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Este documento destaca uma série de oportunidades que podem contribuir para a 
conservação da biodiversidade e ecossistemas, o crescimento na produção agrícola 
e o apoio à inclusão social das comunidades tradicionais do bioma do Cerrado 
brasileiro. Ele foi preparado pela CEA Consulting, uma empresa de consultoria, a 
pedido da Aliança pelo Clima e Uso da Terra (CLUA), uma instituição filantrópica 
colaborativa de quatro fundações estadunidenses – ClimateWorks Foundation, 
Fundação Ford, Gordon and Betty Moore Foundation e David and Lucile Packard 
Foundation. O estudo foi apoiado pela Gordon and Betty Moore Foundation e 
ClimateWorks Foundation. Este relatório se destina a todas as partes interessadas, 
que trabalham na região do bioma Cerrado; as recomendações incluídas aqui 
não foram desenvolvidas para um ator em particular e, de fato, precisariam ser 
empreendidas por diferentes agentes.

Este relatório foi desenvolvido por meio de extensa 
pesquisa e um processo de consulta que perdurou do 
início de 2015 até meados de 2016. Revisamos dezenas 
de publicações, usamos uma ampla gama de dados, 
conduzimos aproximadamente cem entrevistas com 
especialistas, consultamos cerca de cinquenta interes-
sados em três diferentes workshops de revisão, além de 
realizar visitas técnicas. Os autores são exclusivamente 
responsáveis pelo conteúdo do relatório, incluindo 
quaisquer erros. No entanto, o relatório não haveria 
sido realizado sem a contribuição de muitas pessoas 
que participaram do projeto e nós expressamos nossa 
calorosa gratidão por sua ajuda.

Este documento vem acompanhado de diversos  
documentos de apoio que os autores esperam  
fornecer informações complementares sobre o  
bioma do Cerrado. Este material especificamente  
inclui informações sobre:

• Biodiversidade
• Hidrologia
• Tendências em desmatamento e  

emissões de carbono associadas
• Contexto social e político
• Tendências no setor agrícola
• Fontes de financiamento
• Compromissos corporativos  

de redução do desmatamento 
• Mapas da região

Este material pode ser encontrado em:  
www.climateandlandusealliance.org/reports/cerrado/
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O bioma do Cerrado é uma paisagem dinâmica em mosaico que se estende pela 
parte central do Brasil. É uma das amplas e biologicamente diversas savanas tropicais 
do mundo, tem uma rica história social e cultural, é lar de uma enorme variedade de 
comunidades tradicionais e populações indígenas, e é uma região importante para o 
abastecimento de água em todo o Brasil.

Desde a década de 70, o agronegócio tem se  
expandido pelo bioma do Cerrado, contribuindo 
para a emergência do Brasil enquanto líder global 
em produção de commodities agrícolas. Como 
resultado, aproximadamente metade do bioma já foi 
desmatado.1 Uma produtividade agrícola que apoie o 
desenvolvimento econômico, mas ao mesmo tempo 
trabalhe em harmonia com comunidades tradicionais 
e a conservação do habitat nativo é importante para a 
saúde e prosperidade do bioma no longo prazo, é uma 
questão de importância nacional. Dado que o Cerrado 
desempenha um papel central na segurança hídrica e 
alimentar e sua rica herança em diversidade social e 
cultural, a agenda do Cerrado não pode ser separada 
da agenda nacional. Alcançar estes múltiplos objetivos 
será um desafio que exigirá um aumento significativo 
de recursos, atenção e boa-vontade política à região. 
No entanto, as ferramentas e estruturas para  
alcançá-los existem. 

Hoje, o Matopiba – a zona norte do Cerrado onde 
a maioria do bioma está intacto e o habitat nativo é 
encontrado – é uma das fronteiras primárias da agri-
cultura no Brasil.2 Esta área é a última grande exten-
são do bioma do cerrado que não foi convertida em 
agricultura mecanizada de larga escala. O Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA) 
está apoiando ativamente o crescimento dos setores 

da agricultura e pecuária na região através do Plano 
de Desenvolvimento Agrícola do Matopiba (PDA-
MATOPIBA) (Decreto 8447, maio de 2015). Apesar 
dos detalhes deste plano ainda não terem sido forma-
lizados, ele claramente tem a intenção de estimular o 
crescimento em larga escala da agricultura na região, 
a princípio por meio da expansão da infraestrutura de 
transporte. Isso tem sido fortemente criticado pelas 
organizações da sociedade civil por ter sido formulado 
com consulta e transparência limitadas e por não incluir 
representações sociais e ambientais no seu Comitê 
Gestor.3 (Consultar quadro informativo na próxima 
página.)

APRESENTAÇÃO

1. Rene Beuchle et al., “Land Cover Changes in the Brazilian 
Cerrado and Caatinga Biomes from 1990 to 2010 Based on 
a Systemic Remote Sensing Sampling Approach,” Applied 
Geography 58 (2015): 116-127.
2. Matopiba é um acrônimo referente às primeiras letras dos 
estados que compõem a região: Maranhão, Tocantins, Piauí 
e Bahia.
3. Talise Rocha, “Plano para Desenvolvimento Agropecuário 
no Matopiba e Questionado,” Observatório ABC, Outubro 
de 2015. 

4. Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), “Ecosystem 
Profile: Cerrado Biodiversity Hotspot,” Abril de 2016.
5. Agroecologia é o estudo integrado da ecologia de todo 
o sistema alimentar, incluindo as dimensões ecológica, 
econômica e social. Charles Francis et al., “Agroecology: the 
Ecology of Food Systems,” Journal of Sustainable Agriculture 
22, no. 3 (2003): 99-118.
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O PDA-MATOPIBA visa impulsionar a tendência 
observada nos últimos anos de avanço em larga escala 
do agronegócio pela região para a produção de soja e 
outros produtos agrícolas para exportação. Ao mesmo 
tempo, outra visão para esta localidade está sendo 
defendida pelas culturas tradicionais e comunidades 
históricas da região do Matopiba (por exemplo, indíge-
nas, quilombolas, extrativistas, geraizeiros, ribeirinhos e 
agricultores familiares). Esta visão considera o contínuo 
desenvolvimento e florescimento econômico de uma 
grande diversidade de sistemas agrícolas em toda a 
região. A maioria destes sistemas é de pequena escala, 
tem sido praticada na região por gerações, operam de 
acordo com os princípios da produção agroecológica,5 
e convivem bem com habitats naturais em mosaicos 
complexos. Estas comunidades, suas terras e seu modo 
de vida são ameaçados pelo PDA-MATOPIBA e  
pela expansão da agricultura em grande escala de 
modo geral. 

Visando um futuro Cerrado que mantenha a inte-
gridade ecológica, a biodiversidade, os reservatórios 
de carbono e um conjunto diversificado de sistemas 
agrícolas, a expansão da agricultura de grande escala 
precisa ser ao mesmo tempo limitada e orientada 
para as áreas onde irá devastar a menor quantidade 
de recursos biológicos e socialmente valiosos. Um 
planejamento cuidadoso para a região deve permitir 
que a agricultura em grande escala cresça em harmonia 
com outros usos do espaço e outras vias de desenvol-
vimento econômico, contribuindo para o desenvolvi-
mento das zonas rurais. 

Este relatório descreve cinco estratégias de alto nível 
que, se implementadas em conjunto, podem auxiliar 
nos múltiplos usos da terra. Estas estratégias requerem:

• cumprimento das leis de direitos humanos e 
ambientais já existentes;

• reconciliação de disputas e reivindicações de terras 
de longa data;

• reconhecimento oficial de povos tradicionais e das 
reivindicações das comunidades rurais sobre terras 
e territórios;

• garantia da posse da terra tanto para proprietários 
privados quanto para comunidades;

• melhoria da gestão de unidades de conservação 
existentes (incluindo de uso sustentável e proteção 
integral);

• implementação robusta dos compromissos do 
agronegócio no que diz respeito a cadeias de 
abastecimento com zero desmatamento ou des-
matamento líquido zero;

• apoio à agricultura tradicional e aos mercados e 
práticas agroecológicas; 

• expansão de práticas agrícolas de baixo carbono e 
intensificação sustentável das pastagens; e 

• melhorias contínuas para monitoramento e  
mapeamento dos recursos naturais no Cerrado 
(incluindo florestas, vegetação nativa, solos,  
biodiversidade e água). 

A implementação eficaz dessas estratégias depende 
de liderança, colaboração e comprometimento de 
atores de diversas instâncias: governo, setor privado, 
comunidades e partes interessadas da sociedade civil. 
Não será uma tarefa fácil, especialmente dado o atual 
clima de instabilidade política e econômica do Brasil. 
No entanto, juntas, as estratégias têm potencial para 
criar um panorama resiliente que equilibra necessidades 
sociais e ambientais com o potencial econômico  
da região. 

Foco geográfico destas recomendações
Devido à atual vulnerabilidade da região do 
Matopiba, recomendamos priorizar os investimen-
tos em conservação e inclusão social, e focamos 
muito deste relatório nesta região. No entanto, 
todas as estratégias incluídas neste relatório podem 
ser aplicadas a todo o Cerrado. Das estratégias 
destacadas neste relatório, as mais relevantes para o 
Cerrado, fora do Matopiba, são: 1) Implementação 
rígida do Código Florestal 2) Aumento da susten-
tabilidade e produtividade das terras de agricultura 
e pasto já existentes, e 3) Argumentos em favor 
da preservação da biodiversidade e da paisagem. 
Como as partes sul e oeste do Cerrado têm signi-
ficativas dívidas de reservas legais (ver definição 
na página 18), o cumprimento do Código Florestal 
impulsionará a restauração. A restauração nessas 
áreas produzirá benefícios significativos para a 
biodiversidade, proteção 

da água, sequestro de carbono e comunidades 
agro-extrativistas. A restauração da parte sul do 
bioma é uma importante estratégia de adaptação, 
já que diversas espécies tendem a mover-se para o 
sul e leste como resultado das mudanças climáti-
cas.4 Uma vez que as partes sul e oeste do Cerrado 
também têm uma grande quantidade de terra dedi-
cada à produção agrícola, os esforços para melhorar 
a gestão sustentável das mesmas (por exemplo, 
através da intensificação de pastagem e adoção de 
práticas de baixa emissão de carbono ou agroecoló-
gicas) serão mais amplamente aplicáveis do que no 
Matopiba. Por fim, dado que o Cerrado desempe-
nha um papel tão importante no abastecimento de 
água em todo o bioma, a quinta estratégia abran-
gida por este relatório deve ser realizada em todo o 
bioma, não apenas no Matopiba.
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PRIORIDADE 1 
Implementação do Código Florestal
Garantindo a proteção legal de ecossistemas 
naturais em territórios privados 

O novo Código Florestal Brasileiro (Lei 12.651/2012) 
é a principal legislação ambiental no Brasil aplicável à 
gestão dos habitats naturais e uso da terra em todas as 
propriedades. Embora o novo Código Florestal tenha 
reduzido as exigências de restauração, proporcionando 
anistia a muitos produtores, ele também introduziu 
novos mecanismos para uma melhor conformidade 
e para compensação de reservas legais. Mesmo com 
requisitos reduzidos, o cumprimento da lei proporcio-
nará a restauração de 21 milhões de hectares (Mha) 
de terras desmatadas e a mitigação de gases de efeito 
estufa entre 7 e 11 Gt de dióxido de carbono equiva-
lente (CO2e).6 

A implementação completa, oportuna e 
equitativa do Cadastro Ambiental Rural 
(CAR) é essencial para a aplicação bem-
sucedida do Código Florestal. 
O CAR, um banco de dados que irá armazenar infor-
mações sobre as características ambientais das proprie-
dades individuais, é o primeiro passo da implementação 
do Código Florestal. É a primeira prioridade para 
uma série de órgãos federais, estaduais e municipais, 
lideradas pelo Ministério do Meio Ambiente (MMA), 
bem como as principais fontes de financiamento 
internacional para o Cerrado (por exemplo, o Programa 
de Investimento Florestal do Banco Mundial (FIP)). 
Até maio de 2016, cerca de 91% de todas as áreas rurais 
foram registradas no CAR.7 Embora isso represente 
um bom progresso, é necessário mais tempo e recursos 
para completar os registros, especialmente para peque-
nos agricultores, e ainda existem desafios técnicos, 
como registrar assentamentos rurais e outros tipos de 
terras de propriedade coletiva no CAR. 

Duas medidas provisórias recentes prorrogaram o 
prazo de inscrição no Cadastro Ambiental Rural 
(CAR). A medida provisória 724 (MP 724) de maio 
de 2016 prorroga até 5 de maio de 2017 o prazo de 
inscrição para pequenos produtores rurais e agricul-
tores familiares. Adotada em junho de 2016, a medida 
provisória 733 estende a medida a todas as proprieda-
des rurais, sendo o prazo dezembro de 2017.8

Apesar de ser uma medida necessária para garantir que 
pequenos produtores sejam inclusos no CAR, um novo 
adiamento no prazo provocaria risco de paralisia.

Validação eficiente do CAR e 
desenvolvimento de plataformas de 
restauração e compensação são necessários. 
A validação dos registros do CAR e a resolução de 
conflitos dentro dele são passos críticos que precisam 
ser dados antes de outras ações de conformidade 
serem tomadas. Dado que estas responsabilidades 
serão de órgãos estaduais, que muitas vezes têm 
capacidade limitada, o processo de validação também 
poderá frustrar a aplicação do Código Florestal.  
O apoio técnico do governo federal e de doadores 
internacionais aos órgãos estatais relevantes é essen-
cial. Ao mesmo tempo, deve ser feito um trabalho de 
base contínuo para garantir o efetivo cumprimento 
do Código Florestal, uma vez que a lista de dívidas 
de reserva legal e de excedentes está documentada e 
validada. Para tal fim, as diretrizes e regulamentos que 
irão moldar as atividades de restauração e compen-
sação requerem um projeto cuidadoso que possibilite 
os resultados de conservação esperados e, ao mesmo 
tempo, economicamente viáveis para os produtores. 

O lançamento dos sistemas de 
monitoramento por satélite para o Cerrado 
é essencial. 
Os sistemas PRODES e DETER que fornecem 
monitoramento por satélite para a Amazônia têm sido 
essenciais para a rápida redução do desmatamento 
deste bioma ao longo da última década. Sistemas de 
monitoramento por satélite comparáveis que fornecem 
dados de desmatamento anual e monitoramentos men-
sais foram prometidos para o Cerrado, com o apoio 
vindo do FIP. Este nível de monitoramento, juntamente 
com registros do CAR, fornecerá as informações 
necessárias para controlar o cumprimento do Código 
Florestal no Cerrado. No entanto, os sistemas de moni-
toramento estão agora com vários anos de atraso. Sua 
conclusão e lançamento em tempo hábil são importan-
tes para o sucesso do Código Florestal. 

6. Britaldo Soares-Filho et al., “Cracking Brazil’s Forest 
Code,” Science 344 (Abril de 2014).
7. Serviço Florestal Brasileiro, “Cadastro Ambiental Rural: 
Boletim Informativo,” Maio de 2016.
8. Canal Rural, “CAR is extended to all producers,” June 15, 
2016 and Serviço Florestal Brasileiro, “Pequenos Poderão 
Fazer CAR Ate Maio de 2017,” May 5, 2016.
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PRIORIDADE 2 
Proteção e gestão de terras 
de comunidades e áreas de 
conservação 
Reconhecimento e titulação das terras e  
territórios de povos tradicionais e  
melhoria na administração do habitat  
nativo em todas as áreas de conservação 

A região do Matopiba é um mosaico de diferentes 
tipos de povos e usos da terra: agricultores familiares, 
agricultura em larga escala, terras indígenas, terras 
quilombolas, agroextrativistas e outros tipos de comu-
nidades tradicionais. O bioma do Cerrado é muitas 
vezes pensado como um território aberto e vazio que 
está maduro para o desenvolvimento agrícola mas, 
na verdade, grande parte das terras está em uso, seja 
habitada ou cultivada e gerida por uma das inúmeras 
comunidades tradicionais da região. Muitas dessas 
comunidades não têm a posse assegurada de suas 
terras. Os agricultores familiares podem não ter titula-
ridade formal de seus lotes, mesmo que suas famílias 
estejam no território há gerações. Territórios de gestão 
comunitária (como, por exemplo, assentamento rural, 
territórios quilombolas, reservas extrativistas) podem 
não ser regularizados ou não possuir reconhecimento 
formal do governo, mesmo quando os seus direitos às 
terras e territórios são protegidos pela Constituição 
brasileira. 

Ajudar as comunidades e agricultores familiares a 
proteger suas reivindicações e direitos legais sobre 
a terra é um passo fundamental na prevenção de 
riscos ambientais e sociais imprevistos da expansão 
agrícola em grande escala na Região. É nesse contexto 
de proteções tênues para suas terras que as comu-
nidades tradicionais em todo o Matopiba enfrentam 
nova pressão da expansão da produção agrícola e do 
plano de desenvolvimento PDA-MATOPIBA. Suporte 
a comunidades tradicionais e agricultores familiares 
para registro no CAR e renovado desejo político por 

parte dos governos federal e estaduais (incluindo o 
Ministério Público) para resolver disputas de terra e 
reconhecer as terras comunitárias são pontos  
importantes de engajamento. 

As áreas protegidas dedicadas à conservação e 
biodiversidade precisam ser expandidas e necessi-
tam de um melhor financiamento e gestão em longo 
prazo. Atualmente, as áreas protegidas no Cerrado 
abrangem cerca de 8% da região, menos da metade 
da meta estabelecida pela Convenção das Nações 
Unidas sobre Diversidade Biológica (17% ); 6,2 Mha 
(3,1% do bioma) estão estritamente em áreas prote-
gidas e 11,1 Mha (5,5% do bioma) estão em Áreas de 
Uso Sustentável.9 A expansão dessa rede é de suma 
importância para o futuro do Cerrado. O MMA e 
várias organizações de conservação têm requisitado 
maior apoio para as áreas protegidas existentes e adi-
ções à rede de áreas protegidas, de forma alinhada com 
análises existentes sobre áreas prioritárias para conser-
vação informadas pelo governo e principais ONGs.10 
Além disso, a expansão do apoio a uma melhor gestão 
das áreas protegidas deve ser uma prioridade das 
agendas sociais e de preservação nos próximos anos. 
Atualmente, as áreas protegidas de uso sustentável 
sofrem com a gestão inadequada, com o desmata-
mento persistente a níveis comparáveis aos das áreas 
que não se encontram sob proteção.11 
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9.  Renata D. Françoso et al., “Habitat Loss and the 
Effectiveness of Protected Areas in the Cerrado Biodiversity 
Hotspot” Nature and Conservation 13, no. 1 (2015): 35-40; 
MMA, “Unidades de Conservação por Bioma,” 26 de 
fevereiro de 2016.

10. MMA, “Áreas Prioritárias para Conservação, Uso 
Sustentável e Repartição de Benefícios da Diversidade 
Biológica Brasileira. Atualização: Portaria MMA nº 9,” 
(Brasília: Janeiro de 2007); Mario Barroso et al., “Áreas 
Prioritárias para e Conservação do Cerrado e Pantanal,” 
WWF Brasil (2013); CEPF, 2016.
11. Françoso et al., 2015.



Desafios e Oportunidades para Conservação, Produção Agrícola e Inclusão Social no Bioma do Cerrado 7

PRIORIDADE 3 
Incentivos à conservação
Garantir incentivos de fontes públicas e 
privadas suficientes para a preservação de 
habitats naturais remanescentes em terras 
de gestão privada e comunitária 

A região do Cerrado tem grande valor econômico 
como território agrícola. Priorizar as exigências de  
conservação, tanto em terras privadas quanto de 
gestão comunitária, além dos 20% exigidos de reserva 
legal do Código Florestal (35% para as áreas do 
Cerrado que se enquadram na Amazônia Legal) é  
caro e exige incentivos financeiros. 

Crédito é uma das ferramentas mais importantes 
para a criação de incentivos para produtores.  
O crédito pode ser usado para orientar estrategica-
mente a expansão da agricultura na área do Matopiba, 
de modo que a expansão evite áreas prioritárias de 
biodiversidade e áreas importantes para as comunida-
des, e seja voltada para áreas que são mais adequadas 
para a produtividade agrícola. Este conceito tem sido 
empregado com sucesso no Brasil através do programa 
de Zoneamento 

Agroecológico da Cana (ZAE Cana) que foi criado 
por um grupo interministerial.12 Adicional ou alter-
nativamente, bancos públicos e privados poderiam 
oferecer acesso preferencial a empréstimos ou taxas 
de juros menores para proprietários que possuam mais 
terras em áreas de conservação do que o exigido pelo 
Código Florestal, ou que adotem práticas agrícolas de 
baixo carbono. Esses incentivos poderiam ser ofere-
cidos através de uma vasta integração de prioridades 
de conservação em programas de crédito agrícola do 
governo, como o Plano Agrícola e Pecuário, comu-
mente chamado de Plano Safra.

O setor privado também tem um papel a desempe-
nhar no fornecimento de incentivos a agricultores e 
pecuaristas em todo o Cerrado, tanto para reduzir 
o desmatamento quanto para proteger os direitos 
de comunidades tradicionais à terra. A implemen-
tação bem-sucedida de compromissos em relação a 
desmatamento e direitos, que estão proliferando entre 
as grandes empresas de agronegócios internacionais, 
pode revelar-se extremamente importante na redução 

das taxas de desmatamento e proteção dos direitos das 
comunidades no Cerrado. Compradores de produtos 
agrícolas do Cerrado devem exigir o cumprimento 
do Código Florestal e outras leis (por exemplo, leis 
trabalhistas e sobre o uso seguro de agrotóxicos). 
Compradores também devem exigir que os produtores 
evitem áreas de alta importância biológica ou social 
– se não houver comprometimento total com desmata-
mento zero – e áreas com conflitos sociais (por exem-
plo, áreas onde há disputas de posse da terra ou altos 
níveis de violência). Acesso preferencial ou expan-
dido ao mercado para produtores que cumprem tais 
compromissos ou políticas é um incentivo associado 
a esse tipo de abordagem. Como alternativa, poderia 
haver uma colaboração entre os líderes do agronegócio 
corporativo e os municípios, ajudando-os a desenvolver 
instrumentos robustos para a redução do desmata-
mento e/ou obter certificações como uma forma de 
incentivar os produtores a adotarem boas práticas. 

