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VEGETAÇÃO
NO CERRADO
O cerrado compreende 22% do território brasileiro,
englobando 11 estados e o Distrito Federal. Metade
desta área ainda ocupada por vegetação nativa.
O bioma se caracteriza pela vegetação
predominantemente arbustiva, caraterística que, muitas
vezes, faz com que seja subvalorizado quando
comparado a biomas com vegetação tipicamente
florestal. Entretanto, esse é um grande equívoco pois
esse bioma é considerado um dos hotspots de
biodiversidade do mundo devido à grande riqueza de
espécies e à presença de espécies endêmicas.
As características mais marcantes desse bioma são os
diversos tipos de vegetação que o compõem, a grande
extensão de área agrícolas existentes e o baixo
número de áreas protegidas. Ainda, é berço das
nascentes de três das principais bacias hidrográficas
do país.

O CERRADO
O Cerrado brasileiro, caracterizado como uma savana tropical, é o segundo maior bioma
da América do Sul. Sua área, de 204 milhões de hectares, é equivalente à soma dos
territórios da Espanha, França, Alemanha, Itália e Reino Unido.
Este bioma ocupa 22% do território do Brasil, abrangendo 11 estados e o Distrito
Federal. Ele cobre completamente GO e o DF e abrange porções consideráveis de TO,
MS, MT, BA, MG, MA, PI, SP além de uma pequena porção de RO e PR. Outras porções
disjuntas ocorrem nos estados do AP, AM, PA e RR.
O MATOPIBA é uma região que compreende a porção do bioma Cerrado nos estados do
Maranhão, Tocantins, Piauí e Bahia. É considerada a grande fronteira agrícola nacional da
atualidade e é responsável por grande parte da produção brasileira de grãos e fibras.²

ESTADOS DO CERRADO E SUAS ÁREAS (MILHÕES DE HA)
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BIODIVERSIDADE E
RECURSOS NATURAIS
Bacias hidrográficas
Atlântico Norte/Nordeste
Tocantins
São Francisco
Amazonas
Paraná
Atlântico – Trecho Leste

Hidrografia

Devido a sua posição geográfica e às suas características ecológicas, o Cerrado tem
importância fundamental para a sociedade brasileira tanto em termos de
biodiversidade e manutenção dos recursos naturais, quanto relacionado à produção
agrícola que se desenvolve no seu território.
Esse bioma possui uma grande riqueza de espécies nativas e endêmicas, sendo um dos
ambientes mais diversos do mundo, além de possuir grande importância em termos de
recursos hídricos. Entretanto, parte dessa biodiversidade está sob risco de extinção.
De acordo com o Ministério do Meio Ambiente, depois da Mata Atlântica, o Cerrado é o
bioma brasileiro que mais sofreu alterações com a ocupação humana. Devido a esse
fato e à grande biodiversidade, ele está entre os 35 hotspots de biodiversidade do
mundo.

O bioma também é chamado de “berço das águas” ou “caixa d’água do Brasil” pois nele
encontram-se as nascentes das três maiores bacias hidrográficas da América do Sul:
Amazônica/Tocantins, São Francisco e Paraná, o que resulta em um elevado potencial
aquífero representado pelos aquíferos Urucuia, Bambuí e Guarani.

BACIAS HIDROGRÁFICAS (MILHÕES DE HA)

Fontes: Agência Nacional de Águas (ANA)

FITOFISIONOMIAS DO CERRADO
Floresta Ombrófila Densa

O Cerrado é composto por diferentes tipos de vegetação, as quais são classificadas pelo
IBGE em diferentes fitofisionomias, de acordo as características dessa vegetação. Uma
das formas mais conhecidas de agrupamento dessas fitotofisionomias é a classificação
do Cerrado em três subtipos de vegetação:

Floresta Estacional Semidecidual
Floresta Estacional Decidual
Floresta Ombrófila Mista
Savana Arbórea (Campo cerrado | Cerrado típico)
Savana Gramíneo-lenhosa (Campo limpo)
Savana Parque (Campo sujo)
Savana Estépica
Estepe
Tensão ecológica
Formações Pioneiras
Refúgio Ecológico

Formações florestais: as formações florestais do Cerrado englobam as tipologias de
vegetação com predomínio de espécies arbóreas e maior cobertura de dossel (copa
das árvores). Entre elas estão: o Cerradão, Mata Seca, Mata de Galeria e Mata Ciliar.
Formações savânicas: caracterizadas por árvores e arbustos espalhados sobre um
estrato de vegetação rasteira (gramíneas), sem uma cobertura de dossel contínua. É
composta pelos seguintes tipos de vegetação: Cerrado Denso, Cerrado típico ou senso
restrito, Cerrado Ralo, Parque de Cerrado, Palmeiral, Vereda, Cerrado Rupestre.
Formações campestres: caracterizadas pelo predomínio de espécies herbáceas e
algumas arbustivas, mas sem a presença de árvores na paisagem. Os subtipos que
compõem essa fitofisionomia são: Campo Rupestre, Campo Sujo, Campo Limpo.
Tensão ecológica/transição: são as áreas onde ocorre contato entre mais de um tipo de
vegetação/fitofisionomia e cujas características são uma mistura desses diferentes tipos.

