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onde o olhar se perde no horizonte 

 

As palavras “cerrado” e as suas derivadas diretas eram usadas no passado e 

seguem sendo pronunciadas no presente, sempre misturadas com outras e querendo  

significar mais de uma coisa, quando elas faladas pelas pessoas do povo que viveram 

e vivem nele e dele: as mulheres e os homens do povo que plantam, colhem e criam 

em suas terras vermelhas.  

Tal como os personagens dos contos e dos romances de João Guimarães 

Rosa, as pessoas do cerrado diziam também:  “os gerais”,  “os campos gerais”, “o 

sertão”, “os sertões”.  É até mesmo possível que a palavra “cerrado” tenha  sido algo 

que os cientistas e estudiosos tomaram da linguagem popular para  denominar aquilo 

a que os seus moradores em geral dão, também,  outros nomes. 

Assim, nos anúncios diários de compra e venda de fazendas dos jornais de 

Goiânia, a palavra “cerrado” aparece aqui  e ali e caracteriza um tipo de solo entre 

outros. Nas qualificações das fazendas postas à venda, é a cor da terra e a sua 

qualidade de aptidão à agricultura ou à formação de pastagens, aquilo que chamará a 

atenção do leitor interessado: “terra vermelha”, “terra roxa”, “cultura” (terra de cultura), 

“cultura de primeira”, “campo”, “cerrado”. Vamos voltar a esta curiosa questão 

semântica um pouco adiante. Por enquanto, que fiquem aqui dois exemplos do 

aparecimento cotidiano da palavra “cerrado”.  

 

RIO CONCEIÇÃO-TO -  Com 96 Alqueirão, terra bruta, cerrado, 

arenosa, boa de água, 100% mecanizável. Só 800,00 o alqueire. 

 

CAVALCANTE-GO -  202 alqs. Cultura, cerrado, campo, boa de água, 

R$ 250 mil. Aceito 50% em trama1. 

 

  Preocupados em oferecer do cerrado  a  imagem de um cenário o mais objetiva 

e científica possível, os escritos que falam sobre ele em livros e em artigos deixam 

escapar alguns dos aspectos em que o mundo dos “sertões de dentro” mais  

espantam e maravilham. Que este não seja o nosso caso. Os sertões  dos cerrados 

eram percebidos e seguem sendo sentidos como  mundos sem fim para quem viaja 

                                                 
1 Está entre os anúncios da sessão “fazendas”, na página 8 do caderno de classificados e negócio, da edição 
de  O Popular,  de Goiânia, em 8 de agosto de 2003. 



 3 

neles e entre eles (menos de avião). O mundo do cerrado parece o de um quase mar 

interior, onde as águas são terras planas entremeadas de  morros de ondulações ora 

suaves e ora mais fortes, entre o verde do “tempo das águas” e as cores amarelo-

havana do “tempo da seca”.  Os horizontes das terras do cerrado estendem-se 

sempre mais e mais para além de olhos alcançam e no cerrado parece sempre que 

“atrás de morro tem morro”, como no antigo dito popular mineiro.   

A primeira impressão dos sertões do cerrado é, pois, esta: um mundo de terras 

e de águas desmesurado e onde os horizontes podem ser sempre alargados para 

mais longe. Quando se está dentro de uma floresta, o horizonte é quase sempre o de 

um círculo muito pequeno. É preciso sair dela para se ver a imensidão. No cerrado 

não. É de dentro dele que se percebe que ele sempre parece estar indo até mais do 

que a vista alcança. Guimarães Rosa terá sido o escritor mais atento a esta vivência 

do sertão-sem-fim. 

 

O senhor tolere, isto é o sertão. Uns querem que não seja: que situado 

sertão é por esses campos-gerais a fora a dentro, eles dizem, fim de 

mundo, terras altas, demais do Urucuia. Toleima. Para os de Corinto e 

do Curvelo, então, o aqui não é dito sertão? Ah, o que tem maior! Lugar 

sertão se divulga: é onde os pastos carecem de fechos; onde um pode 

torar dez, quinze léguas, sem topar com casa de morador ... O Urucuia 

vem dos montões oestes. Mas, hoje que na beira dele, tudo dá – 

fazendões de fazendas, almargem de vargens de bom render, as 

vazantes; culturas que vão de mata em mata, madeiras, madeiras de 

grossura, até ainda virgens dessas há lá. O gerais corre em volta. Esses 

gerais são sem tamanho.  Enfim, Cada um o que quer aprova, o senhor 

sabe: pão ou pães, é questão de opiniães. ... O sertão está por toda a 

parte2. 