Programas de Pagamento por Serviços Ambientais 
(PSA) merecem um maior desenvolvimento.  
Por exemplo, o mecanismo de compensação do 
Código Florestal, a Cota de Reserva Ambiental 
(CRA), poderia ser expandido para ajudar a captar 
financiamento voluntário para habitats intactos no 
Cerrado (por exemplo, campanhas de responsabili-
dade social corporativa ou municípios a jusante). Este 
conceito, provisoriamente chamado de “X-CRA,” foi 
sugerido por acadêmicos brasileiros que estudaram 
o mercado da CRA extensivamente.13 Além disso, o 
Programa Produtor de Água, um programa de PSA 
existente, gerido pela Agência Nacional de Águas 
(ANA), deve ser desenvolvido e orientado para as 
áreas de maior importância hidrológica. Ademais, 
a legislação para PSA, que foi apresentada ao 
Congresso, deve ser apreciada. 

Outros meios para gerar demanda por uma vegeta-
ção do Cerrado intacta também devem ser explo-
rados e apoiados. Por exemplo, o apoio à produção 
agroecológica e de produtos agroextrativistas ajuda a 
promover o uso sustentável do território. Esses tópicos 
são abordados na seção 4. (Consultar próxima página.) 
Por fim, o fortalecimento do Cerrado como destino 
turístico / ecoturístico pode ajudar a fornecer incenti-
vos para a proteção do habitat natural e das culturas 
tradicionais. 

12. Linhas de crédito subsidiadas pelo governo foram 
fornecidas por meio do BNDES para empresas que desejam 
expandir sua produção de cana de açúcar, desde que elas 
respeitem as diretrizes do ZAE Cana. “Sugarcane Agro-
Ecological Zoning: Greening the Expansion of Ethanol,” 
Evidence and Lessons from Latin America.

13. Raoni Rajão and Britaldo Soares-Filho, “Cotas de Reserva 
Ambiental (CRA): Potencial e Viabilidade Econômica do 
Mercado no Brasil” (Belo Horizonte: Ed. IGC/UFMG, 
2015).
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PRIORIDADE 4 
Melhoria da sustentabilidade e 
produtividade de terras agrícolas e 
pastagens existentes
Estimular a intensificação sustentável de 
pastos, incorporar práticas agrícolas de 
baixo carbono, expandir a adoção de outras 
práticas sustentáveis e apoiar os produtos da 
agricultura tradicional

Agricultura e pecuária são vitais para a economia do 
Brasil, representando mais de 35% do valor das exporta-
ções do país e 21,5% do PIB.14 O Cerrado tem a maior 
área de fazendas e ranchos do Brasil, respondendo por 
88 Mha, ou 44%, da área agrícola total.15 Produz cerca 
de 40% da carne do Brasil, 84% do algodão, 60% da 
soja e 44% do milho.16 A agricultura provavelmente 
continuará a ser um importante motor do crescimento 
econômico do Cerrado nos próximos anos. 

Melhor utilização da terra já desmatada através da 
intensificação sustentável dos pastos é uma das 
melhores formas de conciliar desenvolvimento 
agrícola e conservação. De acordo com um estudo 
recente, o Brasil poderia atender às demandas por 
aumento da área plantada até 2040 sem qualquer con-
versão do habitat natural, através da intensificação das 
pastagens e da agricultura de culturas itinerantes em 
terras já desmatadas.17 Esta é uma estratégia impor-
tante para o Cerrado, que tem cerca de 40% (quase 
20 Mha) do potencial para a restauração de pastagens 
do país.18 O governo, o setor privado e atores da 
sociedade civil devem colaborar para proporcionar a 
formação e os incentivos necessários para catalisar uma 
mudança de expansão para intensificação nos setores 
da pecuária e da agricultura. Destaca-se a promo-
ção e orientação sobre créditos do Plano Brasileiro 
de Agricultura de Baixo Carbono (Plano ABC) para 
recuperação de pastagens, proporcionando assistên-
cia técnica e treinamento, estudando e promovendo 
pilotos bem sucedidos, como importantes elementos 
de um esforço de intensificação. 

Qualquer esforço para apoiar a intensificação será mais 
eficaz se feito de forma que garanta a sustentabilidade 
social e ecológica e seja acompanhado de instrumen-
tos complementares, como conformidade ambiental, 
regularização fundiária e governança da cadeia de 
abastecimento, como forma de mitigar o efeito rebote. 
(Ver definição na página 40.)

Os cerca de 20 Mha de terras agrícolas do Cerrado 
também podem ser geridos de forma mais sustentável, 
através da adoção mais ampla de práticas agrícolas 
de baixo carbono e outros métodos de produção 
ecológica e socialmente adequados, incluindo aque-
les normalmente empregados nos sistemas agrícolas 
tradicionais.19 

14. Aron Belinky, “Green Growth in Action - Overview of 
Innovative Country Strategies: Case Study from Brazil: Plano 
ABC,” Centro de Estudos em Sustentabilidade da EAESP 
(Londres: 28 de outubro de 2014); Centro de Economia 
Aplicada, Universidade de São Paulo.
15. CEPF, 2016. 
16. Ibid.
17. Bernardo B.N. Strassburg et al., “When Enough Should 
Be Enough: Improving the Use of Current Agricultural 
Lands Could Meet Production Demands and Spare Natural 
Habitats in Brazil,” Global Environmental Change 28 (2014): 
84-97.
18. Outros 10% (5,6 Mha) são encontrados em áreas de 
transição entre a Amazônia e o Cerrado e entre a Caatinga e 
o Cerrado. Ibid.

19. MMA, Mapa de Cobertura Vegetal dos Biomas Brasileiros 
do PROBIO (Brasil, 2002). 
20. MAPA, Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às 
Mudanças Climáticas para a Consolidação de Uma Economia 
de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura: Plano ABC 
(Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) (Brasília: MAPA/
ACS, 2012).
21. Observe que a área coberta pelos estados do Cerrado 
é maior do que o bioma do Cerrado, portanto essas 
estatísticas exageram a destinação de créditos ABC para o 
bioma do Cerrado. “Análise dos Recursos do Programa ABC: 
Finalidades de Investimentos,” Relatório 3 do Observatório do 
Plano ABC– Ano 2, Dezembro de 2014.
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O suporte contínuo e expandido para todas as práti-
cas de agricultura de baixo carbono promovido pelo 
Plano ABC será importante para a saúde do setor agrí-
cola em longo prazo e para sua capacidade de resis-
tência, podendo ajudar o Brasil a cumprir suas metas 
de redução dos gases de efeito estufa (GEE), contri-
buindo com 166 milhões de toneladas (Mt) de CO2e 
até 2020.20 O Plano ABC proporciona o conjunto mais 
significativo de incentivos públicos para a adoção de 
práticas de agricultura de baixo carbono, na forma de 
créditos dedicados ao setor agrícola (R$ 4,5 bilhões). 
Na colheita do primeiro trimestre de 2014/2015, cerca 
de 80% dos créditos ABC disponíveis a nível nacio-
nal foram emitidos em estados do Cerrado, cerca de 
20% deles nos estados do Matopiba.21 O apoio para 
a adoção de práticas de agricultura sustentável em 
sintonia com o Plano ABC é uma prioridade para os 
programas de financiamento internacionais na região, 
com destaque para o FIP. Ainda assim, uma série de 
melhorias para o Plano ABC poderia aumentar sua 
eficácia, incluindo suporte expandido para assistência 
técnica, melhor capacitação para os bancos respon-
sáveis pelos empréstimos e o estabelecimento de um 
programa de monitoramento. É também importante 
notar que, enquanto as práticas de baixo carbono são 
geralmente positivas, elas nem sempre são totalmente 
seguras para o ambiente.

Além do seu perfil de emissões de gases de efeito 
estufa, o setor agrícola do Brasil tem muito espaço 
para melhorias em termos de sustentabilidade 
das suas práticas em geral. Há muito o que órgãos 
governamentais, agentes da cadeia de abastecimento 
e a sociedade civil podem fazer para incentivar práticas 
ambientais e sociais mais sustentáveis  em todo o setor 
agrícola, particularmente no que diz respeito ao uso de 
agrotóxicos, trabalho agrícola, a poluição dos cursos de 
água, proteção de nascentes, diversidade de culturas 
e os conflitos com as comunidades rurais. Esforços 
amplos devem ser feitos para reduzir os impactos 
ambientais e sociais negativos da agricultura em escala 
industrial, através de uma melhor aplicação das leis que 
regem o uso de pesticidas e normas de trabalho e da 
promoção de boas práticas para proteger nascentes e 
cursos d’água. Além disso, se faz necessário fornecer 
assistência às práticas agroecológicas, produção em 
pequena escala e biodiversidade e produtos agroextra-
tivistas. Especificamente, produtores de pequena escala 
e de práticas tradicionais precisam de uma expansão 
da assistência técnica, linhas de crédito específicas 
e suporte para acesso ao mercado. Estas formas de 
agricultura podem ajudar a sustentar o habitat natural e 
são consistentes com a conservação e com prioridades 
sociais e culturais. O apoio à produção integrada lavou-
ra-pecuária-floresta, que faz parte do programa ABC, 
também deve ser expandido. 
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PRIORIDADE 5 
Argumentos em favor da 
preservação da biodiversidade  
e da paisagem
Destacar e intensificar a investigação  
científica sobre a importância da água e  
sua relação com a vegetação nativa, além 
dos impactos da variabilidade climática  
no Cerrado 

Há indícios crescentes de que a preservação da vegeta-
ção nativa desempenha um papel benéfico na manu-
tenção dos fluxos de água doce e nascentes de água 
das quais produtores agrícolas, produtores de energia 
hidrelétrica e municípios dependem. 

Desenvolver um conjunto de pesquisas mais abran-
gente sobre a relação entre os sistemas hidrológicos 
e a cobertura vegetal seria inestimável para planejar 
esforços em todo o Cerrado. Essa agenda de pesquisa 
deve se concentrar em questões relativas aos limites de 
vegetação nativa necessários para o funcionamento de 
um ecossistema saudável, aos impactos sobre biomas 
vizinhos e aos efeitos econômicos das mudanças nos 
padrões de precipitação. Questões específicas incluem:

• Existe um ponto em que a relação entre a  
cobertura vegetal, os padrões climáticos e a 
função hidrológica terá uma mudança significativa?

• O desmatamento do Cerrado poderia secar a 
Amazônia?

• O que um atraso de dez dias para a estação das 
chuvas significaria para as plantações de soja?

• O que a queda de 40% do fluxo dos rios  
significaria para geração de energia hidrelétrica?

Estas questões têm recebido alguma atenção de cien-
tistas e órgãos governamentais, mas uma abordagem 
mais coordenada sobre os conhecimentos científicos 
adquiridos, ajudaria muitos atores em todo o Cerrado. 

A adoção de planos de uso do solo e práticas agríco-
las capazes de auxiliar a região a mitigar e a adap-
tar-se aos efeitos da mudança climática global deve 
ser um componente importante do desenvolvimento 
agrícola e da expansão das áreas protegidas no bioma. 
Espera-se que o bioma do Cerrado passe por inter-
rupções de produtividade devido à mudança climática 
global. Essas pressões globais amplificam as pressões 
sentidas devido à mudança do uso da terra local. 

Ambas têm um efeito de aquecimento e estiagem. Um 
estudo de 2003 que modelou os efeitos das mudanças 
climáticas sobre a flora do Cerrado previu que entre 10 
e 32% das 162 espécies de árvores analisadas poderiam 
acabar sem áreas habitáveis na região do Cerrado ou 
extintas até 2055.22 Além disso, estima-se que mais da 
metade das espécies presentes no Cerrado deva dimi-
nuir em mais de 90%, com importantes deslocamentos 
para o sul e o leste.23 Tais mudanças de sentido devem 
ser consideradas em planos futuros para a restauração, 
gestão e expansão de áreas protegidas.24

Conclusão 
O Cerrado é uma região de vital importância para a 
economia do Brasil, para as comunidades tradicionais, 
a biodiversidade, os recursos hídricos e para mitigação 
das alterações climáticas e capacidade de adaptação. 
A expansão da agricultura e o desenvolvimento de 
infraestrutura relacionada na região, que, em grande 
parte, não têm qualquer controle, têm o potencial de 
ameaçar diversas populações humanas e funções do 
ecossistema. Portanto, é essencial adotar uma aborda-
gem equilibrada para o desenvolvimento no Cerrado. 
Ou seja, uma abordagem que valorize a produção agrí-
cola, a função do ecossistema, economias e sistemas 
agrícolas prósperos para as comunidades tradicionais. 
As oportunidades abrangidas por este relatório são 
aquelas que, com base em nossa avaliação, têm maior 
potencial para sustentar uma agenda integrada de 
conservação, produção agrícola, e inclusão social.

22. CEPF, 2016. 
23. Ibid.
24. Ibid.
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INTERVENÇÃO ESTRATÉGIA SUBESTRATÉGIA

1. Implementação 
Rígida do Código 
Florestal

Implementação oportuna, 
robusta e transparente do 
Cadastro Ambiental Rural 
(CAR)

• Apoiar pequenos proprietários e comunidades indígenas e 
tradicionais no processo de registro no CAR e na solução  
de conflitos

• Capacitação de órgãos estaduais responsáveis pelo  
registro e verificação

Desenvolvimento de uma 
forte agenda pós-CAR

• Desenvolver diretrizes e políticas de restauração que equilibrem 
a viabilidade econômica e a integridade ecológica 

• Desenvolver mercados de CRA que promovam transparência, 
complementariedade, baixo custo de transação, e 
“compensações inteligentes” (Ver definição na página 23.)

Cumprimento e execução 
eficazes

• Lançar sistemas de monitoramento por satélite 
• Fazer do CAR uma pré-condição para créditos agrícolas 

(públicos e privados)
• Proporcionar suporte técnico aos órgãos estaduais  

responsáveis por garantir a conformidade
2. Proteção e 
gestão de terras de 
comunidades e áreas 
de conservação

Regularização fundiária • Dar suporte a pequenos proprietários e comunidades indígenas 
e tradicionais no processo de registro no CAR e na solução  
de conflitos

• Capacitação e formação jurídica com o intuito de dar o suporte 
necessário a agricultores familiares no processo de assegurar o 
registro de suas terras 

• Compromisso de promotores públicos na solução de conflitos 
fundiários 

Suporte para terras 
indígenas, quilombolas 
e outras terras de gestão 
comunitária 

• Reconhecimento e registro de terras indígenas
• Reconhecimento e registro de terras quilombolas
• Apoiar leis que protejam o acesso de agroextrativistas à terra
• Mapear terras comunitárias
• Dar suporte para gestão, planejamento e práticas sustentáveis 

em territórios indígenas, quilombolas e de outras comunidades 
tradicionais

Rede expandida e  
bem conservada de  
áreas protegidas

• Dar o suporte necessário para uma melhor gestão das áreas 
protegidas já existentes 

• Integrar o mapeamento das Áreas de Conservação Prioritárias 
e Áreas-Chave de Biodiversidade ao projeto do mercado de 
CRA, aos compromissos corporativos, e créditos agrícolas a fim 
de deslocar a expansão da agricultura para longe de tais áreas

3. Incentivos  
para conservação 

Uso de créditos e outros 
programas governamen-
tais para guiar a expansão 
agrícola na região do 
Matopiba

• Usar linhas de crédito agrícolas novas ou já existentes  
(como, por exemplo, o Plano ABC e o Plano Safra) para 
incentivar o desenvolvimento em áreas que já estejam 
desmatadas, degradadas, ou que sejam altamente produtivas, e 
desencorajar a expansão em áreas de importância biológica ou 
social

• Usar esta mesma abordagem de “zoneamento” no 
desenvolvimento do plano PDA-MATOPIBA e dos  
mercados de CRA

Desafios e Oportunidades para Conservação, Produção Agrícola  
e Inclusão Social no Bioma do Cerrado
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INTERVENÇÃO ESTRATÉGIA SUBESTRATÉGIA

3. Incentivos  
para conservação  
(continued)

Compromissos  
corporativos e  
incentivos da cadeia  
de abastecimento

• Determinar uma meta apropriada para o desmatamento no 
Cerrado e que tenha a anuência de todas as partes (como, por 
exemplo, desmatamento zero até certa data e zonas go/no-go 
baseadas em critérios biológicos e culturais)

• Aumentar o uso de certificações
Pagamento por  
serviços ambientais

• Expandir o Programa Produtor de Água da ANA
• Desenvolver o conceito “X-CRA” 

Fortalecimento da  
indústria do turismo  
do Cerrado

• Desenvolvimento de subsídios e créditos para o ecoturismo 

4. Melhor 
sustentabilidade e 
produtividade de 
terras agrícolas e 
pastagensexistentes

Intensificação sustentável 
das pastagens

• Estudar a economia da expansão para pastos degradados  
para produção de soja e outras culturas

• Assistência técnica e treinamento para fazendeiros 
• Expandir a disponibilidade de créditos para intensificação de 

pasto e concentrar os créditos em áreas mais adequadas para 
restauração 

Expansão de práticas 
agrícolas de baixo 
carbono 

• Pressionar por melhorias no Plano ABC, incluindo:
• estabelecimento de um sistema de monitoramento
• melhor treinamento dos bancos responsáveis pelos 

empréstimos
• aumentar da a alocação de créditos para assistência técnica
• melhorar o foco dos empréstimos 

Apoio à agricultura 
sustentável e à agricultura 
tradicional

• Melhor aplicação das leis trabalhistas e sobre o uso de pesticidas
• Suporte a práticas agroecológicas através de melhor 

implementação de planos e políticas de agroecologia e 
produção orgânica nacionais (PNAPO, PLANAPO)

• Promover mercados e cadeias de abastecimento para produtos 
da sociobiodiversidade (como, por exemplo, o pequi, o 
babaçu, e mel nativo) (por exemplo, através de uma melhor 
implementação do Plano Nacional de Promoção das Cadeias de 
Produtos da Sociobiodiversidade)

• Dar o suporte necessário para uma gestão sustentável 
destes produtos (como, por exemplo, através da melhor 
implementação do Programa de Aquisição de Alimentos (PAA) 
e do Programa Nacional de Alimentação Escolar)

• Melhorar, de forma geral, a assistência técnica e financeira aos 
pequenos produtores

5. Argumentos em 
favor da conservação 
da biodiversidade e  
da paisagem

Consolidação da ciência 
existente sobre a relação 
entre a cobertura florestal 
e a água, e apoiar novas 
pesquisas

• Coordenação entre órgãos governamentais, acadêmicos e 
ONGs

Apoiar sistemas de 
incentivo existentes para 
ajudar a proteger os 
recursos hídricos e dar 
o apoio necessário para 
adaptação às mudanças 
climáticas (com  
referência cruzada a 
outras estratégias)

• Aumentar o apoio aos programas de PSA (Pagamento por 
Serviços Ambientais) (como, por exemplo, Programa Produtor 
de Água da ANA)

• Focar o comércio de CRA em locais de importância hidrológica 
• Vincular créditos agrícolas a boas práticas hídricas 
• Incluir práticas de conservação da água nas exigências de 

compra de commodities agrícolas 

DESAFIOS E OPORTUNIDADES PARA CONSERVAÇÃO, PRODUÇÃO AGRÍCOLA  
E INCLUSÃO SOCIAL NO BIOMA DO CERRADO
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O Cerrado é uma savana tropical, bastante arborizada, localizada no coração 
geográfico do Brasil, que liga a maioria dos biomas do país. É caracterizada por uma 
paisagem em mosaico que inclui matagais, pradarias e florestas abertas e de dossel 
fechado. É o segundo maior bioma do Brasil, ficando atrás apenas da Amazônia, 
ocupando cerca de 200 Mha, quase um quarto do país. É rico em endemismos e é 
considerada a savana mais biodiversa do mundo.25 Seus habitantes rurais incluem 
povos indígenas, quilombolas, extrativistas, geraizeiros e ribeirinhos, além de muitos 
agricultores familiares. No Cerrado estão as cabeceiras dos três principais sistemas 
fluviais do Brasil, o São Francisco, o Tocantins e o Paraná, motivo pelo qual ele 
desempenha um papel fundamental no abastecimento de água doce  
em todo o país e até mesmo no continente.

Apesar de sua significativa diversidade social, patrimô-
nio cultural e biodiversidade, o bioma geralmente não 
é visto como ecologicamente valioso ou carismático. 
Enquanto a Amazônia, a Mata Atlântica e o Pantanal 
são reconhecidos legalmente como patrimônios  
nacionais, o Cerrado não é. Apenas 8,3% dos seus  
2 milhões de quilômetros quadrados estão em unidades 
de conservação designadas, comparados com os  
26% da Amazônia.26

A partir de meados da década de 1970, o Cerrado 
deixou de ser considerada uma região “fechada” e 
imprópria para a agricultura em uma das regiões agrí-
colas mais produtivas do mundo, produzindo grandes 
volumes de soja, cana de açúcar, milho, algodão e 
carne bovina. O investimento nacional em grande 
escala no setor agrícola, a cooperação internacional 
e o desenvolvimento de infraestrutura de transporte 
levaram a uma transformação regional tão profunda 
que é conhecida como o “milagre do Cerrado.”27 O 
valor das exportações agrícolas do Brasil aumentou dez 
vezes entre 1991 e 2011, de USD $7,9 bilhões para US 
$79 bilhões.28 Grande parte desse crescimento se deve 

à expansão agrícola no Cerrado. A produção agrícola 
continua a crescer em todo o bioma. As superfícies 
cultivadas de soja, milho e algodão no Cerrado aumen-
taram cerca de 85% entre as safras de 2000/2001 (9,33 
Mha) e 2013/2014 (17,43 Mha).29 A maior parte dessa 
expansão foi impulsionada pela soja, que representou 
90% da área total cultivada dessas três culturas no 
Cerrado em 2013/2014.30 (Consultar Mapa 2 e imagens 
nas páginas a seguir.)