FITOFISIONOMIA (MILHÕES DE HA)

Fontes: IBGE/RADAM Brasil (1992)

USO DO SOLO
Natural
Natural não vegetado
Agricultura anual

De acordo com o INPE, em 2013, 55% do Cerrado (111,4 Mha) estava coberto por
áreas naturais, sendo 54,5% formado por vegetação nativa (111 Mha) de diferentes
fitofisionomias e 1% formado por área natural não vegetada (0,3 Mha) – dunas e
afloramentos rochosos. Enquanto isso, 45% da área original do bioma já havia sido
ocupado por usos antrópicos (93 Mha).

Agricultura perene
Pastagem
Corpo d’água
Área urbanizada
Silvicultura
Mosaico de ocupações

Dentre os usos antrópicos o que mais se destaca é a pastagem, com uma extensão de
60 Mha e ocupando 30% do território. Por sua vez, as agriculturas anual e perene
somadas ocupam 24 Mha (12%). Sendo que a agricultura anual, com 17,4 milhões
de hectares (9%), predomina sobre a agricultura perene, que ocupa 6,4 milhões
de hectares (3%).

Outros

USO DO SOLO (MILHÕES DE HA)

Fonte: Terraclass Cerrado 2013

ÁREAS PROTEGIDAS
Unidade de Conservação de Proteção Integral
Unidade de Conservação de Uso Sustentável
Terras indígenas
Território de Comunidades Quilombolas

Apesar de sua importância em termos de biodiversidade e provisão de serviços
ecossistêmicos, somente 7,7% (15,8 Mha) do território do Cerrado está sob algum nível de
proteção do Sistema de Unidades de Conservação – SNUC. Sendo que 5,6 Mha está na
categoria de Proteção Integral e 10,2 Mha na categoria Uso Sustentável.
Entretanto, as Áreas de Proteção Ambiental (APA), que representam 98% (10 Mha) das
áreas na categoria Uso Sustentável, apresentam um nível de proteção quase nulo, uma
vez que nesses territórios são permitidos usos agrícolas restritos, mas a fiscalização e o
manejo são geralmente falhos. Por essas razões, elas não são contabilizadas como
áreas protegidas neste estudo.
Por sua vez, a porção do bioma Cerrado demarcada como território de comunidades
tradicionais contabiliza 5% (10,2 Mha). Desse total, 4,7% (9,7 Mha) está em Terras
indígenas e somente 0,3% (0,6 Mha) está em territórios de Comunidades Quilombolas.

ÁREAS PROTEGIDAS (MILHÕES DE HA)

16,1 milhões de ha
de áreas protegidas
no Cerrado
(exceto APAs)

Fontes: LAPIG, FUNAI e INCRA

ÁREAS PROTEGIDAS

Assim, contabilizando as áreas em todas as categorias de proteção, Unidade de
Conservação (exceto APAs), Terras indígenas ou Territórios de Comunidades Quilombolas,
somente 7,9% (16,1 Mha) do território do Cerrado está em algum nível de proteção.

Unidade de Conservação de Proteção Integral
Unidade de Conservação de Uso Sustentável

Os estados com a maior área com algum nível de proteção são MT, TO e MA.

Terras indígenas
Território de Comunidades Quilombolas

Em relação aos Territórios indígenas, 91% das áreas estão concentradas nos estados de
MT, TO, MA e MS.
Já em relação às UCs de Uso sustentável (exceto APAs), 54% da área está concentrada
nos estados MG e GO. Enquanto 71% das UCs de Proteção Integral estão nos estados
de TO, PI, MG e MA.

ÁREAS PROTEGIDAS (MILHÕES DE HA)

Fontes: LAPIG, FUNAI e INCRA

POR QUE CONSERVAR
O CERRADO?
As terras do bioma Cerrado são ocupadas por parte
importante da produção agrícola do Brasil. Em
consequência, apesar sua grande importância para
a biodiversidade e para a manutenção dos recursos
hídricos, o bioma segue com altas taxas de
desmatamento gerados, principalmente, pela
abertura de novas áreas para pastagem e/ou
para expansão agrícola.