 

E no mesmo livro, o sertão que multiplica  distâncias, multiplica de igual 

maneira os nomes dos seus muitos  seres e dos seus múltiplos cenários naturais. E, 

ao final da passagem, todo o mundo  pode caber dentro do sertão. 

 

                                                 
2 Está na página 7, do Grande Sertão, Veredas,  na edição do Círculo do Livro, de 1990, São Paulo 
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 E tanta explicação dou, porque muito ribeirão e vereda, nos 

contornados por aí, redobra nome. Quando um ainda não aprendeu, se 

atrapalha, faz raiva. Só Preto,  já molhei mão nuns dez. Verde, uns dez. 

Do Pacari, uns cinco. Da Ponte, muitos. Do Boi, ou da Vaca, também. E 

uns sete por nome de Formoso. São Pedro, Tamboril, Santa Catarina, 

uma porção. O sertão é do tamanho do mundo3. 

 

De outra parte, a quem passa depressa e sem o cuidado da atenção, o cerrado 

parece ser um cenário áspero, monótono e uniforme. Alguns chegam mesmo a 

imaginar o cerrado de um modo quase semelhante a como Euclides da Cunha 

descreveu a seu  tempo a  caatinga: seca, espinhenta, intratável e quase indomável. 

Nada mais distante da verdade, O cerrado é verde quando chove, e chove nele 

a metade de quase todos os anos, pelo menos. Ao contrário da caatinga, ele 

representa um bioma de uma equilibrada relação com a água. Não devemos esquecer 

que boa parte dos rios que formam as principais bacias hidrográficas do Brasil: a 

Amazônica, a do São Francisco e a do Prata, nascem nos chãos do cerrado e correm 

entre as suas terras longo tempo. Este sistema ecológico dos “sertões de dentro” e 

que alguns poetas e cientistas  lembram  como “o pai das águas” drena a água em 

todas as direções do País e multiplica espécies vegetais e mesmo de  fauna em 

variedades bem maiores do que se imagina quando não se o conhece mais de perto. 

Auguste de Saint-Hilaire  viajou em 1819 entre terras do cerrado em Goiás. Ele 

escolheu, por azar, por conveniência ou por ignorância, a plena época do intervalo 

entre as chuvas. Ao longo de seu livro ele irá se lamentar por isto. Em alguns 

momentos de seu: Viagem à Província de Goiás, ele oferece algumas das primeiras 

descrições científicas do mundo do cerrado. Vejamos. No capítulo cinco, quando sai 

da cidade de Vila Boa de Goiás rumo à então Aldeia de São José de Mossâmedes, 

ele faz esta narrativa da natureza do cerrado à volta da Serra Dourada. Observemos 

que quase duzentos anos atrás, ele já lamentava o efeito  da ação humana e os seus 

incêndios. 

 

Logo que deixei a cidade comecei  a subir um pouco, atravessando um 

trecho de terreno coberto de arbustos, os quais, por serem ramalhudos 

desde a base e muito juntos uns dos outros, me fizeram lembrar os 

                                                 
3 O mesmo livro, a mesma edição,  na página 57. 
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carrascais de Minas Novas. Os troncos dessas plantas, entretanto, eram 

mais grossos, seus galhos mais retorcidos e suas folhas maiores. Um 

exame mais atento me fez ver que esses arbustos eram os mesmos que 

constituíam a maior parte das árvores encontradas nos campos, os 

quais deviam provavelmente seu estado de degenerescência não só à 

natureza do solo pedregoso e arenoso, mas principalmente ao fato de 

terem sido cortados centenas de vezes pelos negros da cidade. Além 

disso, sus novos rebentos vieram sendo consumidos constantemente 

pelo fogo durante a queima dos pastos. Tratava-se, sem dúvida, de uma 

capoeira dessas árvores raquíticas que pontilham comumente os 

campos. Uma clara prova de que a natureza do solo não é a única 

culpada da degeneração dessas árvores é o fato de que, a certa 

distância da cidade, encontrei todos os tipos de vegetação comuns nos 

campos, embora o terreno ali fosse ainda mais arenosos e pedregoso. 