INTRODUÇÃO

25. Ibid. 
26. Françoso et al., 2015; Nepstad et al., “The End of 
Deforestation in the Brazilian Amazon,” Science 326,  
no. 5958 (2009): 1350-1351.
27. Akio Hosono, “Industrial Strategy and Economic 
Transformation: Lessons of Five Outstanding Cases” 
(trabalho preparado para a Reunião de Força-tarefa JICA/
IPD, Yokohama, Japão, Abril de 2013. 

28. Organização das Nações Unidas para Agricultura e 
Alimentação (FAO), 2015.
29. Rudorff et al., 2015.
30. Ibid.
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MAPA 2: CERRADO BRASILEIRO, COBERTURA TERRESTRE (2013)

Fontes: 
Camadas de referência: http://www.naturalearthdata.com/ 
Matopiba: http://www.ibge.gov.br/english/geociencias/default_prod.shtm 
Cerrado: http://maps.lapig.iesa.ufg.br/ lapig.html 
Cobertura Terrestre: http://www.dpi.inpe.br/tccerrado/ 
Trabalho de campo em agosto de 2005. Tradução de sucessão de habitat não definitiva
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Fontes: 1) INPE. 2) MMA-IBAMA 2009, 2011; a linha pontilhada indica interpolação entre os pontos de dados de 2002 e 2008. 
3) LAPIG Mapas.

FIGURA 1: DESMATAMENTO DE BIOMAS BRASILEIROS, 2000–2015 (km2 por ano)

FIGURA 2: EMISSÕES DO DESMATAMENTO DO CERRADO E MUDANÇAS NO USO DA TERRA, 2002–2015

Fontes: 1) MCTI 2016. 2) Análise da CEA/Greeninfo Network utilizando dados de LAPIG e Saatchi et al., 2011.  
3) Mapas LAPIG.

Metodologia: A CEA desenvolveu um mapa de carbono utilizando o mapa de cobertura terrestre da PROBIO e os dados 
de estoque de carbono utilizados no inventário oficial brasileiro (c.f. Tabela 8, Fundação de Ciência, Aplicações e Tecnologia 
Espaciais (FUNCATE). 2010. “Segundo inventário brasileiro de emissões e remoções antrópicas de gases de efeito estufa: 
relatórios de referência: emissões de dióxido de carbono no setor uso da terra, mudança, do uso da terra e florestas.”). Eles 
foram cruzados com os dados de desmatamento de LAPIG para obter a perda de carbono, em termos de CO2e. Presumiu-se 
conservadoramente que 10t C/ha permanecia na área plantada ou pasto mediante conversão (as estimativas de estoque de 
carbono no pasto ou áreas de plantação anual variam de 5 a 9.2 t C/ha).

A CEA tentou estimar o carbono da mudança no uso da terra e do desmatamento utilizando os dados de desmatamento 
LAPIG e uma forma simplificada da metodologia de inventário brasileiro. O inventário oficial inclui perda de carbono 
a partir da erosão do solo e ganho de carbono oriundo do crescimento da vegetação, onde a análise do CEA se baseia 
simplesmente na perda de carbono no solo e subsolo das florestas.



Desafios e Oportunidades para Conservação, Produção Agrícola e Inclusão Social no Bioma do Cerrado 16

Fonte: Análise da CEA/Greeninfo Network utilizando dados 
de LAPIG e NASA.

Aproximadamente metade da vegetação nativa do 
Cerrado já foi convertida para usos agrícolas ou 
urbanos, principalmente na parte sul do bioma.31 De 
acordo com dados do Laboratório de Processamento 
de Imagens e Geoprocessamento (LAPIG) da 
Universidade Federal de Goiás, as taxas de desma-
tamento no Cerrado de 2010 a 2015 estiveram, em 
média, pouco acima de 0,5 Mha (5.000 km2) por ano, 
cerca de quatro vezes o tamanho da cidade de São 
Paulo.32 Isso corresponde a uma média de emissões 
de gases de efeito estufa de mais de 80 Mt CO2 e 
por ano.33 Essas taxas de desmatamento estão pra-
ticamente em paridade com as da Amazônia nos 
últimos anos. É importante observar que nem mesmo 
o Terceiro Inventário Nacional de GEE, publicado em 
maio de 2016, relata as emissões a partir da mudança 
do uso da terra após 2010; portanto os dados acadêmi-
cos são a melhor fonte de informação para o período 
2010–2015. Enquanto o Cerrado geralmente não é 
tão denso em carbono quanto a Amazônia, ele ainda 
possui muitas reservas de carbono significativas em 
biomassa, tanto acima quanto embaixo do solo e em 
suas terras. Infelizmente, os dados sobre estoques de 
carbono abaixo do solo e no solo são limitados, então 
as estimativas de emissões advindas do uso do solo no 
Cerrado são particularmente incertas. 

A maior parte da vegetação nativa remanescente no 
Cerrado encontra-se na parte norte do bioma, comu-
mente chamada de “Matopiba”, uma região de 73 Mha 
cujo nome é formado pelas letras iniciais dos Estados 
que a compõem: Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia.34 
Nos últimos anos, o Matopiba se tornou uma grande 
fronteira de expansão agrícola, respondendo por 3⁄4 
do desmatamento do Cerrado em 2015.35 A soja é 
um dos principais motivadores da conversão da terra, 
tendo expandido em mais de 250% (ou 2,45 Mha) 
nessa área entre as safras de 2000/2001 e 2013/2014.36 
A maior parte dessa expansão foi em áreas com vege-
tação nativa ou onde a vegetação nativa foi removida 
recentemente.37 

Está previsto um desenvolvimento ainda maior para a 
região. Em maio de 2015, o MAPA anunciou o PDA-
MATOPIBA, um novo plano de alto nível, multimi-
nisterial, para o desenvolvimento da agricultura e 
da pecuária no Matopiba. Seu objetivo declarado é 
promover o desenvolvimento econômico sustentável 
baseado em atividades agrícolas e pecuárias, resul-
tando em melhoria na qualidade de vida. Mais de um 
ano após o anúncio do plano, seus pormenores ainda 
não foram publicados. O órgão governamental que o 
criou carece de representação dos setores ambientais e 
sociais e o plano foi criticado por falta de transparência 
e oportunidades de consulta.38

Políticas governamentais com objetivos ambientais 
têm, na melhor das hipóteses, sido implementadas 
de forma desigual na região. O governo estabele-
ceu um Plano de Ação para a Prevenção e Controle 
do Desmatamento e das Queimadas (PPCerrado) 
em 2010 em apoio à Política Nacional de Mudanças 
Climáticas (PNMC). O objetivo do plano é redu-
zir as taxas de desmatamento no Cerrado em 40%, 
apoiar a criação de um sistema de monitoramento do 
desmatamento, aumentar o número de unidades de 
conservação, reconhecer e certificar terras indígenas 
adicionais, reduzir o desmatamento ilegal em unidades 
de conservação e terras indígenas, reduzir e controlar 
incêndios florestais e apoiar a produção sustentável.39 
Infelizmente, a implementação do PPCerrado não tem 
sido bem documentada e há vários indícios de que  
não tem sido bem-sucedido no cumprimento de  
seus objetivos.

31. Beuchle et al., 2015.
32. LAPIG, SIAD-Cerrado. Mapa analisado pela GreenInfo 
Network, 2015, http://maps.lapig.iesa.ufg.br/ lapig.html.
33. Análise da GreenInfo Network com base em dados de 
desmatamento, mapa de cobertura vegetal PROBIO, e 
dados de estoque de carbono do Ministério da Ciência e 
Tecnologia (MCT), Segunda Comunicação Nacional do Brasil 
à Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre Mudanças 
Climáticas (Brasília: Coordenação-Geral de Mudanças 
Globais de Clima, 2010).
34. Grupo de Inteligência Territorial Estratégica (GITE) 

da Embrapa, https://www.embrapa.br/en/tema-matopiba/
perguntas-e-respostas.
35. Análise da GreenInfo Network com base nos dados de 
desmatamento fornecidos pelo LAPIG.
36. Rudorff et al., 2015.
37. Ibid.
38. Rocha, 2015. 
39. MMA, Plano de Ação para Prevenção e Controle do 
Desmatamento e das Queimadas no Cerrado (Brasília: 
Setembro de 2010).

FIGURA 3: EMISSÕES DE DESMATAMENTO E 
MUDANÇA DE USO DA TERRA POR SUB-REGIÃO, 
2003–2015 (Mt CO2 por ano)
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Por exemplo, o sistema de monitoramento por  
satélite do Cerrado, prometido para 2011, ainda não 
foi lançado. O MMA está atualmente no processo de 
atualização do plano para os próximos anos. A nova 
versão do PPCerrado deve tentar corrigir as defi-
ciências do plano inicial e proporcionar meios para 
uma melhor comunicação, ligações cruzadas com o 
PDA-MATOPIBA e uma melhor coordenação com 
outros ministérios e planos-chave (como, por exemplo, 
o Plano ABC, o FIP, a ANA, o Instituto Nacional de 
Colonização e Reforma Agrária (INCRA) e o MAPA). 

A atual conjuntura econômica e política no Brasil não é 
favorável para a agenda de conservação. A economia 
brasileira está enfraquecida. O PIB reduziu em 3,8% 
em 2015, a maior queda em 25 anos; a agricultura é 
o único setor que cresceu em 2015.40 A inflação e o 
desemprego estão subindo e o Congresso brasileiro 
está enfrentando déficits orçamentários graves.41 A 
confiança no governo está no nível mais baixo de todos 
os tempos. A presidente Dilma Rousseff foi afastada 
do cargo e enfrentará julgamento de impeachment, 

e dezenas de líderes governamentais estão mergu-
lhados em um escândalo de corrupção envolvendo a 
estatal Petrobras. Ainda assim, o ímpeto internacional 
para enfrentar as mudanças climáticas e o desmata-
mento é forte, impulsionado pelo Acordo de Paris sob 
a Convenção Quadro das Nações Unidas sobre 
Mudanças do Clima, de dezembro de 2015, e por 
compromissos de empresas privadas em manter suas 
cadeias de abastecimento livres de desmatamento. No 
entanto, até a presente data, a atenção internacional 
dada ao clima e às florestas gerou apenas um apoio 
limitado às comunidades e ecossistemas do Cerrado. 

Embora o avanço de uma agenda integrada que apoie 
diversas formas de produção agrícola, conservação 
do ecossistema e inclusão social no Cerrado seja uma 
proposta desafiadora devido à atual turbulência eco-
nômica e política no Brasil e à pressão para a expansão 
agrícola na região do Matopiba, ela é possível. Na 
próxima seção, propomos diversas oportunidades que, 
aplicadas em conjunto, poderiam ajudar a alcançar 
estes objetivos.

Fonte: “Análise Geoespacial da Dinâmica de Culturas Anuais no Bioma Cerrado brasileiro: 2000 a 2014.”  
Rudorff, B.; Risso, J. et al., 2015.

FIGURA 4: USO DE TERRA ANTERIOR EM ÁREAS DE RECENTE EXPANSÃO AGRÍCOLA 
(DA CULTURA ANUAL DE 2006/2007 A 2013/2014)

40. Nielmar de Oliveira, “IBGE: PIB Fecha 2015 com Queda 
de 3,8%,” Agência Brasil, 3 de março de 2016.

41. “All Fall Down,” The Economist, 5-11 de setembro de 
2015. 
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Identificamos cinco possíveis oportunidades para fazer avançar uma agenda  
integrada que apoie diversas formas de produção agrícola, conservação do 
ecossistema e inclusão social no Cerrado. Cada uma delas é descrita em detalhes  
nas páginas seguintes.

1. Implementação do Código Florestal 
2. Proteção e gestão de terras de comunidades e de áreas de conservação 
3. Incentivos à conservação 
4. Melhoria da sustentabilidade e produtividade de terras agrícolas  

e pastagens existentes
5. Argumentos em favor da preservação da biodiversidade e da paisagem 

PRIORIDADE 1 
Implementação do Código Florestal
Garantir a proteção legal de ecossistemas 
naturais em terras privadas 

Quase metade do Cerrado ainda possui sua  
vegetação nativa – uma mistura de florestas, savanas 
e pradarias espalhadas por terras públicas, privadas e 
de gestão comunitária. As terras públicas, que repre-
sentam cerca de 8% do bioma, são protegidas por 
diversos tipos de unidades de conservação. As terras 
privadas e propriedades de gestão comunitária, que 
compõem a grande maioria das terras no Cerrado, são 
regidas pelo Código Florestal Brasileiro.42 O Código 
Florestal exige que áreas ao redor de cursos d’água 
ou em encostas íngremes sejam designadas como 

Áreas de Preservação Permanente (APP), limitando 
seu desenvolvimento.43 Em grandes propriedades, 
20% da área deve ser designada como “reserva legal”. 
Para as porções do Cerrado que se encontram dentro 
da Amazônia Legal (82,5 Mha ou 40%, do Cerrado), 
35% devem ser preservadas (em comparação, 80% das 
áreas de floresta dentro da Amazônia Legal devem ser 
preservadas).44 As reservas legais devem conter habitat 
nativo ou uma combinação de habitat nativo e florestas 
plantadas.

Embora o novo Código Florestal seja leniente, seus 
parâmetros subjacentes ainda são bastante robustos. 
Além disso, ele introduziu novos mecanismos para uma 
melhor execução e compensação de reservas legais, 
ambos com o potencial de melhorar significativamente 
os resultados ambientais do Código Florestal. 

PRIORIDADES 
PROPOSTAS

42. O Código Florestal foi criado em 1934 e exigia que 
proprietários de terras preservassem certas áreas de floresta 
para manter a saúde ribeirinha, assegurar a saúde do solo, 
e proteger o meio ambiente. O estatuto foi revisado em 
1965, 1989, 1996, e mais recentemente em 2012. Claudia 
M. Stickler et al., “Defending Public Interests in Private 
Lands: Compliance, Costs and Potential Environmental 
Consequences of the Brazilian Forest Code in Mato Grosso,” 
Philosophical Transactions of the Royal Society of London B: 
Biological Sciences 368, no. 1619 (2013).

43. As APPs incluem as Áreas de Preservação Ribeirinha, 
que protegem vegetações ribeirinhas, e Áreas de 
Preservação de Colinas , que protegem colinas, elevações 
altas e encostas íngremes. Soares-Filho et al., 2014.
44. Frederico Machado e Kate Anderson, “Novo Código 
Florestal Brasileiro: Guia para tomadores de decisão em 
cadeias produtivas e governos,” WWF Brasil, 2016.
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A implementação rígida do Código Florestal é uma 
prioridade para o MMA. É também um dos principais 
focos de financiamento internacional para o Cerrado, 
incluindo um financiamento de USD $ 32 milhões 
através do FIP48 e financiamento do Departamento 
do Meio Ambiente, Alimentação e Assuntos Rurais 
do Reino Unido (DEFRA). Estes programas são em 
grande parte focados em dar suporte aos registros no 
CAR em um número limitado de municípios-alvo. 

A implementação efetiva do Código Florestal é fun-
damental para o sucesso da agenda florestal e de con-
servação no Brasil. Se bem executado, colocará o Brasil 
em uma boa posição para proteger e gerenciar as áreas 
florestais existentes, proteger seus recursos hídricos e 
restaurar grandes extensões de terras degradadas. 

O sucesso exigirá mais alguns anos de foco dos  
governos federal, estaduais e municipais, além da 
sociedade civil.

O CAR
Um dos elementos mais importantes introduzidos pelo 
novo Código Florestal é o CAR, um registro nacional 
que documenta as reservas legais e outras obriga-
ções de proprietários individuais previstas no Código 
Florestal. A falta de um CAR a nível nacional é uma 
das razões pelas quais o cumprimento do Código 
Florestal tem sido historicamente difícil. Sem essa 
documentação, é quase impossível distinguir entre des-
matamento legal e ilegal em propriedades particulares. 

Os governos federal e estaduais do Brasil fizeram 
grandes e importantes investimentos em um sistema 
de registo online, o Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural (SICAR), para facilitar os registos 
no CAR. A implementação completa, oportuna e 
equitativa do CAR de maneira robusta e transparente 
é fundamental para a conservação e inclusão social 
em todo o Brasil. É de responsabilidade dos governos 
estaduais, especialmente das secretarias estaduais 
de meio ambiente, garantir que os registros no CAR 
sejam feitos. Infelizmente, muitos desses órgãos não 
têm capacidade, pessoal e orçamento suficientes para 
fazê-lo, especialmente na atual crise financeira. Estas 
lacunas de capacidade atrapalham a implementação do 
CAR e certamente dificultarão o processo de controle 
subsequente. A implementação do CAR deve ser 
balizada pelas seguintes características:

48. O FIP é o maior programa de financiamento estrangeiro 
focado no clima que fornece recursos ao Cerrado. Ele é 
administrado pelo Banco Mundial e é focado em construir 
capacidades a níveis federais e estaduais para receber, 
analisar e aprovar entradas no CAR. Ele também apoia, 
em municípios selecionados, registros de proprietários no 

CAR; adoção de práticas agrícolas sustentáveis, de acordo 
com o plano ABC; o Inventario Nacional de Florestas 
no Cerrado; e programas relacionados à prevenção de 
incêndios e monitoramento da cobertura vegetal, incluindo a 
implementação de um Sistema de aviso-prévio de incêndio 
florestal. 
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O Novo Código Florestal 
As revisões do Código Florestal em 2012  
(Lei 12.651) reduziram as exigências de proteção 
em cerca de 30 Mha, ou 58%, em todo o Brasil, 
isentando os pequenos proprietários, alterando 
a definição de Áreas de Preservação de Colinas 
e incluindo Áreas de Preservação Ribeirinhas 
no cálculo da reserva legal.45 O novo Código 
Florestal também criou um regime especial 
de indulgência para propriedades rurais onde 
a vegetação nativa foi ilegalmente desmatada 
com fins de produção agrícola ou pecuária antes 
de julho de 2008.46 Proprietários de terra que 
desmataram APPs ou áreas de reserva legal ile-
galmente antes de julho de 2008 ainda precisam 
cumprir o Código Florestal, mas passam a ter 
alguns benefícios ao se inscreverem no Programa 
de Regularização Ambiental (PRA) e assinar um 
Termo de Compromisso, que inclui um Plano de 
Recuperação Florestal.47

45. Soares-Filho et al., 2014. 
46. Joana Chiavari and Cristina Leme Lopes, “Policy 
Brief: Brazil’s New Forest Code. Part II: Paths and 
Challenges to Compliance,” Iniciativa para o Clima 
e Uso da Terra e Climate Policy Initiative, Novembro 
de 2015. Note que o tamanho do modulo fiscal é 
definido de forma diferente em cada estado. 
47. Ibid. 
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• Oportuno: embora os proprietários tenham feito 
um bom progresso até agora, com 91% das áreas 
de terras privadas registradas até maio de 2016,49 
o processo do CAR continua atrasado. O prazo 
inicial, maio de 2015, foi adiado para maio de 2016, 
Na sequência, uma Medida Provisória (MP nº 724) 
foi assinada em maio de 2016 para mudar o prazo 
para pequenos agricultores até maio de 2017 e, 
em junho de 2016, a Medida Provisória (MP nº 
733) prorrogou o prazo para todas as propriedades 
rurais até dezembro de 2017.50 Alguns adiamen-
tos são claramente necessários, especialmente 
para ajudar a inclusão de pequenos agricultores 
nos termos da lei. No entanto, novos adiamentos 
podem ser um sinal de que o governo não cum-
prirá a lei de forma eficaz, podendo constituir um 
risco de paralisação da implementação do Código, 
enfraquecendo a lei. 

• Equitativo: grande parte da população rural do 
Brasil não tem recursos suficientes para preencher 
os registros do CAR. Pequenos Proprietários de 
terras podem não ter os conhecimentos neces-
sários ou habilidades técnicas, ou podem não 
ter sequer conhecimento da exigência do CAR. 
Comunidades tradicionais e agricultores familiares 
podem estar em risco de perder suas terras caso 
atores maiores, com melhores recursos, registrem 
a propriedade da mesma terra. Embora o CAR 
não seja um programa de regularização fundiária, 
é aceitável que o registro possa ser um compo-
nente para futuras reivindicações de posse da 
terra. Assim, o registro no CAR poderia tornar-se 
tanto uma tática ofensiva quanto defensiva para os 
pequenos produtores em seus esforços de longa 
data para garantir a posse da terra. 
 
Em um nível técnico, é particularmente desafiador 
registrar uma propriedade comunitária ou gerida 
comunitariamente no CAR. O INCRA tem a 
responsabilidade de dar suporte a assentamentos 
rurais estabelecidos para a realização do registro 
no CAR. No entanto, o INCRA tem sido limitado 
por cortes orçamentários e muitas comunidades 
que não são formalmente estabelecidas, prova-
velmente, não têm o apoio necessário para se 
registrar. Órgãos governamentais federais, esta-
duais e municipais devem dar às comunidades e 
aos pequenos produtores tradicionais suporte para 
o preenchimento do CAR. Além disso, órgãos 
e associações federais de apoio a comunidades 

tradicionais e agricultores familiares (como, por 
exemplo, o INCRA, a Fundação Nacional do 
Índio (FUNAI), o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA), a Confederação Nacional 
dos Trabalhadores na Agricultura, a Federação 
Nacional dos Trabalhadores da Agricultura 
Familiar) devem apoiar mais ativamente os 
registros destes grupos no CAR e trabalhar para 
assegurar que conflitos envolvendo registros que 
se sobreponham no SICAR sejam rápida e equita-
tivamente resolvidos.