Como consequência do desmatamento acelerado,
o bioma apresenta mais de 6 milhões de hectares
que precisam ser restauradas ou compensadas,
em propriedades privadas, para estarem de acordo
com a Lei de Proteção da Vegetação Nativa
(novo Código Florestal).

DESMATAMENTO
Anterior 2000
2000 - 2002
2002 - 2004
2004 - 2006
2006 - 2008
2008 - 2010
2010 - 2013
2013 - 2015

A área total desmatada no Cerrado está entre 93 Mha (Terraclass Cerrado 2013)
e 100 Mha (MMA/FUNCATE 2015), valores equivalentes a, respectivamente, 46% e 49,8%
da área do Cerrado.
Segundo os dados de desmatamento produzidos pela FUNCATE, até 2000 foram
desmatados 71,5 Mha. Ou seja, 71% da área do Cerrado havia sido desmatada até
aquela data.
Nos 15 anos seguintes, entre 2000 e 2015, foram desmatados 28,5 Mha. Nesse meio
tempo houve uma queda brusca na taxa de desmatamento entre os períodos 2004-2006 e
2006-2008, que significou uma redução de 60% da taxa em relação ao período anterior.
Nos períodos seguintes, as taxas permanecem praticamente constantes.

DESMATAMENTO NO CERRADO (MILHÕES DE HA)

Até 2000 foram
desmatados 71,5
milhões de ha, cerca
de 71% de toda a
área desmatada

100
milhões de ha

DESMATADOS
até 2015
49,8%
do Cerrado

Antes de 2000
Fontes: TerraClass Cerrado 2013; MMA/FUNCATE, 2015
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Os dados de desmatamento produzidos pela FUNCATE apresentam taxas de
desmatamento bienais ou trienais (entre 2011 e 2013). Para estimar a taxa anual de
desmatamento, a área desmatada em cada período de tempo foi dividida pelo número
de anos que engloba, resultando nos valores apresentados no gráfico abaixo.
Com essa divisão é possível avaliar que, no período de 2000 a 2006, as taxas de
desmatamento anuais eram mais de três vezes superiores às taxas observadas em
2015.
Além disso, entre 2006 e 2007 houve uma redução de 62% nessa taxa desmatamento
anual a qual foi seguida de uma nova redução de 23% em 2009. Após essa data, o
desmatamento se manteve praticamente constante, com um redução de menos de
10% até 2015.

DESMATAMENTO NO CERRADO (MILHÕES DE HA)
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Fonte: MMA/FUNCATE, 2015

DESMATAMENTO OCASIONADO
PELA AGRICULTURA
2000 - 2007
2007 - 2014

No período de 2000 a 2014, a agricultura expandiu 2,9 Mha sobre áreas com vegetação
nativa, o que representa 10,4 %do total de desmatamento ocorrido no período (28,7
Mha).
A dinâmica de expansão agrícola foi avaliada para dois períodos, de 2000 a 2007 e de
2007 a 2014, nos quais a área expandida sobre vegetação nativa foi praticamente
similar: 1,4 Mha no primeiro período e 1,5 Mha no segundo período.
Entretanto, a dinâmica de expansão nos dois períodos é diferente quando o Cerrado
é dividido em duas regiões: MATOPIBA e demais estados. No período de 2000 a 2017,
a expansão foi levemente superior no MATOPIBA (780 mil ha) em relação aos demais
estados do bioma (652 mil ha, sendo que 88% foi em MT).

Entretanto, de 2007 a 2014, a expansão sobre vegetação no MATOPIBA aumentou
62%, contabilizando 1,3 Mha. Ou seja, 88% da expansão total sobre vegetação no
período ocorreu no MATOPIBA. Enquanto isso, a expansão sobre vegetação nos demais
estados teve uma redução de 64% em relação ao período anterior e contabilizou
somente 234 mil ha.
EXPANSÃO DA AGRICULTURA SOBRE VEGETAÇÃO NATIVA NO CERRADO

Fonte: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015

LEI DA PROTEÇÃO DA VEGETAÇÃO NATIVA - 12.651/2012 – NOVO CÓDIGO FLORESTAL

Reserva
Legal (RL)

“Art. 1o-A. Esta Lei estabelece normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o
suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais, e prevê instrumentos econômicos e
financeiros para o alcance de seus objetivos.”
“Área localizada no interior de uma
propriedade ou posse rural, com
a função de assegurar o uso
econômico de modo sustentável
dos recursos naturais do imóvel
rural, auxiliar a conservação e
a reabilitação dos processos
ecológicos e promover a
conservação da biodiversidade,
bem como o abrigo e a proteção
de fauna silvestre e da flora
nativa.”