Vi algumas espécies que não conhecia e não tenho dúvida de que, se 

estivéssemos em outra estação, eu teria feito uma proveitosa coleta de 

plantas4. 

 

Nem sempre os olhos do viajante francês deparavam com solos arenosos e 

árvores raquíticas. Entre os muitos cenários dos sertões de dentro descritos por Saint-

Hilaire, outros parecem, mesmo em plena época de seca, bastante mais férteis e 

vigorosos. Assim, ao cortar outros territórios e cenários naturais  do mesmo cerrado, 

ele faz estas descrições. 

 

Depois de deixar Jaraguá atravessei um pequeno trecho salpicado de 

árvores raquíticas e em seguida, penetrei numa mata fechada. Trata-se 

do célebre Mato  Grosso que já mencionei no Quadro Geral da 

Província (Viagem às Nascentes do Rio S. Francisco), que é cortado de 

leste a oeste pela estrada num trecho de 9 léguas. Ao percorrer as 

primeiras léguas, a mata me pareceu bastante semelhante à que eu 

havia visto antes de chegar a Jaraguá. Os grandes arbustos são aí mais 

numerosos e mais compactos do que nas florestas virgens propriamente 

                                                 
4 A passagem está na página 59 de Viagem à Província de Goiás,  publicado em Belo Horizonte em 1975, 
em edição conjunta da Editora da Universidade de São Paulo e da Editora Itatiaia, na série: Reconquista do 
Brasil, de que o livro é o volume 8. 
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ditas. Dir-se-ia tratar-se de uma vasta e antiga capoeira, no meio da 

qual tivessem sido deixadas de reserva algumas árvores primitivas. 

Algumas Acantáceas e duas Amarantáceas foram praticamente as 

únicas plantas que encontrei em floração ao percorrer as seis primeiras 

léguas. A parte final da mata apresenta uma vegetação muito mais bela 

que o resto. Ali as árvores, quase todas vigorosas e muito próximas 

umas das outras, se entrelaçam com arbustos e lianas formando um 

denso emaranhado de ramos, e em certos trechos de bambus, muito 

diferentes dos que vi em Jaraguá, de hastes muito mais altas e mais 

grossas, formam no alto uma espessa cobertura. No meio da mata 

existem amplas clareiras onde nasce unicamente o capim-gordura, 

gramínea que devido ao seu odor fétido, é chamado ali de capim-

catingueiro ou simplesmente catingueiro. Essas clareiras tinham sido 

outrora cobertas de matas, que foram derrubadas para o cultivo  da 

terra. Por fim foram invadidas pelo capim-gordura5           

  

Nesta e mais ainda em outras descrições da natureza ao longo de sua viagem 

por Goiás, Saint-Hilaire parece corresponder ao mesmo olhar ambivalente de outros 

viajantes do passado e do presente. Quando visto de passagem, sobretudo no 

período entre maio e outubro (se ainda não choveu),  o cenário do cerrado aos dos 

lados da estrada em apenas pouca coisa parece menos hostil do que o da caatinga. 

Poucas árvores esparsas, raquíticas e retorcidas. Quase todas sem flores e muitas 

sem as folhas. Um solo avermelhado, arenoso e seco. Uma fauna pobre e escondida. 

Nada do que caracterizaria a verdura, a umidade e a força da vida da Amazônia mais 

acima, ou  da encantadora Mata Atlântica, mais ao Sul, mais a Leste. 

Mas a um olhar de afortunado viajante atento a amoroso, entre outubro (se já 

choveu) e abril, revela entre o que há para ver, para cheirar e para sentir, um cenário 

inteiramente diverso. A abundância das águas e a rara beleza de alguns grandes rios 

- mais belos, no entanto, na  “seca”, com as suas águas límpidas e as suas praias de 

alvas areais brancas, como o Araguaia e o Tocantins - e pequenos riachos de águas 

alegres e cristalinas.  