• Robusto: tendo em vista que o CAR será bastante 
volumoso (cerca de 5,1 milhões de propriedades)51 
e há grande risco de inserção de informações 
falsas (resultantes de deturpações intencionais e 
não intencionais do território e da reserva legal), o 
processo de validação pode atrasar o esforço para 
regularizar as propriedades. A validação eficiente e 
eficaz do CAR é fundamental para evitar falhas na 
implementação do Código Florestal. Os governos 
federal e estaduais brasileiros, assim como doado-
res internacionais, devem dar suporte técnico às 
secretarias ambientais em nível estadual, que são 
em grande parte responsáveis pela validação do 
CAR. Esses órgãos também são responsáveis pelo 
estabelecimento e a implementação do Programa 
de Regularização Ambiental (PRA) em nível 
estadual. Em outubro de 2015, apenas 15 dos 26 
estados haviam promulgado disposições relativas 
aos PRAs e até mesmo nesses estados os progra-
mas ainda não estavam em funcionamento.52 

• Transparente: garantir um CAR transparente é 
fundamental para a sua integridade. Os dados 
públicos do CAR podem respaldar o cumprimento 
do Código Florestal. Por exemplo, combinando 
dados do CAR em nível de propriedades, dados 
de monitoramento por satélite e informações 
sobre a cadeia de abastecimento, os compradores 
poderiam controlar o desmatamento ilegal dentro 
de suas cadeias de abastecimento. Procuradores 
públicos poderiam usar dados do CAR em casos 
relacionados à posse da terra ou desmatamento 
ilegal. Organizações da sociedade civil também 
poderiam usar dados do CAR, combinados com 
dados de monitoramento por satélite, para identi-
ficar os municípios que necessitam de assistência 
técnica e verificar o cumprimento de compromis-
sos corporativos. Algumas dessas organizações 
já estão pedindo por transparência e acesso à 
informação.53 

49. Serviço Florestal Brasileiro, “Cadastro Ambiental Rural: 
Boletim Informativo,” Maio de 2016. 
50. Serviço Florestal Brasileiro, “Pequenos Poderão Fazer 
CAR Ate Maio de 2017,” e Canal Rural, “CAR é prorrogado 
para todos os produtores,” Junho de 2016.
51. IBGE, Censo Agropecuário (Rio de Janeiro: 2009), 777.

52. Joana Chiavari e Cristina Leme Lopes, “Policy Brief: 
Brazil’s New Forest Code. Part I: How to Navigate the 
Complexity,” Iniciativa para o Uso da Terra and Climate Policy 
Initiative, Novembro de 2015. 
53. Machado and Anderson, 2016.
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Além do CAR
Enquanto os registros do CAR são um primeiro passo 
essencial para o cumprimento do Código Florestal, 
uma agenda pós-CAR deve ser desenvolvida e iniciada 
logo após a finalização de todos os registros. 

Atualmente, há um déficit de cerca de 21 Mha de 
reserva legal no Brasil54 e que não está de acordo com 
o novo Código Florestal. Legalmente, ela deveria estar 
coberta por vegetação nativa, mas não está. Tratar 
dessas dívidas traria importantes benefícios climáticos 
e de conservação. O novo Código Florestal per-
mite que proprietários de terras sanem essas dívidas 
assegurando a proteção do habitat nativo nas terras de 
outro proprietário (“compensação”) que estejam além 
da exigência legal ou restaurando sua própria reserva 
legal (“restauração”). Áreas de APP não podem ser 
compensadas, devem ser restauradas. A questão-chave 
da concepção dos sistemas de restauração e compen-
sação é equilibrar a viabilidade ecológica e econômica 
de modo que os sistemas produzam benefícios reais de 
conservação e minimizem os custos para os produtores, 
aumentando, assim, a probabilidade de cumprimento 
duradouro do Código Florestal. O governo e socie-
dade civil devem trabalhar proativamente para garantir 
esses resultados.

Restauração 
A restauração de 21 Mha de reservas legais do país 
previamente desmatadas poderia proporcionar uma 
mitigação entre 7 e 11 Gt CO2e dos gases de efeito 
estufa,55 além de importantes benefícios locais, como 
a redução do assoreamento nos cursos d’água, maior 
teor de umidade do solo, melhoria do habitat dos 
polinizadores e aumento do habitat de espécies nativas 
do Cerrado. As áreas restauradas também poderiam 
se tornar fontes valiosas de produtos dos meios de 

subsistência de comunidades tradicionais, além de um 
aspecto importante da estratégia de adaptação climá-
tica do Brasil. A restauração das APPs será importante 
para garantir a função hidrológica da região e deve ser 
uma prioridade na agenda de restauração. O Brasil se 
comprometeu a restaurar 12 Mha de terras degrada-
das até 2030 em suas Contribuições Nacionalmente 
Determinadas Pretendidas (Intended Nationally 
Determined Contribution - INDC), parte do Acordo  
de Paris sobre o Clima.56 

Nos termos do Código Florestal, proprietários são 
autorizados a cumprir metade da exigência de reserva 
legal com florestas plantadas, enquanto o restante 
deve ser replantado com vegetação nativa. Já existe 
uma tensão crescente entre a indústria de florestas 
plantadas, que vê uma oportunidade de expansão 
impulsionada pelo cumprimento do Código, e a 
comunidade de conservação, que vê a floresta plan-
tada (tipicamente eucalipto ou pinheiro) como falta 
de integridade ecológica. Os conservacionistas estão 
preocupados que os esforços de restauração que 
focam na plantação de árvores, ao invés de restaurar o 
habitat nativo, intensifiquem a perda da biodiversidade 
e futuramente comprometam os ecossistemas, mesmo 
que as espécies não exóticas estejam limitadas a 50% 
da área de recuperação.57 Outros veem nas florestas 
plantadas potencial para ajudar a aliviar a pressão 
sobre as florestas nativas quando ligadas a cadeias de 
abastecimento interessadas em madeira livre de des-
matamento (como, por exemplo, a indústria de papel e 
celulose e a indústria da soja, que utiliza madeira para 
seus secadores).58 

Uma questão-chave será determinar a forma de finan-
ciamento da restauração, que pode custar milhares de 
reais por hectare. A restauração com vegetação nativa 
pode ser mais econômica para proprietários através de 
subsídios para sementes e mudas, assistência técnica 
de associações da indústria e da Agência Nacional 
de Assistência Técnica e Extensão Rural (ANATER), 
orientações simples da Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa) e identificação de espécies 
nativas com potencial de geração de receita, também 
através da Embrapa. Embora mais lento do que o plan-
tio ativo, permitir que a terra regenere naturalmente é 
uma alternativa menos dispendiosa para a restauração 
e que também pode fortalecer a biodiversidade e as 
espécies que estão devidamente adaptadas às condi-
ções climáticas locais.

54. Soares-Filho et al., 2014. 
55. Ibid.
56. República Federativa do Brasil, Pretendida Contribuição 
Nacionalmente Determinada: Para Consecução do Objetivo 
da Convenção-Quadro das Nações Unidas Sobre Mudança do 
Clima. 

57. Joseph W. Veldman et al., “Tyranny of Trees in Grassy 
Biomes,” Science 347, no. 6221 (2015): 484.
58. A secagem da soja é uma parte importante do 
processamento, ajudando a prevenir o crescimento de 
fungos e bactérias. 
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No curto prazo, o governo, a sociedade civil e acadê-
micos devem se concentrar em garantir bons projetos 
de restauração, determinando onde a restauração 
deve ser priorizada, buscando equilíbrio da vegeta-
ção. Ao mesmo tempo em que são necessárias a nível 
nacional, diretrizes são particularmente importantes 
para os estados do sul do Cerrado, onde a maioria dos 
déficits de reserva legal do bioma estão localizados. O 
Plano Nacional de Recuperação da Vegetação Nativa 
(PLANAVEG), desenvolvido pelo MMA, poderia 
desempenhar um papel fundamental na definição e no 
curso da restauração. No entanto, o desenvolvimento 
desse plano parece ter estagnado desde que foi aberto 
para comentários do público em agosto de 2015. A 
falta de diretrizes de restauração formais ameaça atra-
sar ainda mais o processo de conformidade e regulari-
zação fundiária ambiental. 

Compensação
O Código Florestal permite que proprietários de 
terras tornem-se adimplentes mediante o pagamento 
a outros proprietários de terras com vegetação nativa 
excedente para manter a terra em seu estado natural, 
em vez de restaurar suas próprias reservas legais. Esse 
sistema poderia reduzir os custos de conformidade 
com o Código Florestal e proteger o habitat intacto em 
propriedades particulares. No entanto, também tem o 
potencial de comprometer os objetivos ambientais do 

Código Florestal. Se mal implementado, a CRA pode 
permitir que um proprietário de terras pague um valor 
muito baixo para “proteger” terras, que seriam poste-
riormente desmatadas, ou que terras sejam reinvidica-
das ilegalmente como compensação para propriedades 
diferentes, ou que as terras com localização distante e 
com pouco risco de desmatamento, portanto, não for-
neceria qualquer benefício de conservação. Por outro 
lado, a complexa teia de leis pode ser tão complicada 
que há o risco de poucas negociações ocorrerem, e se 
as opções de restauração parecem demasiado caras, os 
proprietários podem ignorar as exigências do Código 
Florestal ou procurar meios de burlar a lei. O objetivo 
no curto prazo é desenvolver trocas efetivas e efica-
zes e que não sejam proibitivamente complexas e/ou 
tenham lacunas prejudiciais. 

Os governos estaduais e federal estão em processo 
de desenvolvimento dos regulamentos para a CRA, o 
mecanismo que permitirá essas negociações. Os regu-
lamentos que regem a concepção dos mercados de 
CRA ainda não estão completos. Esforços para mapear 
a implementação do Código Florestal revelaram 
muitos vácuos e incertezas na concepção dos merca-
dos de CRA, tanto em nível federal quanto estadual.59 
As questões em aberto incluem o prazo de compensa-
ção (dez anos? cinquenta anos?), os limites geográficos 
dentro dos quais a compensação será permitida, como 
o monitoramento e a verificação serão feitos, e se a 
compensação poderá ser feita através da compra de 
passivos do governo em unidades de conservação e 
assentamentos. 

59. Chiavari and Lopes, 2015. 
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Considerações ao projeto dos mercados de CRA 
Considerações-chave para a concepção de  
mercados de CRA equitativos e eficientes  
incluem o seguinte:

• Transparência e verificação: Os proprietários 
de terras podem reivindicar terem protegido 
terras no mercado de CRA como uma maneira 
de cumprir o Código Florestal. Assim, um 
registro de transações deve ser rastreado 
e monitorado pelo governo ou por uma 
instituição independente com poderes para 
verificar e gerenciar os mercados de CRA, 
garantindo que não haja contagem dupla 
ou outras inconsistências. A menos que as 
transações sejam publicamente verificáveis, 
transações ilegais e reivindicações falsas de 
cumprimento do Código Florestal podem 
ocorrer. Todas as transações de CRA devem 
ser geomarcadas e relatadas publicamente em 
um sistema vinculado a um CAR público e ao 
registro de terras. 

• Limites de compensação: Permitir a 
compensação dentro dos limites do bioma e 
não dentro dos limites de um Estado poderia 
levar as transações de compensação para 
regiões distantes das fronteiras agrícolas. 
Há consideravelmente mais vegetação 
nativa intacta em áreas mais remotas, onde 
a terra é muito mais barata. No entanto, 
essa terra também é muito menos suscetível 
ao desenvolvimento, e sua proteção, por 
conseguinte, proporcionaria benefícios 
adicionais questionáveis. 

• Custos de transação: Altos custos de transação 
podem amortecer o mercado, tornando-o 
menos robusto e menos utilizado. Encontrar 
maneiras de simplificar os regulamentos e o 
sistema de CRA ajudará a manter os custos de 
transação baixos. 

• Garantia de adicionalidade: Proprietários 
privados ainda possuem lotes de terra em 
diversas unidades de conservação no Cerrado. 
A compra dessas terras pelo governo tem 
sido lenta, levando alguns a sugerir que os 
proprietários deveriam cumprir as exigências 
de compensação através da compra desse 
passivo em nome do governo. Essas unidades 
de conservação existentes precisam de 
apoio, entretanto permitir que 

essas terras privadas dentro das unidades de 
conservação (estimadas em 14 Mha) sejam 
oferecidas como excedentes no mercado de 
CRA não ajudaria a proteger terras adicionais.60 

• Oportunidade de desenvolver corredores de 
conservação e proteger biomas prioritários: 
Para que a compensação ocorra fora do 
estado da propriedade rural que necessita de 
cumprimento, a lei exige que o governo federal 
e os estados indiquem áreas prioritárias para a 
compensação.61 Este elemento da lei poderia 
permitir a “compensação inteligente”, na qual 
créditos de compensação seriam direcionados 
para áreas de alto valor de conservação, como 
áreas onde os corredores contíguos podem 
ser consolidados ou áreas com altos estoques 
de carbono, importante função hidrológica, 
habitat de espécies endêmicas ou ameaçadas 
de extinção ou importância socioeconômica 
específica.62 Os regulamentos do CRA 
devem orientar os proprietários a agregar suas 
compensações nessas áreas, construindo fora 
de Áreas Prioritárias Para Conservação do 
Ministério do Meio Ambiente.63 

• Apoiar uma série de serviços ambientais 
fundiários: Uma ideia sugerida por acadêmicos 
brasileiros é usar o mercado de compensação 
de CRA como uma plataforma para uma série 
de serviços ambientais fundiários (como, por 
exemplo, carbono, biodiversidade, água), com 
uma infraestrutura de CRA que proporcione 
pronta oferta de florestas para possíveis 
compradores.64 (Consultar “X-CRA”, p. 39.)

• Equidade: Um desafio adicional do sistema de 
CRA é o fato de que pequenos agricultores 
só poderão participar se tiverem propriedade 
formal da terra, o que exclui a maioria.65 Esta 
realidade reforça a importância de acoplar 
os esforços de regularização fundiária com a 
implementação do CAR e do CRA. Mais uma 
vez, pequenos agricultores e comunidades 
tradicionais precisarão de ajuda técnica em 
todos esses processos. 

Uma análise mais completa está disponível em  
um estudo sobre a viabilidade econômica do  
CRA, desenvolvido pela Universidade Federal  
de Minas Gerais.66

60. Raoni Rajão and Britaldo Soares-Filho, “Policies 
Undermine Brazil’s GHG goals,” Science 350, no. 6260 
(2015): 519.
61. Machado and Anderson et al., 2016.
62. Ibid. 

63. MMA, Áreas Prioritárias Para Conservação, Uso 
Sustentável e Repartição de Benefícios da Biodiversidade 
Brasileira (Brasil, 2007).
64. Rajão and Soares-Filho, “Cotas de Reserva Ambiental,” 
2015.
65. Chiavari and Lopes, 2015.
66. Rajão and Soares-Filho, “Cotas de Reserva Ambiental,” 
2015.
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Cumprimento e Monitoramento Rígidos 

Cumprimento e execução
O cumprimento e a execução do Código Florestal têm 
sido tradicionalmente fracos. Por exemplo, em 2008, 
mais de 85% das propriedades no Estado do Mato 
Grosso (que abrange os biomas do Cerrado, Amazônia 
e Pantanal) não estavam em conformidade com o 
Código Florestal à ocasião.67 O desafio de garantir o 
cumprimento da lei foi implicitamente reconhecido 
pelos recentes compromissos internacionais do Brasil 
em deter o desmatamento ilegal até 2030, um reconhe-
cimento de que parar o desmatamento ilegal é um pro-
jeto que pode levar algumas décadas.68 Os governos 
estaduais e municipais devem dispor do treinamento e 
dos recursos necessários para fazer cumprir o Código 
Florestal de forma eficaz. A cultura e a expectativa de 
cumprimento também requerem o apoio dos próprios 
proprietários de terras e dos compradores corpora-
tivos de seus produtos agrícolas. A partir de janeiro 
de 2017, o registro no CAR será uma pré-condição 
para receber crédito agrícola do governo, um controle 
adequado e necessário para o cumprimento. Além 
disso, o registro no CAR deve ser uma condição prévia 
para a obtenção de fontes privadas de crédito agrícola 
e uma condição prévia para vender a compradores 
corporativos. A rápida restauração das APPs que estão 
fora de conformidade será particularmente importante, 
dado o papel fundamental que o Cerrado desempenha 
no abastecimento de água para o país. Para garantir a 
precisão no processo de validação do CAR, será neces-
sário um banco de dados georreferenciados de alta 
qualidade das bacias hidrográficas. Sem esse banco de 
dados, será difícil para o SICAR identificar e proteger 
as APPs.69

Uso da terra e monitoramento do desmatamento
O monitoramento remoto, especialmente por satélite, 
torna-se cada vez mais importante para a verificação 
do cumprimento do Código Florestal. O Cerrado é um 
ambiente excepcionalmente desafiador para o acom-
panhamento por satélite, pois pode ser difícil distinguir 
entre diferentes tipos de cobertura do solo e as ativi-
dades de uso do solo (como, por exemplo, pastagens x 
pradarias nativas, pastagem degradada x pastagem em 
processo de restauração). Esses desafios levam a uma 
margem de erro significativa em mapas de cobertura 
vegetal do Cerrado produzidos por satélite. Ao mesmo 
tempo, a tecnologia de monitoramento tem melhorado 
continuamente, mesmo com a diminuição dos custos. 

Alguns ministérios brasileiros estão atualmente 
envolvidos na criação de sistemas de monitoramento 
do Cerrado. Cada um desses sistemas tem um papel 
essencial na melhoria do cumprimento e do monitora-
mento da cobertura vegetal do Cerrado. 

• TerraClass: O TerraClass é um mapa de cobertura 
vegetal bianual desenvolvido por uma colabo-
ração entre vários órgãos liderados pela MMA. 
Ele sucede o PROBIO (2002). O TerraClass foi 
lançado em novembro de 2015, e pode ser encon-
trado em: http://www.dpi.inpe.br/tccerrado/.

• PRODES: O PRODES Cerrado será um  
sistema anual de monitoramento do desmata-
mento visando especificamente o Cerrado. Seus 
dados anuais representarão uma grande melhoria 
nos dados de desmatamento atuais. Os dados 
mais recentes do desmatamento oficial (isto é, 
perda de vegetação natural) para o bioma são de 
2010. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 
(Inpe) espera que o PRODES Cerrado seja  
lançado em 2016.

• Deter Cerrado: O DETER irá monitorar o des-
matamento em curto prazo, de modo que desma-
tamentos recentes ou em andamento possam ser 
vistos em uma escala de tempo mensal. O Instituto 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 
Renováveis   (IBAMA) está testando esse sistema.

• Monitoramento de incêndios: O monitoramento 
de incêndios já ocorre no Cerrado; O INPE emite 
alertas de incêndio dentro de algumas horas da 
identificação de um incêndio. A resolução prova-
velmente melhorará com o tempo. Mapas de áreas 
queimadas estão sendo desenvolvidos.

 
A academia, o setor privado e a sociedade civil 
podem desempenhar papeis muito importantes no 
aumento dos sistemas de controle oficiais. Por exem-
plo, o LAPIG atualmente disponibiliza dados de séries 
temporais sobre o desmatamento no Cerrado entre 
2003 e 2015. Organizações da sociedade civil também 
podem colaborar ou ajudar a complementar, onde 
estejam faltando dados oficiais, como o projeto SEEG 
(Sistema de Estimativa de Emissões de Gases de Efeito 
Estufa) do Observatório do Clima. Esse sistema está 
atualmente desenvolvendo mapas de cobertura vegetal 
anuais de 1970 a 2013 (MAPBIOMES), o que permitirá 
o cálculo do desmatamento e dos fluxos de estoque 
de carbono em todo o Brasil ao longo do tempo. Os 
esforços para mapear o desmatamento de forma global 

67. Stickler et al., 2013.
68. Os compromissos incluem a do Brasil e suas declarações 
conjuntas sobre mudanças climáticas com os Estados Unidos 
e a Alemanha. República Federativa do Brasil, Contribuição 
Nacionalmente Determinada PretendidaRumo aos Objetivos 
o da Convenção das Nações Unidas sobre Mudança do Clima 
(28 de setembro de 2015); Declaração Conjunta da Casa 

Branca dos Estados Unidos, Gabinete de Imprensa, Estados 
Unidos da América – Brasil sobre Mudança do Clima (30 de 
junho de 2015); e Declaração Conjunta do Ministério das 
Relações Exteriores do Brasil-Alemanha sobre Mudança do 
Clima (Nota 337: 20 de agosto de 2015).
69. Machado and Anderson, 2016.
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proporcionam outro conjunto útil de dados. Devido 
aos desafios de mapear o desmatamento e os fluxos 
de carbono remotamente, ter vários sistemas pode 
ajudar a reduzir a incerteza e proporcionar uma melhor 
compreensão da gama de possíveis cenários. Essas 
ferramentas podem ajudar a sociedade civil a monitorar 

as taxas de desmatamento, vigiar a implementação do 
Código Florestal e os compromissos do setor privado, 
além de acompanhar o sucesso de outros programas 
ambientais (como o PPCerrado) e áreas protegidas. 
(Consultar Mapa 3.)

MAPA 3: CERRADO BRASILEIRO, DESMATAMENTO

Fontes: 
Camadas de referência: http://www.naturalearthdata.com/ 
Matopiba: http://www.ibge.gov.br/english/geociencias/
default_prod.shtm 
Cerrado: http://maps.lapig.iesa.ufg.br/ lapig.html 
Desmatamento: http://maps.lapig.iesa.ufg.br/ lapig.html
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PRIORIDADE 2 
Proteção e gestão de terras 
de comunidades e áreas de 
conservação
Reconhecimento e titulação das terras  
e territórios de populações tradicionais e  
melhoria da administração do habitat  
nativo em todos os tipos de áreas de 
conservação

A área do Matopiba é atualmente uma região contro-
versa. Com 73 Mha, ela tem o crescimento mais rápido 
do país em expansão agrícola e algumas das maiores 
taxas de desmatamento da última década.70 É a nova 
fronteira agrícola do Brasil. O PDA-MATOPIBA tem 
o potencial de acelerar esse padrão de desenvolvi-
mento e ainda alterar o caráter do bioma. O governo 
vê a região como pobre e necessitada de desenvolvi-
mento. Evaristo de Miranda, coordenador do Grupo 
de Inteligência Territorial Estratégica (GITE ) da 
EMBRAPA, declarou publicamente que “a região do 
Matopiba é um arquipélago de ilhas de prosperidade 
em um mar de pobreza e miséria rural.”71 É inegável 
que a região do Matopiba é pobre – seu PIB per  
capita é de R$ 7.950, abaixo da média nacional de  
R$ 19.770 – e os esforços para fornecer assistência 
técnica e créditos agrícolas para os pequenos produ-
tores são louváveis.72 O objetivo declarado do plano 
é promover e coordenar as políticas públicas voltadas 
para o desenvolvimento econômico sustentável, com 
base em atividades agrícolas e pecuárias que melhorem 
os meios de subsistência. 