Área de Proteção
Permanente (APP)

DEFINIÇÃO

“Área protegida, coberta ou não
por vegetação nativa, com
a função ambiental de preservar
os recursos hídricos, a paisagem,
a estabilidade geológica e
a biodiversidade, facilitar o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger
o solo e assegurar o bem-estar
das populações humanas.”

O termo DÉFICIT DE RL é usado para
indicar o quanto é necessário recompor
de vegetação em uma determinada
propriedade. A recuperação da Reserva
Legal pode ser feita por compensação
(quando o desmatamento foi antes de julho
de 2008) ou por restauração na propriedade
(quando desmatada depois de julho de
2008).

80%
35%
20%

COMPENSAÇÃO
Permite compensar o déficit
de RL em alguma outra
propriedade* que possua uma
porcentagem de vegetação
acima do exigido pela lei
(ativo).
*Regulamentada por
legislação estadual

*% da propriedade

QUANTO?

Varia de acordo com o número
de módulos da propriedade
e o tipo de proteção.

DÉFICIT

O termo DÉFICIT DE APP é usado
para indicar o quanto da APP precisa
ser recuperada.
A recuperação deve ser por restauração
da vegetação nas áreas de proteção
(margens de rios, topos de morros,
nascentes, entre outros).

RESTAURAÇÃO

DÉFICIT DE ÁREA DE PROTEÇÃO
PERMANENTE

DÉFICIT RESERVA LEGAL

Área (ha)

Área (ha)

ATIVO

Área (ha)

0 – 1.500

0 – 1.000

0 – 2.500

1.500 – 10.000

1.000 – 2.500

2.500 – 10.000

10.000 – 25.000

2.500 – 5.000

10.000 – 25.000

25.000 – 50.000

5.000 – 10.000

25.000 – 50.000

> 50.000

> 10.000

> 50.000

ESTADOS

GO

MG

MS

MT

PR

SP

TOTAL

3

1.032

478

536

1.107

9

409

4.297

73

4

418

577

130

175

39

237

1.889

7.002

48

5.434

7.853

2.817

7.093

8

264

51.894

MA

TO

PI

BA

DÉFICIT DE RL

253

263

36

171

DÉFICIT DE APP

79

130

27

8.803

7.662

4.910

(Área em mil ha)

ATIVO

DF

Juntos, o déficit de Reserva Legal (4,3 Mha) e o déficit de Áreas de Proteção Permanente - APP (1,9 Mha) somam 6,2 Mha. Cerca de 83% (5,1 Mha) do déficit total
está concentrado nos estados fora do MATOPIBA. Os estados com maior déficit de RL são MT e GO, com mais de 1 Mha de déficit, seguidos de MS e MG, com cerca
de 500 mil hectares de déficit de RL. Já os estados com maior déficit de APP são MG (577 mil ha) e GO (418 mil ha).
Enquanto isso, o excedente de vegetação (ativo) soma 51,9 Mha. Desse total, 55% (28,3 Mha) estão concentrados nos estados do MATOPIBA. Os estados com
maior ativo são, na ordem, MA, MG, TO e MT, todos com mais de 7 Mha.
Fonte: GEOLab|IMAFLORA (Guidotti et al., 2017)

DESMATAMENTO
Até 2008
Após 2008

A Lei de Proteção da Vegetação Nativa (Novo Código Florestal) estabelece o marco legal
de 22 julho de 2008, o qual confere uma série de benefícios aos proprietários rurais que
desmataram antes dessa data. Entre as principais definições está a de que as
propriedades que tenham convertido áreas de vegetação nativa até esta data e que
tenham déficit de Reserva Legal podem compensar o déficit em outra propriedade,
de acordo com a regulamentação estadual (Programa de Regularização Ambiental –
PRA), ficando desobrigados de restaurar dentro da própria propriedade.
Dessa forma, avaliar o desmatamento ocorrido após o ano de 2008 dá um indicativo de
onde deverá ocorrer restauração na própria propriedade, caso esse desmatamento tenha
resultado em déficit de Reserva Legal.
Segundo os dados de desmatamento disponíveis no I3Geo/MMA, até 2008 foram
desmatados 93,4 Mha, ou seja, 93% da área total desmatada até 2015. Já entre 2008,
ano que estabelece o marco legal, e 2015 foram desmatados outros 6,8 Mha, dos quais
60% ocorreu no MATOPIBA, principalmente em TO e MA, 13% em MG e 12% em MT.