E este olhar atento haverá de contemplar as árvores carregadas de folhas 

verdes e duras. E algumas delas dependuradas de flores, de uma rara beleza e de 

                                                 
5 Saint-Hilaire, op. Cit. Pgs. 44 e 45. 
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frutos bons para comer e bons para curar.  E um corpo sensível aos tons e sons do 

cerrado haverá se saber sentir a variação dos tempos e ares do clima ao longo de um 

mesmo dia.  E saberá esperar a magia de quando sobre a terra seca e os sares 

quentes, desabam vindas de um céu que se acinzenta em minutos, as longas  e 

generosas chuvas que tudo reverdecem e revivificam. E que quando passam e 

clareiam os ares, devolvem ao cerrado momentos de um raro céu cristalino, com 

amanheceres  e crepúsculos  que deram fama aos horizontes de leste e de oeste no 

Planalto Central. 

 

O cerrado: o que é, onde fica 

 

Tomado no seu sentido mais amplo, podemos reconhecer três sentidos para a 

palavra “cerrado”e para as idéias e imagens que ela evoca. São três acepções 

interligadas que descrevem dimensões e vocações do que é, afinal, uma mesma 

coisa.  

Na primeira acepção, falada ou escrita em geral por alguém situado fora dele, o 

“cerrado” quase equivale aos “sertões de  dentro” e, de maneira especial, a todo o 

amplo Planalto Central. Todo o Centro-Oeste brasileiro confunde-se com o cerrado e 

pode ser enunciado através dele. 

Na segunda acepção, bem mais delimitada e precisa, “cerrado” equivale a uma 

entre as formações bióticas de uma imensa área do Brasil Central, entre partes de 

São Paulo e fronteiras do Nordeste e da Amazônia.  

Em um mesmo amplo território, a formação cerrado concorre com outras, como 

as veredas, os campos rupestres, os campos úmidos estacionais, as matas de galeria, 

e as florestas de interflúvios. Isto quer dizer que em um amplo e diferenciado chão dos 

sertões do interior do País, do ponto de vista de sua vocação biótica, o cerrado é uma 

entre outras alternativas  naturais de  formação ecológica, onde  a flora vem a ser o 

principal atributo de diferenciação. Sendo, de maneira geral, amplamente dominante 

sobre todas as outras, é esta formação biótica a que acaba por denominar todo um  

território  geográfica que passa a ser conhecido como: “cerrado”, “o cerrado”. 

Há pouco mais de cem anos, Von Martius estabeleceu uma classificação da 

cobertura vegetal do País, dividindo em cinco províncias fito-geográficas o território 

brasileiro. Elas são: a província  das Náiades, correspondendo grosso modo à 

Floresta Amazônica; a província das Hamadríades, envolvendo a caatinga do 

Nordeste; a província das Dríades, com a vegetação das nossas florestas costeiras; a 
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província das Napéias, correspondendo a toda a zona temperada do Sul do País; a 

província das Oréades,  que se estende pelos campos do Brasil Meridional e Central.  

Nesta última – na verdade a terceira na classificação original – está o cerrado. 

Em nossos tempos o cerrado abarca pequenas porções de São Paulo; uma boa parte 

do Oeste e do Norte de Minas Gerais (os “Gerais” da “Minas”de João Guimarães 

Rosa); praticamente todo o Estado de Goiás e uma porção também muito grande do 

Tocantins; partes importantes do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul e enclaves na 

Amazônia, assim como, em menor escala, no Nordeste6.  

O cerrado é o segundo maior bioma do Brasil, em extensão. Ele é menor 

apenas do que a Floresta Amazônica, e possui uma área superior a 180 milhões de 

hectares. 

Calcula-se que ao tempo do Descobrimento, o cerrado ocuparia no Brasil algo 

próximo a 25% do território atual do País. Este amplo e multiforme bioma ocupava 

enclaves da  Amazônia, de São Paulo e do Nordeste, especialmente na Bahia. 

Ocupava praticamente tudo o que hoje em dia é o Tocantins (menos o Norte), Goiás, 

o Norte de Minas Gerais, e boa parte dos dois Mato Grosso. De certo modo esta 

distribuição não mudou muito, e alguns estudiosos acreditam que no seu todo e entre 

as suas várias diferenças, o cerrado ainda ocupa cerca de 25% das terras do Brasil.  

Ele configura hoje uma das vinte e cinco áreas naturais do Planeta 

consideradas como críticas do ponto de vista da conservação, dada a riqueza ainda 

presente de formas de vida vegetal e animal, e dada a ameaça crescente a esta 

biodiversidade. 