No entanto, muitos habitantes rurais do Matopiba 
discordam da visão de desenvolvimento apresentadas 

pelo PDA-MATOPIBA e da afirmação de que esse 
tipo de desenvolvimento irá beneficiá-los no longo 
prazo. Em vez disso, eles veem o plano como uma 
invasão às suas terras apoiada pelo governo, que 
acabará por resultar em uma enorme transferência de 
terras para produtores de grande escala, de fora do 
território, além do deslocamento de comunidades. Em 
uma carta aberta à Sociedade Brasileira e à Presidência, 
em novembro de 2015, um grupo de 40 organizações 
da sociedade civil do Cerrado, incluindo o Movimento 
Interestadual das Quebradeiras de Coco Babaçu 
(MIQCB), a Rede Cerrado, a Comissão Pastoral da 
Terra (CPT) e o Conselho Indigenista Missionário 
(CIMI), afirmou que o PDA-MATOPIBA irá “promo-
ver ainda mais a destruição da vida e a exclusão das 
pessoas do Cerrado… [promovendo] o êxodo rural e o 
aumento da pobreza e da invisibilidade das populações 
no território.”73 O plano também tem sido criticado 
por não atender aos requisitos dos acordos interna-
cionais e leis de consulta prévia 74, e por não incluir 
qualquer declaração ambiental ou social em seu corpo 
governamental.75 

70. LAPIG, 2015; Rudorff et al., 2015.
71. Evaristo Eduardo de Miranda, “Matopiba: Desenvolver a 
Agricultura ou os Agricultores?,” Correio Braziliense, 30 de 
abril de 2015.
72. Chico Santos, “Agribusiness: Inclusive Development,” 
The Brazilian Economy 7, no. 7: 18.
73. Comissão Pastoral da Terra et al., “Carta Aberta à 
Sociedade Brasileira e à Presidência da República e ao 
Congresso Nacional Sobre a Destruição do Cerrado Pelo 
MATOPIBA,” 25 de novembro de 2015.
74. Rocha, 2015. 

75. O programa será regido por um Comitê Gestor 
composto pelo MAPA, o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA); O Ministério do Desenvolvimento, Indústria 
e Comércio Exterior (MDIC) ; e o Ministério da Educação 
(ME); e por um representante de cada estado e quatro 
representantes do poder executivo dos quatro municípios 
da região – um de cada estado; seis representantes 
do agronegócio, seis representantes da união; e dois 
representantes da academia. O secretariado executivo do 
programa será do MAPA. 
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Comunidades tradicionais do Cerrado  
e suas principais demandas76 
O Cerrado e o Matopiba são o lar de diversas 
comunidades rurais que têm habitado o território 
por gerações. Muitas dessas comunidades são 
oficialmente reconhecidas no Brasil como povos 
tradicionais nos termos da Constituição Brasileira de 
1988 e leis nacionais subsequentes. Muitos grupos 
ainda são amparados por convenções municipais, 
estaduais e e internacionais. Cada grupo é único, 
com sua própria identidade social, ligação à terra, 
com necessidades e exigências específicas. Muitos 
deles consideram a terra como um bem comum ou 
um recurso de propriedade comunitária.

• Povos Indígenas têm direito constitucional 
às suas terras. No entanto, essas terras muitas 
vezes não são totalmente demarcadas ou 
oficialmente reconhecidas pelo governo. Sua 
principal demanda é o pleno reconhecimento e 
proteção de suas terras. Ao mesmo tempo, os 
povos indígenas exigem acesso a programas de 
saneamento, produção sustentável, educação, 
cultura, habitação e saúde. A FUNAI é o órgão 
federal responsável pelos povos indígenas, 
embora os povos indígenas também tenham 
estabelecido suas próprias organizações, tanto 
em nível local quanto nacional, incluindo a 
COIAB e a APOINME. 

• Quilombolas são grupos étnicos – 
predominantemente contituídos por 
descendentes de africanos escravizados, que 
vivem em comunidades rurais ou urbanas, 
estabelecidas desde o século 17, durante 
e após o período de escravidão. Essas 
comunidades são oficialmente reconhecidas 
pela Constituição Brasileira, bem como 
por um decreto posterior que regulariza os 
procedimentos de titulação de terras para 
garantir seus territórios. Até a presente data, 
o governo brasileiro reconheceu a existência 
de mais de 3.000 quilombos estabelecidos 
em cerca de 30 Mha de terra. No entanto, 
até 2016 o governo só havia emitido cerca de 
110 certificados de propriedade. A principal 
demanda das comunidades quilombolas é 
a propriedade da terra. Ao mesmo tempo, 
quilombolas exigem acesso a programas de 
saneamento, produção, educação, cultura, 
habitação e saúde. Uma série de órgãos 
federais têm jurisdição sobre quilombos, 
incluindo a Fundação Palmares e o INCRA. 
Além disso, muitos governos estaduais têm 
órgãos dedicados aos quilombos. Quilombolas 
são organizados em nível nacional pela 
CONAQ, um movimento social que também 
tem filiais estaduais. 

• Quebradeiras de coco são mulheres cujo 
sustento depende da coleta do coco de 
palma “babaçu”. Seu território estende-se 
por cerca de 30 Mha nos Estados do Piauí, 
Maranhão, Tocantins e Pará. Essas mulheres 
são oficialmente reconhecidas pela legislação 
brasileira como povos tradicionais, embora não 
tenham seus direitos previstos na Constituição 
Federal. Elas têm amparo na legislação do 
Estado do Maranhão, bem como de leis e 
decretos em vários municípios. Muitas dessas 
comunidades também são quilombolas ou 
extrativistas, portanto, algumas demandam que 
seus territórios babaçuais sejam demarcados 
como quilombos, reservas extrativistas 
(RESEX) ou assentamentos rurais. Além 
disso, elas lutam para impor o cumprimento 
da “Lei do Babaçu Livre”, que protegeria os 
babaçuais do desmatamento e lhes permitiria 
colher os cocos de babaçu em terras privadas. 
Garantir acesso e controle das áreas de 
babaçuais é a sua principal demanda. Além 
disso, elas buscam obter apoio para seus 
produtos no mercado. Elas têm o amparo de 
diversos órgãos federais, incluindo o MMA e 
o ICMBio. As quebradeiras de coco são muito 
bem organizadas, principalmente através do 
MIQCB, um movimento social interestadual. 

• Existem várias outras comunidades 
agroextrativistas além das quebradeiras de 
coco. Algumas, como seringueiros, coletores 
de castanha do Pará e pescadores têm 
proteções sob decretos. As necessidades e 
demandas desses grupos são semelhantes 
às das quebradeiras de coco. Eles buscam 
acesso garantido à terra em que eles colhem 
seus insumos e suporte para a venda de seus 
produtos. 

• Agricultores familiares não são reconhecidos 
como comunidades tradicionais pela estrutura 
legal brasileira. Eles não buscam registrar suas 
terras como comunitárias, mas como pequenos 
produtores privados. Seus direitos sobre os 
lotes de terra são garantidos pela Legislação 
Brasileira de Reforma Agrária (Estatuto da 
Terra). No entanto, eles frequentemente 
têm dificuldades de assegurar o direito legal 
às terras. Portanto, uma de suas principais 
preocupações é a regularização das terras 
para que possam se proteger da apropriação 
indevida de terras. Eles também necessitam de 
assistência técnica, linhas de crédito dedicadas, 
e suporte do mercado para que suas práticas 
agrícolas e econômicas possam prosperar.

76. Alfredo Wagner Berno de Almeida and Mason Mathews, “Traditionally Occupied Lands in Brazil,” PGSCA-UFAM, 2011.
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Regularização de territórios

O PDA-MATOPIBA deixaria de ser visto como uma 
ameaça se povos e comunidades tradicionais tivessem 
a posse assegurada às suas terras, meios mais claros 
para garantir a posse e melhor mapeamento de suas 
necessidades e territórios. 

O Brasil tem um histórico de privação de direitos de 
habitantes rurais que, embora tenham habitado a terra 
por gerações, frequentemente não são os proprietários 
formais das terras. O processo de regularização para 
essa grande parcela da população é complicado pelas 
camadas históricas de titulação, que remontam à Coroa 
Portuguesa e a sobreposição de autoridade entre os 
governos federal, estaduais e municipais.77 Não há um 
registro único de documentação fundiária. Para compli-
car ainda mais a questão, existe o fato de que reivindi-
cações à terra podem ser facilmente produzidas neste 
sistema tão descoordenado, e comunidades tradicio-
nais muitas vezes são vítimas de atores mais poderosos, 
com mais recursos e frequentemente violentos. De 
acordo com Bastiaan Reydon, economista agrário, o 
Brasil sempre teve uma “deficiência…em regularizar 
o mercado de terras e acesso à terra para fins sociais, 
econômicos e ambientais.”78 Estima-se que a grilagem 
de terra seja desenfreada. Mesmo a TIAA-CREF, uma 
investidora estadunidense que se orgulha de defender 
valores socialmente responsáveis, foi implicada em 
casos de grilagem de terras e transgressões de leis que 
limitam o investimento estrangeiro em terras agrícolas 
no Brasil.79 

A reação da comunidade contra o PDA-MATOPIBA, 
o caso de grilagem de terra da TIAA-CREF, e o ema-
ranhado de conflitos por títulos à terra em toda a zona 
rural brasileira apontam para uma realidade: habitantes 
rurais de pequenas propriedades são vulneráveis no 
Matopiba e, sem o apoio significativo da sociedade civil 
e do governo, estão suscetíveis a enfrentar o destino 
da maior parte das localidades agrícolas em desenvol-
vimento (incluindo aquelas em grande parte do Sul do 
Cerrado) - serão deslocados de suas terras em favor 
de empreendimentos de produção agrícola em escala 
industrial. 

Ajudar comunidades tradicionais e agricultores 
familiares de pequena escala a manter o controle 
de suas terras deveria ser de alta prioridade, tanto 
para os movimentos sociais quanto para a agenda de 

conservação no Brasil. É a principal prioridade para 
as próprias comunidades. Reduzir o conflito na região 
exigirá apoio às comunidades e agricultores familiares 
por meio de mapeamento de sua situação e necessida-
des, capacitação e formação jurídica, envolvimento de 
promotores públicos em nível estadual, identificação de 
meios para assegurar o acesso/direito à terra, coor-
denação entre vários órgãos governamentais federais 
e estaduais, e investimento em sistemas de dados 
atualizados. Ao mesmo tempo, exigirá mais limitação 
aos grandes produtores agrícolas, compradores interna-
cionais e investidores em terras agrícolas. Estes atores 
precisam entender os riscos associados à especulação 
de terras no Cerrado e devem comprometer-se em 
manter cadeias de abastecimento livres de conflito, 
com documentação apropriada de suas aquisições de 
terras individuais e amplo apoio ao processo de regula-
rização fundiária na região. 

O CAR como meio de registro de terras
Como notado acima, a natureza autodeclaratória do 
registro no CAR do Código Florestal pode se trans-
formar em uma ferramenta para grileiros de terras. 
No entanto, o CAR pode se tornar um bom ponto de 
entrada para agricultores familiares e comunidades que 
buscam assegurar a posse às suas terras (embora o 
CAR não seja um programa de regularização de posse 
de terra). Seja o CAR utilizado de forma proativa ou 
defensiva, aproveitar a oportunidade para o registro 
e o apoio nacional e internacional para o processo é 
uma boa estratégia para comunidades e agricultores 
familiares. Órgãos governamentais federais, estaduais 
e municipais devem amparar a participação no CAR 
fornecendo assistência técnica.

Suporte para terras indígenas e 
quilombolas e outras terras administradas 
comunitariamente 
Além de melhorias gerais no processo de titulação e 
na regularização de terras no Matopiba, a área deveria 
ter muito mais formalização de terras administradas 
comunitariamente. Um exemplo é o reconhecimento e 
a titulação de territórios indígenas que ainda não rece-
beram reconhecimento formal, mas são protegidos pela 
constituição. Vários estão sendo propostas pela FUNAI 
e encontram-se em diferentes estágios do processo 
técnico para tornarem-se demarcados e formalizados.80 

(Ver quadro informativo na página anterior.) 

77. Como exemplo, ouvimos informalmente que em São 
Félix do Xingu, os papeis de registro correspondem a 27 
Mha enquanto o município possui uma área de apenas 8,5 Mha.
78. MDA, Núcleo de Estudos Agrários e Desenvolvimento 
Rural. Mercado de Terras no Brasil: Estrutura e Dinâmica 
(Brasília: 2006).

79. Simon Romero, “TIAA-CREF, U.S. Investment Giant, 
Accused of Land Grabs in Brazil,” The New York Times, 
November 16, 2015. 
80. FUNAI, 2015.
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MAPA 4: CERRADO BRASILEIRO, TERRAS COMUNITÁRIAS

Fontes: 
Camadas de referência: http://www.naturalearthdata.com/ 
Matopiba: http://www.ibge.gov.br/english/geociencias/default_prod.shtm 
Cerrado: http://maps.lapig.iesa.ufg.br/ lapig.html 
Áreas Indígenas: http://mapas2.funai.gov.br/i3geo/datadownload.htm 
Terras Quilombolas: http://maps.lapig.iesa.ufg.br/ lapig.html 
Assentamentos rurais: http://maps.lapig.iesa.ufg.br/ lapig.html
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Um exemplo mais complexo é o das quebradeiras de 
coco (descritas anteriormente) que colhem o babaçu 
(uma espécie de palmeira) para diversos fins comer-
ciais e de subsistência.81 É permitido às quebradeiras 
de babaçu o acesso às terras privadas para coleta em 
alguns municípios.82 No entanto, se essas terras forem 
convertidas em plantações de eucalipto ou campos 
de soja, seus meios de subsistência e modo de vida 
desaparecerão com o babaçu. O estabelecimento de 
um acesso mais seguro às suas terras é essencial para 
essa comunidade, que enfrenta a expansão de flores-
tas plantadas. Uma quebradeira de coco babaçu no 
Maranhão relata, “a situação do eucalipto no momento 
é tão ruim, eu mal posso explicar.”83 Uma possível 
fonte de apoio é a lei federal “Babaçu Livre”, proposta 
em 2007, que garantiria livre acesso das quebradei-
ras de babaçu a terras privadas em todo o país. A 
mesma dinâmica está em jogo em outras comunidades 
agroextrativistas. 

Além disso, esforços contínuos para estabelecer novos 
assentamentos rurais e expandir a rede de áreas prote-
gidas de uso sustentável (como, por exemplo, RESEX e 
Reservas de Desenvolvimento Sustentável (RDS)) são 
necessários, assim como o desenvolvimento de outras 
categorias de terras, como Áreas de Conservação 
Indígenas e Comunitárias. (Consultar Mapa 4.)

Mapeamento comunitário 
Para desenvolver territórios formais e defensáveis 
para a miríade de comunidades tradicionais de todo o 
Matopiba, é essencial mapear as terras em que habitam 
e os recursos naturais dos quais dependem e ajudam 
a conservar. A Nova Cartografia Social da Amazônia 
está apoiando muitos desses esforços. Estes mapas 
são melhores quando feitos através de parcerias entre 
as comunidades, que têm conhecimento da área, e 
técnicos em mapeamento. Eles devem ser integrados 

aos esforços de planejamento de uso da terra do PDA-
MATOPIBA e ao zoneamento de terras utilizáveis 
ou não utilizáveis adotado como parte dos planos de 
expansão do agronegócio, além de utilizado como uma 
maneira de direcionar recursos técnicos. 

Ameaças legislativas
Ambientalistas e comunidades tradicionais estão 
igualmente preocupados com uma ameaça legislativa 
à criação de novas terras indígenas e áreas quilombo-
las. Um projeto de lei em discussão na Câmara dos 
Deputados (PEC 215) tem o objetivo de mudar a 
Constituição brasileira, transferindo a responsabilidade 
pela aprovação de novas áreas do Presidente para 
o Congresso. Ele também exigiria que novas terras 
quilombolas fossem criadas por lei, um obstáculo muito 
maior do que o atual. Estas mudanças tornariam mais 
difícil o reconhecimento oficial das terras indígenas e 
quilombolas que ainda não completaram este processo, 
criando novos riscos e barreiras para essas comunida-
des já vulneráveis. 

Melhor gestão de territórios indígenas e quilombolas 
e outras terras de comunidades tradicionais
Enquanto indígenas, quilombolas e outras comunidades 
tradicionais tendem a gerir o habitat nativo em suas 
terras de forma sustentável, no longo prazo, esforços 
expandidos serão importantes para apoiar boas prá-
ticas e gestão da terra. Um bom exemplo é a Política 
Nacional de Gestão Ambiental e Territorial em Terras 
Indígenas no Brasil (PNGATI), concebida para ajudar 
a promover a gestão sustentável dos recursos naturais 
em terras indígenas. 

Rede expandida e bem conservada de áreas 
protegidas 
O Cerrado é um hotspot de biodiversidade global. 
É rico em endemismos e, mesmo assim, estima-se 
que 20% das espécies nativas e endêmicas não sejam 
abrangidas por áreas de proteção legal, enquanto pelo 
menos 345 espécies de animais do Cerrado estão 
ameaçadas de extinção.84 Além disso, a rede existente 
de áreas protegidas não é bem gerida. O financia-
mento de origem federal, estadual e municipal é 
frequentemente insuficiente para atender às necessida-
des operacionais das áreas e, segundo medições, a taxa 
de desmatamento dentro de áreas protegidas de “uso 
sustentável” é tão elevada quanto a taxa de desmata-
mento fora delas (áreas estritamente protegidas têm 
taxas muito melhores nesse quesito).85 

81. “Entre a Caatinga e o Cerrado: as Quebradeiras de Coco 
Babaçu,” Ninja, 11 de agosto de 2015. 
82. Instituto Socioambiental, “Mapa Revela Aumento da 
Incidência de Babaçuais no PI, TO, MA e PA” (Agosto de 
2015).

83. David Hill, “Meet the ‘Babassu Breakers’ on Brazil’s ‘New 
Agricultural Frontier,’” The Guardian, Setembro de 2015.
84. CEPF, 2016.
85. Ibid.
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O Cerrado tem aproximadamente 17,4 Mha cobertos 
por 383 áreas protegidas públicas nas diversas cate-
gorias de gestão definidas pelo Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação (SNUC).86 Esta rede cobre 
8,5% do bioma, abaixo da meta de 17% de Aichi, defi-
nida pela Convenção sobre Diversidade Biológica.87 
Juntas, terras indígenas e quilombolas somam cerca de 
10 Mha ao registro de habitat nativo sob proteção.88 
Combinando terras indígenas e quilombolas com as 
unidades de conservação do SNUC, um total de 13,5% 
do Cerrado é protegido, cobrindo 27 Mha em mais de 
500 extensões de terra diferentes.89 Esta quantidade de 
terras não é suficiente para proteger a ocupação histó-
rica e as tradições socioculturais das comunidades do 
Cerrado, como também é insuficiente para conservar a 
rica biodiversidade da região. (Consultar Mapa 5.)

Territórios protegidos no Cerrado
O desenvolvimento de novas áreas protegidas no 
Cerrado é particularmente difícil porque grande parte 
das terras é de propriedade privada, de modo que 
o governo precisaria comprar dos proprietários as 
terras para estabelecer novas áreas protegidas. No 
entanto, grande parte do trabalho técnico necessário 
para desenvolver novas áreas protegidas e novas áreas 
indígenas tem sido feito. O MMA, em parceria com a 
WWF, analisou as áreas prioritárias para conservação 
no Cerrado (atualizado a partir de uma publicação de 
2007). Os mapas de áreas prioritárias para conservação 

foram publicados pela WWF, mas ainda não foram 
publicados oficialmente pelo governo.91 A publicação 
da WWF identifica 300 áreas prioritárias no Cerrado 
(abrangendo cerca de 78 Mha, ou cerca de 40% do 
bioma Cerrado); 20,6 Mha dessa área são classificados 
como de “extrema prioridade”. O Perfil do Ecossistema 
do Cerrado realizado pelo Fundo de Parceria para 
Ecossistemas Críticos (Critical Ecosystems Partnership 
Fund - CEPF) identifica 765 áreas-chave de biodiver-
sidade (ACBs), cobrindo 118 Mha (atualmente cerca 
de 10% dessas áreas estão dentro de áreas protegidas 
ou indígenas). As ACBs são locais estratégicos para a 
conservação da biodiversidade importante no Cerrado. 
Aproximadamente 21 Mha de ACBs identificadas 
pelo CEPF são classificadas como “prioridades”.92 Há 
grandes sobreposições entre áreas prioritárias da WWF 
e ACBs do CEPF. 

A expansão e o fortalecimento das áreas de proteção 
continuam sendo críticos para a saúde do Cerrado, de 
suas comunidades tradicionais, espécies vegetais e ani-
mais, e de sua função hidrológica em longo prazo. Em 
curto prazo, os esforços devem ser focados em apoiar 
a gestão e a proteção das áreas protegidas existentes 
e em como usar o CRA (“compensação inteligente”), 
créditos agrícolas e compromissos da cadeia de abas-
tecimento para proteger áreas de alto valor de conser-
vação e levar o desenvolvimento agrícola para terras 
menos social e biologicamente valiosas. (Consultar 
Mapas 5, 6 e 7.)

86. MMA, “Unidades de Conservação por Bioma,”  
26 de fevereiro de 2016.
87. Ibid.
88. Observe que a área total de territórios indígenas é de 
9,6Mha, dos quais 9,1 Mha é coberta por vegetação nativa, 
e a área total de territórios quilombolas é de 0,4 Mha, dos 
quais aproximadamente 0,2Mha é coberta por vegetação 
nativa. CEPF, 2016. 

89. Ibid.
90. MMA, 2016; CEPF, 2016.
91. Mario Barroso et al., “Áreas Prioritárias para Conservação 
do Cerrado e Pantanal,” WWF Brasil, 2013.
92. CEPF, 2016.