DESMATAMENTO NO CERRADO (MILHÕES DE HA)

100,2
milhões de ha
desmatados até 2015

Fonte: MMA/FUNCATE, 2015

Até 2008
Após 2008

OLHARES SOBRE
O CERRADO
Diferentes pontos de vista são utilizados para pensar na
ocupação territorial do Cerrado, mas poucos esforços
já foram realizados para conciliá-los.
Um dos olhares para o Cerrado é o da aptidão agrícola,
que visa encontrar as áreas onde o clima, o solo e
o relevo são os mais adequados para a expansão
da agricultura.
Em paralelo, o olhar conservacionista visa proteger
as áreas mais importantes biologicamente, através
do mapeamento de Áreas Prioritárias para
a Conservação.
O objetivo deste estudo é conciliar esses olhares a
partir da análise integrada dos padrões e potencial de
expansão agrícola e da necessidade de conservação do
bioma.

Nesse estudo foi utilizado o mapeamento de aptidão agrícola
produzido pela Agrosatélite, que abrange toda área antrópica
e a área de vegetação do Cerrado. A metodologia utilizada
foi semelhante à adotada no Zoneamento Agrícola de Risco
Climático (ZARC) para a cultura da soja.
O ZARC é estabelecido em função do TIPO DE SOLO
e uma série histórica de TEMPERATURA e PRECIPITAÇÃO.

ALTA

O Cerrado é um dos principais territórios agrícolas do Brasil e,
por isso, um dos olhares voltados para esse bioma é o que visa
o potencial do território para a expansão da agricultura,
fator que é expressado pela aptidão agrícola.

Sem restrição
Com restrição de altitude
Com restrição de declividade

Com dupla restrição
Sem restrição

MÉDIA

APTIDÃO AGRÍCOLA

Precipitação Temperatura Tipo de solo

APTIDÃO AGRÍCOLA NO CERRADO

Com restrição de altitude
Com restrição de declividade

Com dupla restrição
Sem restrição

BAIXA

Além da classificação da aptidão agrícola, foi adicionado
a essa informação a possível restrição de declividade
(área com declividade maior que 12%) e/ou restrição de
altitude. A classificação final fica como mostrado na figura ao
lado.

Com restrição de altitude
Com restrição de declividade
Com dupla restrição

Fonte: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015

INAPTA

APTIDÃO AGRÍCOLA
Conhecer a aptidão agrícola das áreas cobertas por vegetação
nativa é extremamente importante para o planejamento
da ocupação territorial do Cerrado, pois diversas áreas de
vegetação ainda podem ser convertidas.
A partir dessa informação é possível evitar a conversão
infundamentada da vegetação em regiões inapropriadas
para a agricultura, o que resultaria em um posterior abandono
dessas áreas.
Visto isso e para fins de simplificações, neste documento as
classes de aptidão agrícola na vegetação foram reagrupadas
em duas categorias:
•

•

Alta aptidão: áreas com alta e média aptidão agrícola
e nenhuma restrição para a agricultura e áreas com alta
e média aptidão agrícola, mas com restrição de altitude.
Essas áreas apresentam condições adequadas para a
agricultura.
Baixa aptidão: áreas com alta e média aptidão agrícola,
porém com restrição de declividade, o que impede a
mecanização, além de áreas com baixa aptidão agrícola e
áreas inaptas para a agricultura. Essas áreas devem ser
destinadas para a conservação uma vez que não são
indicadas para agricultura.

ALTA APTIDÃO
ALTA
SEM RESTRIÇÃO

MÉDIA
SEM RESTRIÇÃO

ALTA + RESTRIÇÃO DE
ATITUDE

MÉDIA + RESTRIÇÃO DE
ATITUDE

BAIXA APTIDÃO
ALTA + RESTRIÇÃO
DE DECLIVIDADE

MÉDIA + RESTRIÇÃO DE
DECLIVIDADE

ALTA + DUPLA
RESTRIÇÃO

MÉDIA + DUPLA
RESTRIÇÃO

BAIXA –
TODAS

INAPTA

APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO
Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude
Alta + restrição de declividade
Média + restrição de declividade
Alta + dupla restrição
Média + dupla restrição
Baixa
Inapta

Ao todo, uma área de vegetação equivalente a 75% (82,8 Mha) da vegetação nativa do
Cerrado, foi classificada de acordo com sua aptidão agrícola para grãos*.
Desse total, 40,3 Mha (49%) são considerados de baixa aptidão agrícola, pois estão
distribuídos entre as seguintes classes: baixa aptidão agrícola; alta ou média aptidão
com restrições de declividade e altitude ou somente de declividade; e áreas inaptas para
o cultivo de grãos.
Enquanto isso, 42,4 Mha (51%) são considerados áreas de alta aptidão agrícola. Sendo
que 27 Mha possuem alta ou média aptidão com restrição de altitude e 15,4 Mha, alta
ou média aptidão sem restrições para a agricultura.

APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO (MILHÕES DE HA)

82,8
milhões de ha de
vegetação foram
classificadas de acordo
com sua aptidão para a
produção de grãos

Fonte: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015
1-Parte da área de vegetação do Cerrado está dentro de UCs, Tis e assentamentos rurais e por isso foi excluída da análise. A diferença na
data dos mapeamento e uso do solo e aptidão também pode ter ocasionado uma diferença entre a área classificada nesses dois dados.

APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO
POR ESTADO
Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude
Alta + restrição de declividade
Média + restrição de declividade
Alta + dupla restrição
Média + dupla restrição
Baixa
Inapta

Do total de áreas com alta ou média aptidão agrícola sem restrição ou com restrição
de altitude (42,4 Mha), 59% (25 Mha) estão fora do MATOPIBA, enquanto
41% (17,4 Mha) estão no MATOPIBA. Os estados que apresentam maior área
de vegetação nessas classes são MT, TO, MA e GO.
Por sua vez, de vegetação em classes com baixa aptidão, classes com restrições de
declividade ou inaptidão Sendo que mais da metade desta área (52% ou 21,2 Mha) está
concentrada na região do MATOPIBA. Os estados que apresentam a maior área nessa
classe são, na ordem, MG, TO, BA, MA e PI.

APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO (MILHÕES DE HA)

MATOPIBA

Fonte: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015

RAIO DE 20 KM AO REDOR DAS
ÁREAS AGRÍCOLAS
Agricultura 2007

Outro fator que deve ser levado em conta ao avaliar a dinâmica territorial do Cerado do
ponto de vista da expansão agrícola é que áreas mais próximas das áreas agrícolas
atuais, por contarem com infraestrutura e logística para armazenamento e escoamento
da produção, são mais visadas para a expansão agrícola.

Expansão agrícola dentro do raio
Expansão agrícola fora do raio
Raio de 20 km a partir
da área agrícola em 2007

Entre 2007 e 2014, 98% (5,7 Mha) da expansão agrícola ocorreu dentro do raio
de 20 km a partir das áreas de agricultura existentes em 2007.
Considerando esse padrão, é possível supor que a expansão agrícola ocorrerá
principalmente na região próxima às áreas existentes de agricultura. Assim, considerou-se
que as áreas dentro do raio de 20 km a partir das áreas de agricultura existentes em
2014 estão sob especial pressão de expansão.

EXPANSÃO AGRÍCOLA ENTRE 2007-14 NO RAIO DE 20 KM

Dentro do raio de 20 km

5,9
milhões de ha
de agricultura
expandiram dentro
do raio de 20 km

Fontes: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015; MMA|FUNCATE, 2015.

Fora do raio de 20 km

ÁREAS PRIORITÁRIAS
PARA CONSERVAÇÃO (APC)
Extremamente alta
Muito alta
Alta
Áreas Protegidas

Do olhar conservacionista, frente à pequena porcentagem do Cerrado conservado por
áreas protegidas e à necessidade de aumentar as áreas de conservação no Cerrado,
algumas iniciativas foram realizadas para ampliar a conservação no Cerrado. Entre elas,
está o mapeamento de áreas prioritárias para conservação, realizado pelo MMA
As Áreas Prioritárias para Conservação (APC) foram definidas através de um processo
participativo e seguindo a metodologia de Planejamento Sistemático da Conservação
(PSC), que se baseia nos princípios de complementariedade, representatividade,
flexibilidade, eficiência e insubstitubilidade.
O mapeamento classificou 76,3 Mha como prioritários para conservação. Desse total,
27% (20,6 Mha) possuem prioridade Extremamente Alta, 52% (39,7 Mha) possuem
prioridade Muito Alta e 21% (16 Mha) possuem prioridade Alta para a conservação.

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO (MILHÕES DE HA)
Áreas
Protegidas

76,3
milhões de ha de áreas
prioritárias para
conservação

Fonte: MMA, 2007

ÁREAS PRIORITÁRIAS
PARA CONSERVAÇÃO (APC)

Os estados com a maior área definida como prioritária para conservação são MT, GO,
MG e MS, que juntos somam 66% (50,3 Mha) da área classificada como prioritária.