No item situação geográfica do cerrado e seu clima, do capítulo 1: vegetação 

do cerrado, do livro: cerrado – caracterização, ocupação e perspectivas, 

organizado por M. N. Pinto, George Eiten detalha mais a área territorial de domínio do 

cerrado7. 

 

O Brasil Central inclui a parte sul  do Mato Grosso, todo o Estado de 

Goiás, Tocantins (ex-norte de Goiás, Mato Grosso do Sul, oeste da 

Bahia, oeste de Minas Gerais e o Distrito Federal. A província do 

cerrado estende-se para fora do Brasil Central em penínsulas: para o 

norte, cobrindo o sul do Maranhão e o norte do Piauí, para o oeste, 

                                                 
6 Ver a Introdução de Plantas do Brasil – espécies do cerrado, de Mário Guimarães Ferri, publicado pela 
EDUSP em co-edição com a Editora Edgard Blucher, em São Paulo, 1969, pg. 10. 
7 Editado em 1994 pela SEMATEC/Editora da UNB, em Brasília. A citação está na página 20. 
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como um dedo fino através de Rondônia, e para o sul, como uma série 

de áreas disjuntas cobrindo um quinto do estado de São Paulo. 

Também ocorre como áreas pequenas e disjuntas em certas partes do 

Nordeste, encravadas na província da caatinga, ao longo da borda entre 

a caatinga e a floresta atlântica. ... O cerrado é quase totalmente 

tropical.    

 

Em uma terceira acepção, “cerrado” vem a ser um tipo próprio e bem 

específico de combinação de solo com outros fatores de produção vegetal. Este é o 

termo em que no segundo anúncio de fazenda, linhas acima, são relacionados três 

tipos de solos de aproveitamento desigual na agricultura e na pecuária: a terra de 

“cultura”, a terra de “campo” e a terra de “cerrado”8. 

Em seu primeiro sentido  o cerrado é um parente próximo, mas não um irmão 

gêmeo da savana africana e de territórios equivalentes ao Norte da América do Sul e 

ao Sul dos Estados Unidos da América do Norte. 

Sabemos hoje que de maneira alguma o cerrado sugere, em qualquer uma de 

suas variedades, um território pobre de variedade de vida animal e vegetal. Alguns 

cientistas chegam a defender oposto. Comparado com outros biomas, o cerrado seria 

uma das áreas naturais de mais rica biodiversidade. Para se ter uma idéia, vivem nele 

cerca de 800 variedades de pássaros, entre a ema e o colibri. Há estimativas de cerca 

de 6000 espécies vegetais. Calcula-se mesmo que algo próximo a 40% das plantas 

lenhosas são endêmicas do cerrado. Isto é, existem como cobertura natural apenas 

nele. Vale o mesmo para cerca de 40%  das espécies de abelhas9. 

Desta maneira o professor Ferri descobre o rosto visível do cerrado. 

 

                                                 
8  Devo estas observações ao Dr. Divino Brandão, ecólogo da Universidade Federal de Goiás. Os possíveis 
enganos na interpretação de suas palavras correm por minha conta.  
9  Biodiversidade Brasileira – avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias para conservação, 
utilização sustentável e repartição dos benefícios da biodiversidade brasileira,  vol 5, série: 
Biodiversidade – Cerrado e Pantanal, Brasília, 2002, pg 17 
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O cerrado tem uma fisionomia peculiar: sobre um tapete em que 

predominam as gramíneas e que reveste o solo de maneira mais ou 

menos completa, desenvolvem-se árvores e arbustos, ora isolados, ora 

em grupos,geralmente tortuosos, de cascas espessas com freqüentes 

sinais de queima, de folhas grandes, simples e divididas, coriáceas, 

brilhantes ou revestidas de numerosos pelos. 

 

Este tipo peculiar de vegetação, que lembra pela fisionomia certas 

savanas da África, era tido como devido à falta de água. Era comum 

chamar-se o cerrado, com efeito, de campo seco. Sabe-se hoje, todavia, 

que em geral  o cerrado não é condicionado pela escassez  d’água mas 

pela pobreza dos solos onde se encontra.10 

 

Então bem podemos imaginar o cenário do cerrado como sendo formado por 

dois grupos de espécies vegetais que se interdependem. Um grupo responde pela 

formação das árvores e dos arbustos de caule grosso e muitas vezes rugoso e 

tortuoso, o que torna a vegetação arbórea do cerrado tão especialmente peculiar.  