Territórios protegidos no Cerrado90

CATEGORIA ÁREA (MHA) PERCENTUAL DO BIOMA NÚMERO DE LOTES

Terras do Cerrado no Sistema Nacional de Unidades de Conservação (SNUC)
Proteção rígida 6.28 3.1% 119
Uso sustentável 11 5.4% 103
Reservas Particulares de 
Patrimônio Natural (RPPN)

0.16 0.1% 161

Outras áreas protegidas
Terras Indígenas 9.6 4.7% 95
Terras Quilombolas 0.4 0.2% 44

Total de áreas protegidas 27 13.5% 522



Desafios e Oportunidades para Conservação, Produção Agrícola e Inclusão Social no Bioma do Cerrado 32

MAPA 5: CERRADO BRASILEIRO, ÁREAS PROTEGIDAS 

Fontes: 
Camadas de referência: http://www.naturalearthdata.com/ 
Matopiba: http://www.ibge.gov.br/english/geociencias/default_prod.shtm 
Cerrado: http://maps.lapig.iesa.ufg.br/ lapig.html 
Áreas Protegidas: http://mapas.mma.gov.br/mapas/aplic/probio/datadownload.htm
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MAPA 6: CERRADO BRASILEIRO, ÁREAS PROTEGIDAS E DE PRESERVAÇÃO PRIORITÁRIA

Fontes: 
Camadas de referência: http://www.naturalearthdata.com/ 
Matopiba: http://www.ibge.gov.br/english/geociencias/default_prod.shtm 
Cerrado: http://maps.lapig.iesa.ufg.br/ lapig.html 
Áreas Protegidas & Prioridades: Mario Barroso et al., “Áreas Prioritárias para Conservação do Cerrado e Pantanal,”  
WWF Brasil, 2013.
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MAPA 7: CERRADO BRASILEIRO, ÁREAS PRINCIPAIS DE BIODIVERSIDADE

Fontes: 
Camadas de referência: http://www.naturalearthdata.com/ 
Matopiba: http://www.ibge.gov.br/english/geociencias/default_prod.shtm 
Cerrado: http://maps.lapig.iesa.ufg.br/ lapig.html 
Áreas Principais de Biodiversidade: Critical Ecosystem Partnership Fund (CEPF), “Ecosystem Profile: Cerrado Biodiversity 
Hotspot,” Abril de 2016
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Outras ameaças
Outras ameaças ao habitat nativo e às terras  
comunitárias devem continuar sendo investigadas, 
compreendidas e mitigadas. 

Queimadas ilegais
O fogo, embora ilegal, é o método mais comum para 
remover a vegetação natural no Cerrado. Além de 
destruir a vegetação nativa, os incêndios são uma fonte 
significativa de emissões de gases de efeito estufa 
(incluindo metano, óxido nitroso e carbono preto) e sua 
fumaça pode causar grandes impactos à saúde humana. 
O Brasil já possui um bom sistema de detecção de 
fogo; no entanto, a capacidade de resposta a incêndios 
é irregular e varia de acordo com a área. O ICMBio é 
responsável pela supressão e pelo controle de incên-
dios em unidades de conservação. O PrevFogo cobre 
a maioria das terras de propriedade estatal e os corpos 
de bombeiros locais são responsáveis pela gestão de 
incêndios em terras privadas. A resposta a incêndios é 
cara, portanto, financiar a melhoria da gestão do fogo 
em tempos de orçamentos decrescentes torna-se um 
desafio, apesar de fundos internacionais, incluindo o 
FIP e várias agências no Reino Unido e na Alemanha, 
terem sido dedicados a esta questão. 

Infraestrutura
Tanto o PDA-MATOPIBA quanto o Programa de 
Aceleração do Crescimento (PAC) se concentra-
rão na expansão do investimento em infraestrutura, 
incluindo a ampliação de ferrovias, rodovias e portos. 
O desenvolvimento de infraestrutura visa diminuir os 
custos de armazenamento, energia e de transporte, 
aumentando a competitividade da região no mercado 
nacional e internacional. Especificamente, o PAC foca 
no incentivo e distribuição de energia hidrelétrica — a 
conclusão de uma ferrovia Norte-Sul de 3.000 km, o 
apoio a uma ferrovia Leste-Oeste de 2.700 km (ligando 
o Brasil ao Oceano Pacífico) e a ampliação do sistema 
rodoviário, incluindo a BR -235 no estado do Piauí e 
a pavimentação da BR-163 no Mato Grosso.93 Além 
disso, uma prioridade para a região tem sido o novo 
Terminal de Grãos do Maranhão (Tegram), finan-
ciado por uma série de empresas privadas, entre elas 
Glencore Plc, Amaggi, Louis Dreyfus, e NovaAgri.94 

Estes investimentos em infraestrutura reduzirão custos 
e atrasos para os produtores da região Centro-Oeste 
do Brasil, criando benefícios econômicos para o 
agronegócio em larga escala voltado para a exporta-
ção. Ao mesmo tempo, a expansão da infraestrutura 
de transporte ameaça tornar a região do Matopiba 
mais atraente para a agricultura em larga escala, 
causar mais desmatamentos diretos, e abrir novas 
áreas para o desmatamento acelerado devido à maior 
facilidade de acesso. A infraestrutura de transporte é 
uma séria ameaça ao habitat nativo e às comunidades 
tradicionais. O conjunto completo de custos e bene-
fícios destes investimentos deve ser cuidadosamente 
considerado e, se os projetos forem realizados, as rotas 
devem ser cuidadosamente planejadas para preservar 
os recursos biológicos e sociais mais valiosos.

Mineração
A mineração de ouro trouxe parte dos primeiros 
ocupantes não indígenas para o bioma do Cerrado no 
século XVIII. Hoje, a mineração de minério de ferro 
impacta em menos de 1% do território do Cerrado.95 
No entanto, as estradas, ferrovias e gasodutos que 
foram construídos para transportar este recurso expan-
diram o impacto da mineração. Além disso, a indústria 
siderúrgica tem tradicionalmente usado carvão feito 
a partir da queima de espécies nativas, muitas vezes 
colhidas ilegalmente.96 Hoje, o uso de carvão vegetal 
de plantações de eucalipto na indústria siderúrgica tem 
aumentado. A colheita de espécies nativas para uso 
como carvão e a expansão das plantações de eucalipto 
contribuem para o desmatamento no Cerrado. 

93. MMA, Projeto de Regularização Ambiental de Imóveis 
Rurais no Cerrado - CAR FIP. Programa de Investimento 
Florestal – FIP. Gestão Macro Ambiental e Social– GMES. 
Versão para Consulta (Brasília: Janeiro de 2014).

94. Gustavo Bonato, “Brazil Ships 1st Corn Cargo from  
New Grains Terminal in Maranhão,” Reuters, Julho de 2015. 
95. CEPF, 2016.
96. Ibid.
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PRIORIDADE 3 
Incentivos à conservação
Garantir incentivos de origem pública e 
privada suficientes para a conservação de 
habitats nativos excedentes em terras  
privadas e administradas coletivamente

O Cerrado é em grande parte formado por proprieda-
des privadas. O comportamento destes proprietários 
determinará o futuro do bioma e será fortemente 
influenciado pelos incentivos e desincentivos para 
decisões referentes ao uso da terra, tanto de fontes 
públicas quanto privadas. Incentivos de amparo à 
gestão sustentável das terras públicas ou administradas 
coletivamente também serão importantes. A imple-
mentação rígida do Código Florestal deve proteger 
uma base de vegetação nativa e impedir o desenvolvi-
mento em áreas altamente sensíveis ambientalmente. 
No entanto, proteger mais do que a base prevista 
no Código Florestal dependerá do alinhamento de 
incentivos para garantir que os proprietários vejam a 
preservação como valiosa. Há relativamente poucos 
financiamentos diretos para proteções voluntárias. No 
entanto, é importante ter bons mecanismos para captar 
o financiamento existente e continuar a explorar formas 
criativas de incentivos que não exijam grandes desem-
bolsos financeiros. 

Créditos
O governo federal fornece, de longe, o maior conjunto 
de recursos disponíveis para incentivar os proprietários 
de terras, principalmente sob a forma de créditos. No 
entanto, estes são usados,   quase que exclusivamente, 
para apoiar o grande agronegócio ao invés da produ-
ção agroecológica ou a proteção da vegetação nativa. 
Mais adiante, podem haver oportunidades para usar 
uma série de créditos públicos e privados, incluindo 
os Planos ABC e Safra,97 para orientar a expansão de 
culturas, incentivar a conservação da vegetação nativa 
além do nível exigido pelo Código Florestal e promo-
ver a adoção de práticas agroecológicas e de baixo 
carbono (Consultar Prioridade 4). Vincular os créditos 
ao zoneamento, como foi feito com o setor de cana 
do Brasil através do ZAE Cana, poderia incentivar 
o desenvolvimento agrícola em determinadas áreas 

(como a terra já desmatada ou degradada ou terras 
altamente produtivas) e desencorajar o desenvolvi-
mento da agricultura em áreas de alto valor de con-
servação ou áreas importantes para as comunidades 
tradicionais. Este tipo de segmentação regional do 
desenvolvimento agrícola também pode ser incorpo-
rado aos novos programas, como o PDA-MATOPIBA, 
ou usado para reforçar a “compensação inteligente.” 
“Compensação inteligente” é o conceito de levar cré-
ditos de compensação do Código Florestal para áreas 
onde corredores contíguos possam ser consolidados 
e para áreas com alto estoque de carbono, importante 
função hidrológica, habitat de espécies endêmicas ou 
ameaçadas, ou um particular valor socioeconômico.98 

Compromissos corporativos e incentivos à 
cadeia de abastecimento
Os compromissos e o suporte corporativos podem 
desempenhar um papel fundamental nos esforços para 
proteger o habitat natural, a posse da terra e o direito 
de acesso às comunidades e agricultores familiares. O 
acesso ao mercado pode servir como um poderoso 
incentivo. Na Amazônia, os compromissos referentes à 
produção de soja e carne têm ajudado a evitar que pro-
dutos produzidos em terras recém-desmatadas entrem 
na cadeias de abastecimento. Uma análise recente 
mostra que ambas as iniciativas do setor privado têm 
sido eficazes na mudança das práticas de compra dos 
principais agentes da cadeia de abastecimento e na 
redução do desmatamento.99

O compromisso com o desmatamento zero por parte 
de marcas líderes globais e associações comerciais que 
trabalham no Brasil tem se proliferado. Geralmente 
esses compromissos incluem promessas para tornar as 
cadeias de abastecimento livres de desmatamento até 
uma determinada data, respeitar os direitos humanos 
e trabalhistas e apoiar a posse da terra e o desenvol-
vimento econômico de comunidades e agricultores 
familiares. Cargill, McDonald’s e Unilever assumiram 
o importante compromisso de tornar suas cadeias 
de abastecimento livres de desmatamento.100 Esses 
compromissos corporativos individuais têm seguido a 
promessa feita em 2010 pelo Consumer Goods Forum 
(CGF) de “ajudar a alcançar o desmatamento líquido 

97. O Plano Safra é a fonte primária de créditos agrícolas 
para grandes e médios produtores no Brasil, provendo uma 
combinação de créditos com taxas de juros subsidiados 
e taxas de juros equiparados ao Mercado. Agricultores 
familiares no Brasil são apoiados por um programa de crédito 
separado sob o Programa Nacional de Fortalecimento da 
Agricultura Familiar (PRONAF). Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento, Plano Agrícola e Pecuário 2015-
2016 (Brasília: 2015).
98. Machado and Anderson et al., 2016.
99. Holly K. Gibbs et al., “Brazil’s Soy Moratorium,” 

Science 347, no. 6220 (2015): 377-378; Holly K. Gibbs 
et al., “Did Ranchers and Slaughterhouses Respond to 
Zero-Deforestation Agreements in the Brazilian Amazon?” 
Conservation Letters (2015).
100. “Cargill Policy on Forests,” Cargill, 23 de setembro 
de 2014; McDonald’s Corporation Commitment on 
Deforestation,” McDonald’s Corporation, 21 de abril de 
2015; “Eliminating Deforestation,” Unilever, https://www.
unilever.com/sustainable-living/transformational-change/
eliminating-deforestation/.
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zero até 2020.”101 Enquanto o compromisso do CGF 
é zerar o desmatamento líquido, muitas empresas 
assumiram individualmente o compromisso com o des-
matamento zero. (Ver quadro informativo nesta página.) 
Além disso, a Declaração de Nova Iorque sobre 
Florestas, de 2014, que apela para a redução da perda 
de florestas pela metade até 2020 e o fim total do 
desmatamento até 2030, foi assinada por dezenas de 
países, governos estaduais, empresas privadas, ONGs 
e grupos indígenas.102 (Note que o Brasil não é signatá-
rio da Declaração de Nova Iorque sobre Florestas, mas 
vários estados amazônicos são.) 

Atualmente, a questão da meta apropriada para a 
redução do desmatamento no Cerrado está em aberto. 
Insistir em um acordo nesse sentido deve ser uma 
prioridade para o setor privado e para a sociedade civil, 
a fim de obter-se clareza e alinhamento e permitir que 
a implementação tenha um início com comprome-
timento. Ao passo que a plena adesão aos compro-
missos de desmatamento zero (como, por exemplo, 
a expansão da moratória da soja da Amazônia para o 
Cerrado), provavelmente não seja receptível para os 
principais atores do agronegócio, acordos com metas 
mais moderadas podem ser viáveis. Por exemplo, um 
excelente ponto de partida para o Cerrado seria um 
compromisso-meta que inclua: 1) o cumprimento do 
Código Florestal, 2) o estabelecimento de zonas de 
go/no-go em torno de áreas de alto valor de conserva-
ção e terras comunitárias/indígenas, 3) evitar áreas que 
tenham conflitos sociais (como, por exemplo, evidência 
de grilagem de terras, violência ou disputas de terra 
significativas), e 4) a exclusão de produtores que usem 
mão-de-obra escrava. Os setores poderiam, então, tra-
balhar para a plena implementação dos compromissos 
de desmatamento zero até uma data futura. 

Determinar uma meta apropriada no Cerrado será 
um desafio, podendo gerar tensão entre os diferentes 
agentes das cadeias de abastecimento agrícolas. Por 
exemplo, recentemente o CGF estabeleceu novos 
princípios que explicitamente colocam o Cerrado 
como uma área em que seus compromissos de des-
matamento líquido zero serão aplicados. Ao mesmo 
tempo, a maioria dos grandes produtores agrícolas 
que operam no Matopiba parecem assumir a posição 
de que suas obrigações ambientais podem ser sufi-
cientemente atendidas pelo cumprimento do Código 
Florestal. A Sociedade Rural do Brasil (SRB), em 

parceria com o MMA, a Conservação Internacional, 
a Global Environmental Facility (GEF) e o Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, tem demonstrado 
algum interesse em metas de conservação voluntá-
rias. Através da iniciativa, “Matopiba 2020”, o grupo 
propôs uma meta total de 40% de conservação do 
habitat nativo em partes-chave do bioma do Cerrado 
(incluindo todas as unidades de conservação, terras 
indígenas e os requisitos do Código Florestal).104 Ao 
mesmo tempo, qualquer nível de conservação volun-
tária por parte da indústria do agronegócio está se 
tornando cada vez mais difícil de ser alcançado através 
de compromissos corporativos, pois as exportações de 
soja do Brasil cada vez mais são escoadas para a China, 
que historicamente tem demonstrado uma liderança 
corporativa menos responsável.105

101. “Deforestation Resolution,” Consumer Goods Forum, 
Novembro de 2010. 
102. UN Climate Summit 2014, “Forests Action Statement 
and Action Plans,” 23 de setembro de 2014.

Desmatamento Zero x 
Desmatamento Líquido Zero 
Desmatamento zero é o compromisso de livrar 
uma área ou uma cadeia de abastecimento de 
todo o desmatamento.
O desmatamento líquido zero permite o des-
matamento, desde que outra área do mesmo 
tamanho seja restaurada. 
Aqueles que advogam pelo desmatamento 
líquido zero explicam que o conceito não se 
limita a exigir a restauração de uma área de 
tamanho equivalente a área convertida. Em vez 
disso, o desmatamento líquido zero visa manter 
os ecossistemas primários ou bem conservados. 
Ele permite apenas baixos níveis de conversão 
de ecossistemas, exclusivamente para manter os 
meios de vida e a subsistência das comunida-
des locais. Para compensar esse desmatamento 
inevitável, uma área do mesmo tamanho, com 
características sociais e ambientais equivalentes, 
deve ser restaurada.103

Os críticos de desmatamento líquido zero 
salientam que o conceito pode fazer sentido 
em regiões bem definidas, mas não funciona 
bem com cadeias de abastecimento, além de o 
método ser de difícil monitoramento e aplicação 
na prática.
103. Machado and Anderson et al., 2016.

104. Sociedade Rural Brasileira, Conservação Internacional 
Brasil, e FBDS, “Matopiba 2020 - Vanguarda para um Futuro 
Produtivo e Sustentável,” Outubro de 2015. 
105. Em 2014, a China foi o destino de cerca de 70% das 
exportações de soja. Quase metade da soja produzida no 
Brasil foi exportada como grão inteiro. MDIC-Aliceweb. 
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É importante notar que até que as empresas partici-
pantes tenham amplo acesso ao monitoramento do 
desmatamento no Cerrado por satélite, elas não serão 
capazes de implementar e honrar seus compromissos 
de desmatamento zero. Este fato cria ainda outro 
imperativo para o lançamento dos sistemas PRODES 
e DETER Cerrado de monitoramento por satélite. 
Enquanto isso, as empresas com compromissos que 
envolvam sua cadeia de abastecimento devem certi-
ficar-se de que seus fornecedores tenham registro no 
CAR e tenham aderido aos compromissos referentes 
aos direitos humanos, laborais e fundiários. 

A concessão de acesso preferencial ou expandido ao 
mercado para as partes que cumpram esses com-
promissos ou políticas é uma abordagem promissora 
baseada em incentivos. A implementação dos com-
promissos de desmatamento zero em parceria com 
municípios selecionados pode ser uma forma estra-
tégica de começar a trabalhar no Cerrado. A nível 
setorial, as empresas podem identificar os municípios 
mais importantes para suas cadeias de abastecimento e 
expressar determinação e capacidade para este tipo de 
parceria. Juntos, eles poderiam definir metas para redu-
ção das taxas de desmatamento e oferecer incentivos 
aos produtores pelo cumprimento (como, por exemplo, 
licenças de rastreamento rápido e acesso preferencial 
ao mercado). Este tipo de abordagem jurisdicional é 
defendida por algumas organizações de conservação 
que trabalham no Brasil.106 

Certificações
Outro incentivo para os produtores é o aumento da 
demanda por certificações, como as promovidas pela 
Mesa Redonda sobre Soja Responsável (Roundtable 
for Responsible Soy - RTRS), pela Aliança da Terra 
(ADT) e pela Soja Plus, que permitem que as empre-
sas recompensem os produtores responsáveis   com 
acesso a mercados premium e, possivelmente, uma 
diferença de preço para a soja não-transgênica. 
Embora não estejam necessariamente alinhados com 
os compromissos de desmatamento zero, estes pro-
gramas apoiam uma série de boas práticas e poderiam 
ser ampliados para incluir princípios do desmatamento 

zero que podem ajudar a promover sua adoção mais 
ampla. Até a presente data, os sistemas de certificação 
têm enfrentado deficiências tanto na oferta quanto na 
procura, muitas vezes têm apoiado apenas os melhores 
agentes e têm oferecido pouca ou nenhuma diferença 
de preço, o que significa que os agricultores não foram 
compensados   pelos investimentos. No setor da carne, 
o Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável (GTPS) 
e a Global Roundtable for Sustainable Beef (GRSB) 
ofereceram o desenvolvimento e a disseminação de 
boas práticas, além de orientação técnica sobre práticas 
sustentáveis. Até o momento, as certificações não 
fazem parte dos programas da GTPS ou da GRSB. 

PSA - Pagamento por Serviços Ambientais
O PSA tem sido apontado como uma forma de 
agricultores garantirem fundos para a conservação 
de terras, onde haja interesse econômico nos serviços 
ambientais proporcionados pela conservação de bacias 
hidrográficas ou florestas (como, por exemplo, quanti-
dade ou qualidade da água resultante de uma melhor 
proteção das nascentes ou aquíferos). Um plano de 
PSA poderia aproveitar o financiamento do setor 
privado ou filantrópico de instituições locais, nacionais 
ou internacionais. A legislação proposta para criar uma 
política nacional de PSA foi apresentada no Congresso, 
mas encontra-se estagnada desde fevereiro de 2015. 

A ANA já conduziu com sucesso um programa de 
PSA, chamado Programa Produtor de Água. Este 
programa fornece assistência técnica e financeira aos 
proprietários de terras para a restauração e a conserva-
ção de recursos naturais que podem reduzir a erosão 
e sedimentação, melhorando, assim, a qualidade da 
água e a saúde hidrológica das bacias hidrográficas. Em 
2015, 38 projetos abrangendo 400.000 ha haviam sido 
estabelecidos ou estavam em andamento.107 Embora 
estes pilotos tenham sido bem-sucedidos, as leis aju-
dariam esses modelos a crescerem mais rapidamente. 
Programas de PSA estaduais e municipais também 
devem ser explorados e expandidos. O sistema 
REDD+ do estado do Mato Grosso (Lei 9,878 / 2013), 
concebido para fornecer incentivos econômicos para a 
redução do desmatamento, é um exemplo. 