Extremamente alta
Muito alta
Alta
Áreas Protegidas

Os estados com a maior área com prioridade Extremamente Alta para conservação são
MT (4 Mha) e MS (3,9 Mha), seguidos de TO, MG, GO e BA, todos com cerca de 2,7 Mha.
Na maioria dos estados, exceto PR e no DF, a área definida como prioritárias para
conservação é de 1 a até 11 vezes maior do que as áreas atualmente protegidas
em Ucs e Tis.

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO (MILHÕES DE HA)

MATOPIBA

Fonte: MMA, 2007

FATORES UTILIZADOS PARA AS ANÁLISES
A estratégias para conciliar conservação e expansão agrícola apresentadas neste estudo utilizam os seguintes fatores como direcionadores
do uso da terra:
i) proximidade às áreas agrícolas,
que indicam as áreas com a maior
pressão por expansão agrícola

ii) Áreas Prioritárias para a
Conservação (APCs), que indicam as
áreas mais importantes biologicamente

Raio de 20 km a partir
da área agrícola em 2014

Extremamente alta

Agricultura 2014

Alta

Área de agricultura em 2014

iii) aptidão agrícola, que indica as áreas
mais adequadas para a expansão da
agricultura

Muito alta

Áreas Prioritárias para
Conservação

Aptidão agrícola

INICIATIVAS PARA
CONSERVAÇÃO
DO CERRADO
Frente à grande demanda por terras para a agricultura
e à necessidade de conservação da biodiversidade e
serviços ecossistêmicos providos pelo bioma Cerrado, este
estudo apresenta algumas estratégias para conciliar as
diferentes demandas por território no Cerrado.
As estratégias consideram fatores como a aptidão agrícola,
a proximidade a áreas agrícolas e as áreas prioritárias para
a conservação e são desenhadas para atingir as metas
ambientais de i) redução do desmatamento,
ii) conservação e iii) restauração, definidas para o bioma.
Para isso, são propostos os diagnósticos de i) Áreas
Sensíveis à Expansão Agrícola, ii) Compensação de
Reserva Legal em condomínios e Áreas indicadas para
conservação iii) Áreas indicadas para a recuperação.

METAS DE AICHI
Durante a 10ª Conferência das Partes (COP 10) da Convenção sobre Diversidade Biológica (CDB), realizada em Nagoya, Japão, em 2010, foram
acordadas as 20 Metas do Plano Estratégico 2011-2020, conhecidas como Metas de Aichi. Essas metas visam à garantia da biodiversidade e
proteção dos ecossistemas, relacionando-os ao bem estar humano, aos Objetivos do Milênio e à redução da pobreza.
A estratégia brasileira para alcançar essa metas é apresentada pelo Plano Nacional para a Biodiversidade. O Brasil assumiu metas específicas
para cada bioma, como forma de garantir a representatividade de cada uma de suas unidades biológicas. Para o bioma Cerrado, as metas com
principal relevância são as listadas abaixo.

METAS ATÉ 2020:

5

11
14 e
15

Redução da taxa de perda de ambientes nativos em pelo menos 50%
(em relação às taxas de 2009) e, na medida do possível, levada a perto de zero
e redução significativa da degradação e fragmentação.

REDUÇÃO DO
DESMATAMENTO

Conservação de pelo menos 17% do Cerrado, em UCs, APP, RL e Tis),
principalmente em áreas de especial importância para biodiversidade
e serviços ecossistêmicos.

CONSERVAÇÃO

Recuperação de pelo menos 15% dos ecossistemas degradados,
priorizando biomas, bacias hidrográficas e ecorregiões mais devastados, contribuindo para mitigação
e adaptação à mudança climática e para o combate à desertificação e mantendo o foco naqueles
provedores de serviços essenciais ao bem estar humano e comunidades tradicionais.

RECUPERAÇÃO

5

METAS DE AICHI

REDUÇÃO DO
DESMATAMENTO

“Redução da taxa de perda de ambientes nativos em pelo
menos 50% (em relação às taxas de 2009) e, na medida do
possível, levada a perto de zero e redução significativa da
degradação e fragmentação.”

ANÁLISE:

ÁREAS SENSÍVEIS À EXPANSÃO AGRÍCOLA
A fim de auxiliar no cumprimento da meta de redução do desmatamento,
foram identificadas as áreas de vegetação sensíveis ao desmatamento
decorrente da expansão agrícola. Essas áreas devem ser monitoradas com o
objetivo de evitar desmatamentos ilegais.
Para isso, foram selecionadas e indicadas como sensíveis as áreas que
possuem alta aptidão agrícola e que estão localizadas dentro do raio de
20 km a partir das áreas de agricultura existentes em 2014.