Será esta vegetação e, de maneira especial,  serão as árvores de reconhecido 

teor fitoterápico, aquelas cujas imagens nos esperam nas  páginas  mais essenciais 

deste livro.  

É preciso levar em conta que as descrições costumeiras do cerrado tomam-no 

de maneira geral, tal como procedemos também ao descrever a floresta amazônica ou 

a caatinga nordestina. A descrição de uma parcela mais visível e mais típica de 

natureza serve a descrever toda uma região natural muito mais ampla e muito mais 

rica e diversificada. Assim, bem sabemos que tanto a floresta amazônica e a caatinga,  

quanto o cerrado ou qualquer outro território de vocação biótica, abrigam tipos e 

variedades  cujos limites ainda não foram sequer estabelecidos. Conhecemos 

bastante sobre o cerrado. Mas conhecemos ainda muito menos dos seus mistérios e 

segredos do que imaginamos. 

De uma maneira muito genérica damos o nome de “cerrado” a variantes 

naturais próximas ao Nordeste e quase passíveis de serem confundidas com a 

caatinga, e também  ao “cerradão” que pode abrigar florestas de porte razoável e de 

uma deliciosa sombra. 

                                                 
10 Está na página 11 do livro: Plantas do Brasil – espécies do cerrado op.cit. 
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O outro grupo de vegetais típicos do cerrado é configurado pelas plantas de 

porte rasteiro, e elas vão desde gramíneas até quase-arbusto. Elas se estendem, 

também, de plantas perenes, resistentes ao período longo da seca, até a grande 

variedade de vegetais que vicejam apenas após as chuvas e durante parte do período 

chuvoso. 

 

A flora arbórea-arbustiva de caule grosso abrange mais de 1000 

espécies, e os cerrados mais densos podem ter mais de 150 destas 

espécies lenhosas por hectare. Nos cerrados mais abertos há menor 

número por hectare, usualmente  40/80, e certos campos sujos de 

cerrado podem ter somente 10/15 espécies deste tamanho11. 

 

Falamos de passagem nas diferentes formações bióticas que interagem com e 

no cerrado. Vejamos com um pouco mais de cuidados quais são elas. Procuremos 

compreender o que, afinal, existe no cerrado e cria a vida rica e multiforme do 

cerrado. 

O cerrado: a formação biótica dominante, com árvores baixas e de média 

altura, com troncos retorcidos, ramificações irregulares e casca grossa, proteção 

natural contra o fogo. As folhas são em maioria coriáceas e caduca (caem no todo ou 

em parte durante o período da seca). Esta vegetação arbórea sobrepõe-se a um 

tapete de estrato herbáceo e subarbustivo. 

O cerradão:  a formação biótica mais próxima das florestas e matas do Planalto 

Central. Possui árvores maiores, menos retorcidas e com as cascas do tronco menos 

adaptadas ao fogo. A vegetação arbórea estende-se sobre um manto de terra 

bastante mais ralo de espécies herbáceas e semi-arbustivas características do 

cerrado. 

 

O campo sujo: é a formação mais pobre em vegetais arbóreos e arbustivos de 

maior porte. Há nele uma predominância de vegetação herbácea rala e semi-

arbustiva. 

 

                                                 
11 George Eiten, op. Cit.  Pg. 26. 
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A Vereda: onde a água aflora e reúne árvores de vários tipos, com 

predominância das palmeiras Buriti. Seus solos são frescos e aquosos e a vereda é 

fonte de origem de riachos e rios. 

 

A Mata de Galeria: Em geral mais densa e com mais árvores de grande porte, 

em comparação com o cerradão. É constituída pelas matas ciliares ao longo dos rios 

e alguns vales12. 

 

A Mata Interflúvis: Florestas de maior porte, em geral nas terras mais bem 

drenadas e com solo menos rico em alumínio, situadas entre rios de maior porte que 

correm na mesma direção. 