106. Earth Innovation Institute, “Territorial Performance 
System,” Junho 2015. 

107. Dos Santos and Devanir Garcia, “Productor de Agua 
Seminario do PPA,” Agência Nacional de Águas, Março de 
2015.
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X-CRA

Uma ideia sugerida por acadêmicos brasileiros, é 
utilizar o mercado de compensação de CRA como 
uma plataforma para uma série de serviços ambientais 
relacionados à terra (como, por exemplo, carbono, 
biodiversidade, água).108 Baseado no sistema de 
compensação do Código Florestal (Cotas de Reserva 
Ambiental - CRA), o “X-CRA” seria um sistema 
de PSA que permitiria que qualquer comprador, e 
não apenas aqueles que buscam cumprir o Código 
Florestal, pague por vegetação intacta ou serviços 
associados ao ecossistema. Este mecanismo tem 
potencial para direcionar fluxos de financiamento 
voluntário, como os de compradores corporativos, de 
mercados internacionais de carbono ou de mecanismos 
internacionais (como o REDD+), para o habitat preser-
vado no Brasil. Embora a quantidade de financiamento 
voluntário possa ser limitada, a plataforma de transação 
e monitoramento, comunicação e verificação que preci-
sará ser incorporada ao sistema de CRA para promover 
o cumprimento do Código Florestal, seria um ponto 
de entrada relativamente simples para os compradores, 

e seria, portanto, uma forma eficaz de captar fundos. 
O desenvolvimento desse mercado exigiria a elabora-
ção de uma série de detalhes técnicos e reguladores. 
Atualmente, os esforços devem se concentrar para 
fazer o CRA funcionar visando o cumprimento, mas 
projetá-lo de tal forma que possibilite estabelecer um 
sistema como o X-CRA no futuro.

Turismo
Uma sugestão para a criação de incentivos para o 
habitat nativo é governos federal, estaduais e munici-
pais, em parceria com as comunidades e investidores 
privados, apoiem uma agenda que vise o fortaleci-
mento da indústria do turismo no Cerrado. A paisa-
gem do Cerrado é rica em belezas, com cachoeiras, 
pássaros coloridos, vistas e cidades encantadoras. 
Oportunidades para observação de pássaros, caminha-
das, rafting, experiências culturais e uma série de outras 
aventuras ao ar livre são abundantes. Uma indústria 
de turismo fortalecida aumentaria o valor do habitat 
natural, áreas protegidas, comunidades e práticas 
tradicionais, como em muitas outras partes do Brasil e 
em outros países. 

108. Rajão and Soares-Filho,  
“Cotas de Reserva Ambiental,” 2015.
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PRIORIDADE 4 
Melhoria da sustentabilidade e 
produtividade de terras agrícolas e 
pastagens existentes
Estimular a intensificação sustentável de 
pastos, incorporar práticas agrícolas de 
baixo carbono, expandir a adoção de outras 
práticas sustentáveis e apoiar os produtos da 
agricultura tradicional

A agricultura e a pecuária são extremamente impor-
tantes para a economia do Brasil, representando 
mais de 35% das exportações do país.109 Este tipo de 
produção também domina grande parte do Cerrado; 
aproximadamente 19 Mha são dedicados a culturas 
agrícolas e 50 Mha a pastagens (em 2002).110 Até 
2040, a produção agrícola deverá ocupar 33,5 Mha 
por todo o Brasil para atender à crescente demanda.111 
No entanto, através da intensificação sustentável das 
pastagens e da restauração de pastagens degradadas, é 
teoricamente possível parar a expansão das pastagens, 
aumentando a produtividade econômica das já existen-
tes.112 Ao mesmo tempo, existe uma grande oportuni-
dade de melhorar o desempenho ecológico de terras 
de cultivo em termos de emissões de gases de efeito 
estufa, qualidade da água, saúde do solo, toxicidade e 
biodiversidade através da adoção mais ampla de prá-
ticas agrícolas de baixo carbono e outros métodos de 
produção social e ecologicamente corretos, incluindo 
aqueles normalmente utilizados em sistemas agrícolas 
tradicionais.

Intensificação sustentável dos pastos 
A baixa densidade da criação de gado brasileira  
(<1 cabeça por hectare), distribuída por 20% da área 
total do Brasil, oferece espaço considerável para  
intensificação.113 A intensificação das pastagens pode  
1) reduzir a terra necessária para produzir gado, dimi-
nuindo, assim, a pressão sobre as florestas, 2) liberar 
terras para a expansão das culturas, também reduzindo 
a pressão sobre as florestas, 3) reduzir emissões de 
fermentação entérica (metano) associadas ao rebanho, 
melhorando a qualidade da forragem e 4) ajudar no 
sequestro de carbono em pastagens. A análise feita por 
cientistas brasileiros indica que o aumento de produti-
vidade em pastagens poderia permitir que plantações 

se expandissem para pastagens livres sem a remoção 
de qualquer tipo de vegetação natural.114 As melho-
rias de produtividade em pastagens do país poderiam 
reduzir entre 250–450 Mt CO2e por ano até 2030, 
tanto através da redução do desmatamento quanto da 
redução de emissões de fermentação entérica.115  
De acordo com Strassburg et al., 2014, cerca de 40%  
(20 Mha) do potencial de recuperação de pastagens 
está no Cerrado (e outros 10%, ou 5,6 Mha, são encon-
trados nas áreas de transição entre Amazônia-Cerrado 
e Caatinga-Cerrado).116 

É importante notar que a intensificação da agricultura 
não é uma panaceia. Podem haver desvantagens para 
a intensificação, em particular a compactação do solo, 
o potencial para a degradação da qualidade da água 
e o aumento das emissões de metano, caso o estrume 
se torne muito concentrado, e o aumento do uso de 
fertilizantes e produtos químicos. Além disso, há um 
debate considerável entre os acadêmicos e formadores 
de opinião brasileiros e estrangeiros sobre a validade 
da teoria de economia da terra. Muitos acreditam que a 
intensificação, sozinha, pode aumentar a rentabilidade 
da produção de gado, criando um incentivo econô-
mico para aumentar o tamanho do rebanho e, assim, 
contrariando os benefícios de economia de terra (um 
fenômeno conhecido como “efeito rebote”). Qualquer 
esforço para apoiar a intensificação seria mais eficaz se 
feito de forma que garanta a sustentabilidade social e 
ecológica da intensificação e incorporado a instrumen-
tos complementares, como conformidade ambiental, 
regularização fundiária e governança da cadeia de 
abastecimento, como forma de mitigar o efeito rebote.

109. Belinky, 2014.
110. MMA, Mapa de Cobertura Vegetal PROBIO (Brasil, 
2002). 
111. Strassburg et al., 2014.
112. Ibid.
113. Intensificação do pasto significa melhorar a 
produtividade de uma propriedade melhorando a qualidade 
da forragem em vez da expansão da superfície produtiva.

114. Strassburg et al., 2014.
115. Strassburg et al., 2014; Cohn et al., “Cattle Ranching 
Intensification in Brazil Can Reduce Global Greenhouse Gas 
Emissions by Sparing Land from Deforestation,” Proceedings 
of the National Academy of Sciences 111 (2014): 7236-7241.
116. Strassburg et al., 2014.
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Economia da Intensificação
Estudos preliminares indicam que a intensificação 
dos pastos pode oferecer benefícios econômicos 
para fazendeiros no longo prazo. Por exemplo, um 
programa piloto que ajudou fazendeiros no norte do 
Mato Grosso a adotar práticas de produção baseadas 
nas Boas Práticas Agropecuárias da Embrapa gerou 
aumentos de produtividade, de densidade populacional 
dos animais e de margens brutas.117 No entanto, ainda 
não está claro se a expansão para áreas de pastagens 
degradadas é econômica para produtores de soja ou 
outras culturas, se comparada com a conversão de 
vegetação nativa. Podem levar vários anos de inves-
timentos significativos para aumentar a produção 
depois de deslocar a soja para pastagens degradadas. 
Comparativamente, terrenos com floresta são geral-
mente mais baratos para adquirir, e os dois primeiros 
anos de produção em terra recentemente desmatada 
normalmente têm rendimentos elevados, mas o desma-
tamento e o preparo do terreno para as culturas podem 
ser caros dependendo da região, do valor da terra e da 
política local. Uma avaliação mais detalhada entre os 
custos de desmatamento em novas terras e a restau-
ração das pastagens degradadas está sendo realizado 
por especialistas da cadeia de abastecimento de soja 
no Brasil.

A função dos créditos
Existem muitas barreiras para a transição de pastagens 
e operações de pecuária para práticas mais intensivas. 
Para começar, apesar dos benefícios econômicos em 
longo prazo, métodos mais intensivos de gestão do 
rebanho normalmente exigem investimentos finan-
ceiros iniciais para máquinas de cercamento, trabalho 
e gestão do pasto. Portanto, os créditos vão desem-
penhar um papel importante na promoção da inten-
sificação das pastagens. A recuperação de pastagens 
degradadas é uma das principais metas do Plano ABC. 
De fato, de janeiro de 2013 a março de 2015, cerca de 
40% da totalidade dos créditos ABC eram para recupe-
ração de pastagens.118 A vinculação de créditos gerais 
e investimentos às melhores práticas de intensificação, 

inclusive por meio do Plano Safra e créditos estendi-
dos através da cadeia de abastecimento, continuaria 
a apoiar a longo prazo a intensificação. Além disso, 
podem haver oportunidades para melhor direcionar 
os créditos para terras mais adequadas para restaura-
ção, reflorestamento ou conversão para culturas. Por 
outro lado, negar crédito e investimentos a produto-
res envolvidos em práticas insustentáveis   ou muito 
extensas poderia ser parte da estratégia para promover 
a intensificação. 

Assistência técnica e outras estratégias
Práticas de gestão intensiva exigem novos conheci-
mentos e mudanças em culturas e hábitos de longa 
data. Assim, assistência técnica e treinamento são 
necessários para os fazendeiros, para aqueles que lidam 
diretamente com a gestão da saúde do gado e para os 
outros agentes ao longo da cadeia de abastecimento.119 
Embora boa parte da responsabilidade desta assistên-
cia ficaria a cargo do governo, também pode ser opor-
tuno apoiar empresas do setor privado especializadas 
neste tipo de assistência técnica. 

Outras estratégias de apoio à intensificação sustentável 
que estão sendo realizadas e utilizadas pelos setores 
privado, público e da sociedade civil incluem projetos-
-piloto, mapeamento de viabilidade de intensificação 
e ferramentas de apoio para os atores da cadeia de 
abastecimento. Um exemplo é o acordo de 2012 entre 
o GTPS, o MAPA, o MMA e a Embrapa para coope-
ração na realização do objetivo de recuperar 15 Mha 
de pastagens degradadas, de acordo com a Política 
Nacional sobre Mudança do Clima (PNMC). As 
atividades do GTPS no âmbito deste acordo incluem a 
criação de unidades de demonstração e centros de for-
mação.120 São necessários mais esforços nesse sentido. 

Outro fator determinante da gestão extensiva de gado 
bovino é o fato de que o pastoreio é por vezes utili-
zado como método para estabelecer e manter a posse 
da terra. O estabelecimento de um registro oficial de 
posse da terra é fundamental para combater esta prá-
tica, uma vez que fornece um meio formal para definir 
e manter a propriedade da terra. (Consultar Mapa 8.)

117. Silvia Franz Marcuzzo and Andréa de Lima, “Novo 
Campo Program: A Strategy for Sustainable Cattle 
Ranching in the Amazon” (Alta Floresta-MT: ICV, 2015). 
118. Correspondência direta com o Ministério da Fazenda, 
março de 2016. 
119. Latawiec et al., 2014.

120. Grupo de Trabalho da Pecuária Sustentável, 
“Caminhos para uma Carne Bovina Sustentável” (resumo de 
apresentações no IV Seminário Interno do GTPS - BRSL, 
São Paulo, Brasil, 29 de novembro de 2012).
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MAPA 8: USO DA TERRA NO MATOPIBA

Fontes: 
Camadas de referência: http://www.naturalearthdata.com/ 
Matopiba: http://www.ibge.gov.br/english/geociencias/default_prod.shtm 
Cerrado: http://maps.lapig.iesa.ufg.br/ lapig.html 
Desmatamento: http://maps.lapig.iesa.ufg.br/ lapig.html 
Áreas Protegidas: http://mapas.mma.gov.br/i3geo/datadownload.htm# 
Terra de Cultivo/Pasto*: http://mapas.mma.gov.br/mapas/aplic/probio/datadownload.htm 
*Interpretação das imagens de satélite do Landstat TM, baseando-se no ano de 2002 e trabalho de campo de agosto 2005.
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Agricultura de baixo carbono
A expansão de práticas agrícolas de baixo carbono 
em culturas já estabelecidas também tem um papel 
importante a desempenhar na sustentabilidade em 
longo prazo do setor agrícola, no Cerrado e em todo o 
Brasil. O Plano ABC foi estabelecido como elemento 
do setor de agricultura e pecuária da Política Nacional 
sobre Mudança do Clima. Lançado no ano-safra de 
2010/2011, ele prevê um conjunto de créditos gover-
namentais concebidos especificamente para fomentar 
práticas de agricultura de baixo carbono. No total, o 
Plano ABC visa mitigar entre 133,9 e 162,9 Mt CO2e 
entre 2010 e 2020.121 

O Plano ABC está estruturado em sete programas 
(incluindo as metas de redução de gases de efeito 
estufa):122

1. Recuperação de pastagens degradadas  
(83–104 Mt CO2e)

2. Sistema de Integração Lavoura-Pecuária-Floresta 
(ILPF) (18–22 Mt CO2e)

3. Sistemas de plantio direto (16–20 Mt CO2e)
4. Fixação biológica de nitrogênio (10 Mt CO2e)
5. Florestas plantadas (contribuição total de  

mitigação a ser calculada como parte do plano 
setorial da indústria do ferro)

6. Tratamento de resíduos animais (6.9 Mt CO2e)
7. Adaptação às mudanças climáticas

 
O Brasil pode ser único no cenário mundial por ter um 
grande programa de governo que visa principalmente a 
redução de gases de efeito estufa provenientes da agri-
cultura, e apoiar o ABC tem sido uma prioridade para 
o FIP e outras fontes de financiamento internacional. 
No entanto, com cerca de R$ 4,5 bilhões (2013/2014), 
o Plano ABC é ofuscado por investimentos gerais do 
Brasil no setor agrícola. O Plano Safra destinou  
R$ 187 bilhões em créditos agrícolas para o período  
de cultivo de 2015/2016.123

O Plano ABC não tem sido amplamente acessado, 
uniformemente distribuído ou bem monitorado. 
Apenas R$ 3 bilhões foram efetivamente distribuídos 
em 2013/2014 devido à baixa demanda pelos fundos. 
Embora a distribuição dos fundos tenha melhorado 
desde então, ela tem se concentrado em regiões com 
melhor acesso à assistência técnica, como o sul e o 
oeste do Cerrado. Obstáculos à adoção de créditos 
do ABC incluem o excesso de burocracia e exigências 

complicadas, a falta de formação e conhecimento dos 
bancos sobre as práticas fomentadas pelo programa, 
uma taxa de juros que é apenas ligeiramente inferior 
à dos empréstimos tradicionais e o fato de que essas 
práticas requerem treinamento e formação para os 
produtores. Por fim, ainda não houve qualquer moni-
toramento específico do plano ABC, portanto, não 
sabemos se o plano, de fato, reduziu emissões.

Há diversas maneiras de solucionar as deficiências do 
programa ABC, incluindo estabelecer um sistema de 
monitoramento, capacitar os funcionários dos bancos 
que emitem os empréstimos, aumentar a porcentagem 
de créditos que podem ser utilizados para assistência 
técnica para mais de 2%, direcionamento dos emprés-
timos para fazendas onde a restauração de pastagem 
ou agricultura integrada será mais benéfica para a área 
e melhorar o esquema dos empréstimos de modo que 
sejam mais adequados para os produtores, que muitas 
vezes precisam de mais tempo para reembolsar inves-
timentos na recuperação de pastagens (por exemplo, 
8–10 anos, em vez de 1–3 anos). Um resultado ideal do 
Plano ABC seria integrar o apoio ou os requisitos para 
as práticas de baixo carbono ao Plano Safra, linha de 
crédito agrícola primária do Brasil. 

Agricultura tradicional e sustentável
Grande parte da atenção nacional e internacional dada 
à agricultura no Brasil está focada na agricultura em 
grande escala, que produz principalmente produtos 
básicos (commodities) para o consumo nacional e inter-
nacional. No entanto, o Brasil também tem uma forte 
atuação alternativa de produtores agrícolas que abran-
gem uma série de culturas, desde agroextrativistas até 
a agricultura familiar de pequena escala. Estes modelos 
agrícolas possuem ministérios distintos: O MAPA para 
grandes e médios agricultores e o MDA para os peque-
nos agricultores. Todos esses produtores poderiam 
receber melhor suporte para a adoção de práticas mais 
sustentáveis. Grandes e médios agricultores do Brasil 
devem enfrentar regulamentações e incentivos mais 
fortes para reduzir o uso de agroquímicos, gerenciar 
melhor os cursos d’água e melhorar as condições para 
os trabalhadores rurais. Produtores e agroextrativistas 
de pequena escala, por sua vez, necessitam de melhor 
acesso ao crédito, assistência técnica e garantias ou 
apoio para a entrada no mercado, de modo que sua 
cultura e seus meios de subsistência possam prosperar. 

121. MAPA, Plano Setorial de Mitigação e de Adaptação às 
Mudanças Climáticas para a Consolidação de Uma Economia 
de Baixa Emissão de Carbono na Agricultura: Plano ABC 
(Agricultura de Baixa Emissão de Carbono) (Brasília: MAPA/
ACS, 2012).

122. Ibid.
123. MAPA, 2015.
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Cumprimento de leis trabalhistas e sobre  
o uso de pesticidas 

Ao longo das últimas décadas, o setor agrícola do 
Brasil tem se tornado cada vez mais industrializado. 
Em 2013, o Brasil comprou US$ 10 bilhões em pesti-
cidas, ou 20% do mercado global, e agora é o maior 
comprador do mundo.124 Uma série de pesticidas 
proibidos nos Estados Unidos e na Europa são vendi-
dos legalmente no Brasil, e, embora o Brasil tenha leis 
relativamente permissivas, grande parte dos alimentos 
cultivados e comercializados no país viola os regula-
mentos nacionais.125 Muitos apontam o poderoso lobby 
agrícola do Brasil como um fator-chave que impede 
um melhor ambiente para a regulamentação do uso de 
pesticidas.126 O uso excessivo de pesticidas perigosos 
representa um grande risco à saúde pública dos traba-
lhadores e comunidades rurais, muitas vezes os mais 
pobres e vulneráveis. Por exemplo, em 2013, um avião 
agrícola pulverizou inseticida em uma escola, hospitali-
zando 30 alunos e professores.127 

Existem preocupações similarmente graves em relação 
ao trabalho agrícola. Desde 1995, quando o Brasil 
reconheceu na Organização Internacional do Trabalho 
que o trabalho escravo era um problema no país, quase 
47 mil trabalhadores foram resgatados de condições 
que incluem trabalho forçado, condições insalubres ou 
perigosas e restrições de liberdades civis. Dos traba-
lhadores encontrados em ocupações comprometidas, 
a maioria era de migrantes de estados do Cerrado.128 
Hoje, os setores da agricultura e da pecuária são os 
mais propensos a ter transgressões laborais. Dos 
trabalhadores encontrados em condições restritivas ou 
perigosas entre 2003–2014, 29% estavam trabalhando 
no setor da pecuária, 25% na produção de cana de 
açúcar e 19% na produção de outras culturas.129

Até a presente data, grande parte da atenção dada 
pela sociedade civil ao setor agrícola brasileiro tem 
como foco o desmatamento, mas é importante que 
outras considerações ambientais e sociais recebam 
maior atenção. Atores corporativos têm um papel a 
desempenhar, garantindo a adesão às leis trabalhistas 

e contra o uso de agroquímicos em suas cadeias de 
abastecimento, ou melhor, através da adoção de 
certificações ou orientações de boas práticas para 
a sustentabilidade da produção agrícola. (Consultar 
“Certificações” na página 38.)

Mais apoio para princípios agroecológicos e produtos 
de agricultura tradicional
O Brasil tem uma rica história de tradições agrícolas de 
pequena escala e é um reduto de produtores agroe-
cológicos. O governo federal estabeleceu diversas 
políticas e planos de fomento a estas práticas. Um 
bom exemplo é a Política Nacional de Agroecologia 
e Produção Orgânica (PNAPO), de 2012, que visa 
aumentar a segurança alimentar, a utilização sustentá-
vel dos recursos naturais e a valorização da agrobiodi-
versidade e da sociodiversidade. Um Plano Nacional 
de Agroecologia e Produção Orgânica (PlanAPO) foi 
desenvolvido para dar continuidade aos objetivos da 
PNAPO.130 O PlanAPO dedicou R$ 7 bilhões em cré-
ditos para a produção agroecológica entre 2013 e 2015, 
e identificou outras ferramentas de apoio à transição 
para práticas agroecológicas, incluindo medidas fiscais, 
assistência técnica e financiamento para investiga-
ção e inovação. Infelizmente, nem a política, nem o 
plano foram bem financiados ou bem implementados 
e, consequentemente, as comunidades que iriam se 
beneficiar destes programas continuam enfrentando 
dificuldades. 

124. Nota: pesticidas incluem herbicidas, inseticidas e 
fungicidas, conhecidos como “agrotóxicos” em Português. 
Paulo Prada, “Why Brazil Has a Big Appetite for Risky 
Pesticides,” Reuters Investigates, 12 de abril 2015. 
125. Ibid. 
126. Ibid.
127. Ibid.
128. Destes, 23,9% eram do Maranhão, 9,4% da Bahia, 8,3% 
de Minas Gerais, 5,6% do Tocantins, e 5,5% do Piauí e do 
Mato Grosso. “Trabalho Escravo Contemporâneo: 20 Anos 
de Combate (1995-2015),” Reporter Brasil, 2015. 

129. Ibid. 
130. A gestão do PNAPO e a implementação do 
PLANAPO são de responsabilidade do Comitê Nacional de 
Agroecologia e Produção Orgânica (CNAPO) e da Câmara 
Interministerial de Agroecologia e Produção Orgânica 
(CIAPO). O CNAPO possui representantes de 14 agências 
governamentais e 14 organizações da sociedade civil. O 
secretariado executivo da CIAPO pertence ao MDA.
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O Plano Nacional para a Promoção dos Produtos da 
Sociobiodiversidade (PNPSB) é outra política que 
merece maior apoio. Criado em 2009, destina-se a 
promover a conservação e a gestão sustentável dos 
produtos da sociobiodiversidade (como o pequi, o 
babaçu e mel nativo) através do fortalecimento das 
cadeias produtivas em todos os biomas, dos mecanis-
mos financeiros relevantes, das redes de conhecimento 
tradicionais, e da capacidade social e produtiva dos qui-
lombolas, povos indígenas, comunidades tradicionais 
e agricultores familiares. No entanto, também faltou a 
vontade política necessária para garantir seu sucesso e 
impacto desejado. Outra importante fonte de finan-
ciamento para o uso sustentável da biodiversidade 
pelas comunidades locais no Cerrado é o Programa de 
Pequenos Fundos do PNUD-GEF, que investiu  
US$ 10 milhões em mais de 100 projetos e foi  
recentemente interrompido. 