 

Toda a região do cerrado no Brasil sofre hoje em dia uma muito forte ação 

degradadora, devida à multiplicação da exploração pecuária, agrícola e de madeiras e 

minerais. Estudos recentes do Ministério do Meio Ambiente distribuem as terras do 

cerrado em quatro categorias, do ponto de vista da relação entre integridade e 

degradação, e tomando como foco a cobertura vegetal. 

 

Não-cerrado: são as áreas ocupadas por vegetação não típica do cerrado, em 

algum tempo e de alguma maneira trazida a ele pela ação humana ou por 

outros fatores. São também as áreas de canais e represas que representam 

ocupações aquosas artificiais. Este tip0 de área ocupa  49,11% do território 

estudado13. 

 

Cerrado não-antropizado: são as áreas ainda preservadas na integridade ou 

quase integridade de suas flora e fauna, devido à ausência absoluta e quase-

absoluta de presença e de exploração humana da natureza. Ocupa apenas 

16,77% do território estudado. 

 

Cerrado antropizado: constituído por áreas naturais com vestígios de ação 

humana. Dentro desta área estão os campos modificados para a pecuária, as 

áreas de vegetação submetida ao fogo para a lavoura, e em regeneração, além 

                                                 
12 Até este ponto as informações foram obtidas da página 16 de frutos nativos do cerrado, cordenado por 
José Antônio da Silva  e publicado pela EMBRAPA, em Brasília em 1994. 
13  Biodiversiade Brasileira,  op. Cit. Página 19. 
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de áreas naturais relativamente íntegras, mas com alguns sinais de presença e 

de ação humana. Ocupa 17,45%  do território estudado. 

 

Cerrado fortemente antropizado: áreas já tomadas pela ocupação pastoril 

(pastos de braquiária, por exemplo) ou agrícola permanente. Regiões em geral 

planas e atualmente submetidas a processos artificiais de irrigação, incluindo 

regiões submetidas ao reflorestamento de espécies exóticas e uniformes. 

Ocupa atualmente 16,72% do território estudado. 

 

Em uma síntese, o estudo realizado por uma equipe de especialistas do 

Ministério do Meio Ambiente, com base em uma acurada análise de fotos de satélite, 

demonstra que apenas 1/3 das áreas naturais de cerrado estão ainda não, ou pouco 

antropizadas. Isto é, preservam-se em relativa ou absoluta integridade, do ponto de 

vista de sua biodiversidade, devido à ausência ou à pouca presença de intervenção 

humana. 

 

 

O jardim da vida 

 

 Estamos tomando consciência do que era e segue sendo bastante conhecido 

dos povoadores indígenas dos territórios do cerrado brasileiro: este generoso e quase 

ilimitado pedaço de Brasil é um mundo cheio de águas fartas e limpas, de terras 

multiformemente fértil e, mais do que tudo, de uma surpreendente variedade de 

formas de vida vegetal e animal. Este é também um ancestral conhecimento de 

nossas mulheres e homens de vida rural. 

 E o cerrado, que por milhões e milhões de anos tem sido uma fecunda fonte de 

vida, é também um “jardim da vida”. Raízes, tubérculos, cascas de árvores, caules e 

ramos, folhas, frutos e  flores de uma variedade encantadora e surpreendente de 

espécies vegetais de todo o porte, distribuídas por todas as formações bióticas do 

cerrado dos sertões de dentro dos “centros” do Brasil, abarcam uma das mais 

variadas farmácias naturais de todo o Planeta. 

 Em um outro livro editado pela EMBRAPA, e que tomou o sugestivo nome de: 

cerrado – espécies vegetais úteis,  estão listadas cento e dezesseis plantas de 

utilidade comestível e/ou farmacológica reconhecível. Não serão todas e 

provavelmente investigações futuras aumentarão muito este número. E aumentarão 
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mais ainda, se as pesquisas envolverem uma atenta escuta da sabedoria popular, 

indígena ou não. 

 Virá o tempo em que descobriremos que provavelmente todos os males do 

corpo e alguns do espírito poderão ser tratados e até mesmo curados com o recurso 

inteligente das espécies deste jardim da vida  que é o cerrado dos sertões do Brasil. 

 E, então, virá o tempo em que poderemos todos, com sabedoria e com 

equilíbrio, repetir o gesto de Dona Sinhana, a mãe de Carmo Bernardes, escritor 

mineiro de Goiás, que sabia encontrar em alguns palmos de terra do cerrado quase 

tudo o de que necessitava para provir a farmácia caseira e livrar uma família pobre e 

errante dos males do corpo que até hoje nos afligem.    

Iremos nos encontrar com Carmo Bernardes em muitas passagens nas 

páginas que nos esperam. Saibamos antecipar aqui uma delas e com ela encerrar 

esta seqüência de palavras sobre o cerrado: jardim da vida. 

 

E arrancamos e panhamos folhas, tiramos cascas e ainda deu de, com 

o facão e a machadinha, furar morada de abelha, a jataí, a marmelada 

e, no galho do pequizeiro, um urucu.Foi feito, então, naqueles campos 

ricos, que por último o trator revirou, um munimento farto e completo de 

remédio, entre específicos indicados no combate no combate a muitas 

moléstias. Assim como a batatinha do cravinho, um lote delas que, em 

adjunto com a carobinha, a salsa-do-cupim, o velame-brnco, é o maior 

depurativo na cura dos gálicos; a douradinha que é tomada feito chá, 

para as urinas; o manacá com o algodãozinho, um que dá uma batata, 

entrando também o taiuiá, na cura do reumatismo e dor nas cadeiras; 

jurubeba do cupim, assim como a casca do veludo branco, feito o infuso, 

um santo remédio que desvanece o inchaço do fígado e acaba com os 

empachamentos; o pé- de- perdiz, o para-tudo, o milome, o sene, a 

sete-sangrias (essa daí para a agitação, encrespamento da veia-artéria, 

e a pessoa, fazendo uso dela, evita morrer de apoplexia); e, como eu 

vinha dizendo: o alcaçuz, a suma, a erva-de-andorinha, a bolsa-de-

pastor, que as bandas da fruta dele dão uma boa raspadeira de raspar 

animal – de tudo um pouco, encheu dois sacos de moa, que vieram de 

dobro numa das cargas. Dona Sinhana, de jeito nenhum aceitava ficar 
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sem os recursos dos remédios que ela sabia aplicar, que o livrão grosso 

do Chermoviz indicava14. 

   

 

 

Bibliografia indicada e consultada 
 
Almeida, Semíramis Pedrosa de (org) 
Cerrado – espécies vegetais úteis 
1998, EMBRAPA, Planaltina 
 
Bernardes, Carmo 
Jurubatuba 
1997,  Editora da Universidade Federal de Goiás, Goiânia 
 
Brandão, Carlos Rodrigues 
Memória-Sertão – cenários, cenas, pessoas e gestos nos sertões de João Guimarães Rosa e 
de Manuelzão 
1998, Cone Sul/Editora da Universidade de Uberaba, São Paulo 
 
Ferri, Mário Guimarães 
Espécies do Cerrado – plantas do Brasil 
1969, EDUSP/Editora Edgard Blucher, São Paulo 
 
Guimarães Rosa, João 
Grande Sertão, Veredas 
1990, Círculo do Livro, São Paulo 
 
Ministério do Meio Ambiente 
Biodiversidade Brasileira – avaliação e identificação de áreas e ações prioritárias para 
conservação, utilização sustentável e repartição de benefícios da biodiverdade brasileira 
2002, MNA, Brasilia 
 
Pinto, M N (org) 
Cerrado: caracterização, ocupação e perspectivas 
1994, SEMATEC, Brasília 
 
Saint-Hilaire, Auguste 
Viagem à Província de Goiás 
I975, EDUSP/Editora Itatiaia, Belo Horizonte 
 
Silva, Evandra Rocha da 
Cerrado, conhecimento e arte 

                                                 
14

 Está na página 98 de Jurubatuba, publicado pela Editora da Universidade Federal de Goiás em 1997. 



 16 

Documento em xerox sem maiores indicações 
 
Silva, José Antônio da (org) 
Frutas nativas dos cerrados 
1994, Centro de Pesquisa Agropecuária dos Cerrados/EMBRAPA, Brasília 
 
Universidade Federal de Goiás/Jornalismo 95 
Cerrado – o que você precisa saber para preserva-lo 
(revista) 
1995, Goiânia, (sem maiores indicações) 
 
 
 

 

 

Carlos Rodrigues Brandão 

Goiânia 

Agosto de 2003 (tempo de seca ainda sem chuva no cerrado) 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

     

 

  

 

  

 

 

 

 