Finalmente, as políticas voltadas para a aquisição direta 
de produtos de pequenos agricultores têm sido funda-
mentais para a agricultura familiar e comunidades de 
povos tradicionais, e precisam de maior apoio durante 
a atual crise financeira. Especificamente, o Programa 
de Aquisição de Alimentos (PAA), que visa ajudar os 

produtores a alcançarem mercados institucionais e o 
Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), 
que determina que 30% do orçamento da alimentação 
escolar seja usado para comprar alimentos produzidos 
por agricultores familiares, comunidades tradicionais, 
povos indígenas e quilombolas, têm sido eficazes para 
manter a agricultura de pequena escala sustentável e 
devem ser continuados e reforçados. 

De modo geral, bons programas foram concebidos 
para promover práticas agroecológicas, agroextrati-
vistas e a agricultura de pequena escala. No entanto, 
esses programas não têm recebido o apoio político 
necessário para atingir os seus objetivos estabelecidos. 
Pequenos agricultores em todo o Brasil necessitam 
de assistência técnica, financiamento e garantia de 
mercados reforçados, devido a maior dificuldade em 
acessar esse tipo de recurso do que agricultores de 
média e larga escala. Precisam de muito mais apoio 
para desenvolver economias agrícolas que permitam 
que suas culturas e comunidades prosperem, especial-
mente tendo em conta as pressões que enfrentam com 
o avanço da produção em larga escala e as mudanças 
climáticas.

FIGURA 5: CONCENTRAÇÃO DE AGRICULTURA FAMILIAR NOS ESTADOS DO CERRADO

Fonte: IBGE - Censo Agropecuário, 2006. Há uma concentração de agricultura familiar maior no Matopiba do que na parte sul 
do Cerrado. Embora o sul do Cerrado seja 2.5 vezes maior do que o Matopiba, existem 400,000 agriculturas familiares a mais 
no Matopiba. Os dados disponíveis sobre as características do setor agrícola estão disponibilizados apenas por estado, e não 
pela área do estado no bioma.
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PRIORIDADE 5 
Argumentos em favor da 
preservação da biodiversidade  
e da paisagem
Destacar e ampliar pesquisas científicas 
sobre a importância da água e sua relação 
com a vegetação nativa e os impactos das 
mudanças climáticas no Cerrado

Fontes de água no Cerrado sustentam a agricultura, 
a geração de energia hidrelétrica, cidades próximas a 
rios e populações rurais (dentro e fora do bioma do 
Cerrado). Como o Cerrado é um planalto central, 
a água da chuva que cai em suas terras altas flui em 
todas as direções e alimenta grandes rios em toda a 
América do Sul.131 Dez dos doze principais sistemas  
fluviais do Brasil fluem parcialmente através do 
Cerrado. As cabeceiras de três grandes rios, o 
Tocantins, o São Francisco e o Paraná, encontram-se 
no Cerrado.132 Como resultado, o Cerrado é conside-
rado “o berço da água do Brasil” ou “o grande tanque 
de água do Brasil.”133 As implicações da gestão da  
água no Cerrado vão muito além do bioma.

Riscos hídricos
Há crescentes evidências científicas e grande preocu-
pação entre diversos atores no Brasil de que o bioma 
do Cerrado é vulnerável ao estresse hídrico, e que 
esse estresse poderia ter grandes repercussões no 
abastecimento de água do país. Isto ocorre porque o 
Cerrado tem um forte clima sazonal, com estações 
secas e úmidas bem marcadas, é particularmente 
vulnerável a choques de precipitação e mudanças 
climáticas de longo prazo. A maior parte da agricultura 
no Cerrado é alimentada pela chuva, portanto, até 
mesmo pequenas alterações nos padrões de precipita-
ção podem afetar significativamente a produtividade 
das culturas.134 Embora a literatura científica sobre o 
tema não seja conclusiva, as pesquisas até a presente 
data sugerem que o excesso de conversão de vegeta-
ção natural no Cerrado possa ameaçar seriamente os 
ciclos hidrológicos na região.135 Muitos especialistas 

acreditam que essas dinâmicas já estão ocorrendo. O 
CEPF recomenda que metade do bioma seja mantido 
em vegetação nativa, a fim de mitigar os efeitos das 
mudanças climáticas sobre a região, especificamente 
para a manutenção dos padrões de precipitação.136 

Mais pesquisas são também necessárias para melhor 
entender as relações entre conversão de vegetação 
natural e as temperaturas locais e regionais, a precipi-
tação, os fluxos de água de superfície, níveis de lençois 
freáticos, a retenção de água nos solos, a prevenção da 
erosão, dos riscos de inundação, saúde e a longevidade 
das nascentes de água. A investigação dessas questões 
seria muito útil para o planejamento do uso do solo 
no Cerrado e especialmente na região do Matopiba. 
Especificamente, seria útil tratar as seguintes questões:

• Há limites para a conversão de habitat natural 
no nível das bacias que irão desencadear uma 
mudança radical e impactos econômicos nega-
tivos sobre os agentes próximos aos rios (como, 
por exemplo, rendimentos agrícolas, energia 
hidrelétrica, abastecimento de água municipal)? 
Isto é, em que ponto as mudanças na cobertura 
vegetal afetam os padrões de precipitação locais 
e regionais e, consequentemente, a produtividade 
agrícola e de abastecimento de água? 

• Existem áreas prioritárias onde a vegetação nativa 
intacta é mais importante do ponto de vista climá-
tico e hidrológico? Estas podem ser identificadas 
comparando bacias hidrográficas? 

131. Jorge Enoch, “Situação e Perspectivas sobre as águas do 
Cerrado,” 2011.
132. Enoch, 2011; Paulo Tarso and Sanches de Oliveira, 
“Balanço Hídrico e Erosão do Solo no Cerrado Brasileiro,” 
Universidade de São Paulo, 2014.
133. Enoch, 2011.
134. Spera et al., “Land-Use Change Affects Water 
Recycling in Brazil’s Last Agricultural Frontier,” Global 
Change Biology (2016).

135. Ana Cláudia Malhado, Gabrielle Pires, and Marcos 
Costa, “Cerrado Conservation is Essential to Protect the 
Amazon Rainforest,” AMBIO: A Journal of the Human 
Environment 39, no. 8 (2010): 580-584; Marcos Costa 
and Gabrielle Pires, “Effects of Amazon and Central 
Brazil Deforestation Scenarios on the Duration of the Dry 
Season in the Arc of Deforestation,” International Journal of 
Climatology 30, no. 13 (2010): 1970-1979.
136. CEPF, 2016.
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Riscos das alterações climáticas
A mudança climática global provavelmente agra-
vará a pressão sobre o abastecimento de água do 
Cerrado. Um estudo do Painel Brasileiro de Mudanças 
Climáticas descobriu que as regiões Centro-Oeste e 
o Nordeste do Brasil (em grande parte sobrepostas 
ao Cerrado) devem ser as mais afetadas pela futura 
mudança climática. Estudos desenvolvidos pelo INPE 
e pela Embrapa sugerem que as temperaturas aumen-
tarão entre 1 e 5,8 °C no Centro-Oeste até 2070, 
criando uma estação seca ainda mais seca e quente. 
Além disso, a maioria dos rios do Centro-Oeste terá 
o fluxo reduzido entre os anos de 2017 e 2100. No que 
diz respeito aos efeitos das mudanças climáticas sobre 
a biodiversidade, um estudo de 2003 sobre a flora do 
Cerrado descobriu que entre 10 e 32% das 162 espé-
cies de árvores analisadas poderiam acabar sem áreas 
habitáveis na região ou extintas até 2055.137 Além disso, 
mais da metade das espécies deverão diminuir em mais 
de 90% no Cerrado, com importantes deslocamentos 
para o sul e o leste.138 

Mitigando os riscos hídricos e climáticos

Embora a compreensão dos recursos hídricos e 
estratégias de adaptação às alterações climáticas no 
Cerrado necessitem de mais pesquisas, já existem 
algumas soluções bem compreendidas e com poucos 
inconvenientes para ajudar a desenvolver resiliência 
frente à mudança climática global. Muitas dessas 
soluções foram abordadas nas seções anteriores deste 
documento. 

• PSA: dado o número de cidades, municípios e 
hidrelétricas que dependem da água dos rios que 
atravessam o Cerrado, mecanismos de PSA pode-
riam ajudar a canalizar investimentos dos usufrutu-
ários de água para reunir esforços de conservação 
dos rios. 

• Negociações de CRA focadas: a negociação de 
créditos de CRA poderia ser direcionada para pro-
teger áreas particularmente valiosas do ponto de 
vista dos recursos hídricos. Este tipo de segmenta-
ção ajuda a otimizar os benefícios do mecanismo 
de compensação do Código Florestal, mas requer 
regulamentação para restringir o mercado em 
determinadas maneiras. 

• Incentivos para práticas de conservação de 
água: conforme os programas de crédito para  
a agricultura sustentável são revisados ou expan-
didos, seria recomendado estender linhas de 
crédito mais baratas para produtores individuais 
de sub-bacias inteiras que estejam tomando 
medidas para melhorar a gestão da água e a 
mitigação das mudanças climáticas. Acesso 
preferencial destes atores ao mercado também 
seria uma possibilidade. Em seus empréstimos aos 
produtores, os bancos poderiam ser obrigados a 
integrar mais garantias de conservação de água 
e de infraestrutura, devido aos riscos inerentes à 
variação do abastecimento de água. Da mesma 
forma, compradores corporativos de produtos 
agrícolas poderiam começar a adicionar ressalvas 
para a conservação de água em seus contratos de 
compra ou de empréstimos.

• Restauração estratégica: a restauração por meio 
do Código Florestal será uma importante forma de 
fomentar medidas de adaptação no Cerrado. Uma 
estratégia é direcionar o suporte à restauração 
para áreas consideradas refúgios de espécies da 
flora e fauna devido às alterações climáticas. 

137. Ibid.
138. CEPF, 2016. 
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MAPA 9: BACIAS HIDROGRÁFICAS DO BRASIL

Fontes: 
Camadas de referência: http://www.naturalearthdata.com/ 
Matopiba: http://www.ibge.gov.br/english/geociencias/default_prod.shtm 
Cerrado: http://maps.lapig.iesa.ufg.br/ lapig.html 
Hidrografia: http://www.fao.org/geonetwork/srv/en/main.home 
Aquíferos: WWF
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Lacunas no conhecimento sobre o Cerrado, incluindo a falta de informações  
sobre biodiversidade, estoques de carbono, comunidades tradicionais e hidrologia, 
contribuíram para o desenvolvimento não sustentável que ameaça a saúde ecológica 
e econômica do bioma em longo prazo. 

Uma série de esforços estão começando a preencher 
estas lacunas. Por exemplo: 

• O CEPF recentemente desenvolveu uma ava-
liação aprofundada do ecossistema do Cerrado, 
incluindo um mapa de áreas-chave de biodiversi-
dade e corredores de conservação.139

• O FIP recentemente investiu R$ 60 milhões em 
um novo projeto destinado a recolher e divulgar 
informações sobre recursos florestais, incluindo a 
diversidade e abundância de espécies florestais, 
estimativas de estoque florestal e estoque de 
carbono acima e abaixo do solo, além do uso de 
produtos florestais por populações locais.140 

• O Ministério da Ciência, Tecnologia e 
Inovação (MCTI) criou uma iniciativa chamada 
ComCerrado que visa estabelecer protocolos para 
o monitoramento da biodiversidade no Cerrado e 
realizar amostragem em todo o bioma para deter-
minar a saúde e a função do ecossistema. 

• O LAPIG e o Agrosatelite desenvolveram, res-
pectivamente, mapas de pastagens e culturas para 
todo o Brasil. 

 
Esforços como estes para realizar novas pesquisas, 
desenvolver bancos de dados e mapear recursos para 
o Cerrado são extremamente importantes. São listadas 
abaixo algumas das maiores lacunas de pesquisa que 
persistem (embora a lista não esteja completa e, em 
alguns casos, esforços para preencher tais lacunas 
possam já estar em andamento). Responder a estas 
questões de investigação será particularmente útil 
para orientar o desenvolvimento e a conservação no 
Cerrado e em todo o Brasil.

Cobertura do solo e ciclos hidrológicos 
Como mencionado acima, há crescentes evidências 
científicas e grande preocupação entre stakeholders no 
Brasil de que o bioma do Cerrado é hidrologicamente 
frágil e que o risco de interrupção do fornecimento 
de água é grave. Uma vegetação intacta poderia ser 
uma das variáveis   mais importantes para assegurar o 
abastecimento sustentável de água, especialmente no 
contexto de um clima global e regional em constante 
mudança.

A investigação sobre a relação entre os ciclos hidroló-
gicos e a cobertura vegetal no Cerrado seria muito útil 
para o planejamento do uso da terra. Uma pesquisa de 
campo na região deve ser combinada com os resul-
tados modelados. Uma vez que os resultados podem 
variar de sub-bacia para sub-bacia, locais específicos 
devem ser determinados (por exemplo, Matopiba) para 
ajudar a desenvolver uma compreensão mais abran-
gente sobre das áreas de alta prioridade da região. O 
objetivo final deste trabalho seria definir o mais clara-
mente possível os efeitos hidrológicos, sociais, ecológi-
cos e econômicos prováveis   de diferentes cenários de 
desenvolvimento.

O carbono do solo
O Cerrado possui grande parte de seu carbono nos 
sistemas de raízes e solos, embora a quantidade seja 
incerta. Além disso, a perda de carbono abaixo do solo, 
resultante da alteração pelo uso é difícil de estimar 
com precisão. Um mapeamento mais conclusivo do 
carbono nos sistemas de raízes e solo do Cerrado, bem 
como estimativas do carbono perdido quando a terra é 
convertida, seria útil para entender e priorizar áreas de 
proteção.

AGENDA DE 
PESQUISA

139. CEPF, 2016. 140. Izabela Prates, “Bioma Cerrado Contará com  
60 Milhões de Reais para Pesquisa,” MundoGeo,  
Setembro de 2015.
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Mapeamento de comunidades tradicionais
Parte da percepção equivocada sobre o Cerrado é 
de que ele seja uma terra descoberta e vazia, atual-
mente desocupada ou sem uso produtivo. Em muitas 
partes do bioma este simplesmente não é o caso. No 
final de agosto de 2015, o MIQCB publicou um mapa 
dos remanescentes de florestas de babaçu – aproxi-
madamente 30 Mha que se estendem pelo norte do 
Maranhão e Tocantins.141 O MIQCB tem esperanças 
de que o mapa seja uma ferramenta útil para comu-
nidades tradicionais na defesa do acesso às florestas 
de babaçu e no fornecimento de informação para os 
esforços de planejamento dos governos municipais, 
estaduais e federal. 

Muitas outras comunidades tradicionais no Matopiba 
e em outras partes do Cerrado realizaram esforços 
de mapeamento semelhantes, ou têm esforços de 
mapeamento em andamento, muitas vezes como uma 
colaboração entre comunidades e técnicos de mapea-
mento. A continuidade desses esforços é importante. 
Uma compreensão detalhada de onde essas comuni-
dades tradicionais estão e quais os recursos naturais 
dos quais dependem é essencial para desenvolver bons 
planos de uso da terra e um passo necessário para o 
estabelecimento de unidades de conservação de uso 
sustentável. 

Questões legais em torno da posse da terra
Conflitos de terra sempre existiram no Brasil e têm 
um histórico de luta do Movimento dos Trabalhadores 
Sem Terra. No Matopiba, hoje, há um medo recente 
de expropriação de terras por grandes operadores do 
agronegócio buscando expansão. Muitas comunidades 
tradicionais e de agricultura familiar têm reivindicações 
baseadas no uso histórico, e não no título formal das 
terras. Como o uso histórico pode ser difícil de com-
provar e muitas populações rurais não têm a formação 
ou os recursos para defender suas reivindicações, 
eles podem ser vulneráveis à expropriação por atores 
maiores, com melhores recursos. A investigação sobre 
os direitos e proteções legais para os diversos povos 
tradicionais e comunidades locais que ajudam a escla-
recer e codificar que tipo de expropriação de terras é 
ilegal, quais são as áreas cinzentas e quais medidas as 
comunidades precisam tomar para se proteger, podem 
ajudar esses grupos a manter o acesso às suas terras 
tradicionais e garantir que não sejam deslocados. 

Valorização dos serviços do ecossistema 
Considerando que o Cerrado é uma prioridade econô-
mica para o Brasil, seria extremamente válido quan-
tificar o valor dos recursos naturais no bioma (como, 
por exemplo, estoques de carbono, recursos hídricos, 
saúde do solo, biodiversidade, polinizadores) em 
termos financeiros. Uma avaliação recente do TEEB 
(The Economics of Ecosystems and Biodiversity) para 
o Projeto Business Brazil destacou o valor ambiental 
das práticas agrícolas de duas empresas, a Natura e a 
Monsanto, a fim de demonstrar os benefícios ambien-
tais e econômicos gerados por práticas de produção 
agrícola mais sustentáveis.142 Quantificar os riscos 
financeiros de esgotar os recursos naturais do bioma 
também seria valioso. Colocar esses recursos em 
termos financeiros permitiria que o governo e outros 
atores compreendessem as vantagens e desvantagens 
de diferentes cenários de desenvolvimento. Claro, 
bons dados de avaliação do ecossistema são difíceis de 
encontrar, mas as ferramentas de avaliação e metodo-
logias neste campo estão ficando melhores. Investir 
nessa base de conhecimento certamente vale a pena. 

Economia de expansão da soja em pastos já abertos 
O esforço para intensificar a utilização da pastagem em 
todo o Brasil é uma prioridade para várias organizações 
dedicadas à conservação. Parte do apelo dessa abor-
dagem é que ela abre terra para soja e outras culturas. 
O Instituto Internacional de Sustentabilidade e outros 
têm demonstrado que práticas de intensificação geram 
efeitos positivos para a economia e para a saúde do 
rebanho,143 e ferramentas como o Otimizagro podem 
simular padrões de cultivo para diferentes demandas 
e políticas de desmatamento no Brasil.144 No entanto, 
pouco foi publicado sobre a economia da expansão de 
soja ou de outras culturas para pastagens degradadas. 
Especialistas parecem discordar se a expansão da soja 
sobre pastagens degradadas é mais ou menos cara 
do que desmatar uma nova área com floresta. Uma 
avaliação mais robusta que identifique onde e em que 
condições a expansão da soja sobre pastagens degra-
dadas poderia ser rentável, ajudaria a compreender 
como a intensificação da pecuária pode ajudar a limitar 
a pegada global da agricultura.

141. “Cartografia Social dos Babaçuais: Mapeamento Social 
da Região Ecológica do Babaçu,” Projeto Nova Cartografia 
Social da Amazônia, Julho de 2015. 
142. “Natural Capital Accounting in Brazil,” TEEB for 
Business Brazil, Março de 2014. 
143. “Economic Analysis of a More Sustainable Livestock,” 
International Institute for Sustainability, Maio de 2015; 
Latawiec et al. (2014): 1255-1263.

144. Otimizagro é um modelo em desenvolvimento pelo 
Laboratório de Sensoriamento Remoto da Universidade 
Federal de Minas Gerais. Usando dados espaciais explícitos 
sobre a produtividade de rebanhos bovinos, o modelo 
pode identificar áreas com as maiores oportunidades de 
restauração.
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O Cerrado é uma região de importância vital. É o celeiro do Brasil, com mais de 
40% das terras agrícolas do país. É o lar de uma série de comunidades indígenas 
e tradicionais, e possui uma das maiores concentrações de agricultores familiares 
do Brasil. É a savana tropical de maior biodiversidade no mundo e um depósito de 
grandes quantidades de carbono. É o berço de muitos dos rios do Brasil e também 
tem um significativo, e inadequadamente compreendido, papel nos ciclos climáticos 
e hídricos que alimentam a agricultura, a geração de energia hidrelétrica e áreas 
urbanas em todo o Brasil. O apoio ao desenvolvimento do Cerrado que mantenha 
esses ativos e inúmeras funções é essencial, não apenas para as comunidades do 
Cerrado, mas para todo o país. É uma questão de importância nacional: a segurança 
alimentar, da água e a herança biológica e cultural do Brasil dependem de um  
Cerrado saudável. 

A expansão da agricultura e o desenvolvimento de 
infraestrutura relacionada deixou o Cerrado totalmente 
desmarcado, ameaçando as comunidades indígenas 
e tradicionais da região e suas funções no ecossis-
tema. Portanto, é essencial adotar uma abordagem 
equilibrada para o desenvolvimento do Cerrado, que 
reconheça o valor das diversas maneiras de produção 
agrícola, da proteção da biodiversidade e das paisagens 
e da inclusão social de agricultores de pequena escala e 
comunidades indígenas e tradicionais. Este documento 
descreve cinco abordagens que, juntas, poderiam ser 
bem-sucedidas para alcançar esses objetivos. 

Tornar esta agenda uma realidade não será fácil, 
sobretudo tendo em conta os desafios econômicos 
e políticos que o Brasil enfrenta hoje. Exigirá apoio 
decisivo e maior vontade política dos governos federal, 
estaduais e municipais, do setor privado, de acadêmi-
cos, doadores internacionais e da sociedade civil. No 
entanto, assim como o Brasil foi pioneiro no desenvol-
vimento da agricultura em savana tropical, agora tem 
a oportunidade de ser, talvez, a primeira importante 
economia agrícola a se desenvolver de uma forma que 
realmente integre as agendas sociais, culturais, ambien-
tais, econômicas e climáticas.

CONCLUSÃO
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Informações adicionais disponíveis on-line:

www.climateandlandusealliance.org/reports/cerrado/