DESMATAMENTO
ANUAL
NO CERRADO
E A META DE AICHI
METAS DE AICHII
– REDUÇÃO
DO DESMATAMENTO
A meta 5 de AICHI propõe a redução da taxa de desmatamento, alcançando em 2020
uma redução de 50% em relação à taxa de 2009.
Desmatamento
Anterior 2000
2000 - 2002
2002 - 2004
2004 - 2006
2006 - 2008
2008 - 2010
2010 - 2013
2013 - 2015

Considerando que em 2009 foram desmatados cerca de 1 Mha, para alcançar essa
meta, a taxa de desmatamento em 2020 deve ser no máximo 0,5 Mha. Entretanto, os
dados até 2015 indicam que a taxa de desmatamento daquele ano ainda representava
90% da taxa em 2009.
A redução de apenas 10% na taxa no período de 6 anos, entre 2009 e 2015, indica o
grande desafio que ainda havia para atingir a meta em um período de apenas 5 anos (até
2020): reduzir a taxa de desmatamento em 40% em relação à 2009 e em 55% em
relação à taxa em 2015.

DESMATAMENTO CERRADO (MILHÕES DE HA)

Redução de
0,1 Mha
(10%)

Reduzir a
taxa de
desmatamen
to em 40%

0,5

Fonte: MMA|FUNCATE, 2015

PARTICIPAÇÃO DA AGRICULTURA NO DESMATAMENTO ENTRE 2007 E 2014
Somente no período entre 2007 e 2014, foram desmatados 9,1 milhões de hectares de
vegetação nativa. Desse total, 16% (1,5 Mha) foram causados pela agricultura.
Desmatamento (2007-2014)
Causado por outras atividades
Causado pela agricultura

A região do MATOPIBA e o estado de MT são os locais onde a agricultura teve a maior
participação no desmatamento. Essa alta participação da agricultura no desmatamento
reflete e reafirma a dinâmica territorial da expansão agrícola no Cerrado: Mato Grosso
como uma das conhecidas fronteiras agrícolas do Cerrado e o MATOPIBA como uma
importante nova fronteira.
Nos estados de PI e BA, a participação da agricultura foi responsável, respectivamente,
por 39% e 33% da área total desmatada. Já em MT, essa participação foi de 15%.

DESMATAMENTO CERRADO (MILHÕES DE HA)
Desmatamento causado por outras atividade
Desmatamento causado pela agricultura

Fontes: MMA|FUNCATE, 2015; Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015

DESMATAMENTO NO RAIO DE 20 KM A PARTIR DA AGRICULTURA EM 2007

Desmatamento (2007-2014)
Causado por outras atividades
Causado pela agricultura

O esforço de planejar a conservação no Cerrado, levando em conta as outras demandas
de uso da terra, requer entender a pressão que as áreas agrícolas exercem sobre os
arredores. Para isso, foi contabilizado o desmatamento ocorrido em um raio de 20 km a
partir das áreas agrícolas em 2007.
Foi possível identificar que, praticamente todo desmatamento causado pela agricultura
entre 2007 e 2014 (98% ou 1,5 Mha), ocorreu próximo a áreas onde anteriormente
havia agricultura (raio de 20 km a partir das áreas de agricultura em 2007). Enquanto
isso, 47% (4,3 Mha) do desmatamento total do período ocorreu dentro desse raio.
Considerando esse resultado, é possível supor que áreas de vegetação próximas
a áreas agrícolas sejam mais vulneráveis ao desmatamento.

DESMATAMENTO CERRADO (MILHÕES DE HA)
Desmatamento causado por outras atividade
Desmatamento causado pela agricultura

Fontes: MMA|FUNCATE, 2015; Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015

ALTA APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO NATIVA

Aptidão agrícola na vegetação
Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude

A aptidão agrícola é outro fator que acentua o risco de desmatamento causado pela
expansão da agricultura. No Cerrado existem 42,4 Mha de áreas com condições de
clima, solo e declividade adequadas para a agricultura. Essas características fazem com
que essas áreas sejam mais visadas para a expansão da agricultura e, por isso, mais
vulneráveis ao desmatamento.
A fim de auxiliar no cumprimento da meta de redução do desmatamento (Meta 5 de
AICHI), foram identificadas as áreas de vegetação sensíveis ao desmatamento em
consequência da expansão agrícola e que devem ser monitoradas com o objetivo de
evitar desmatamentos ilegais. Para isso, foram selecionadas e indicadas como
sensíveis as áreas que possuem alta aptidão agrícola e que estão localizadas dentro
do raio de 20 km a partir das áreas de agricultura existentes em 2014.

ALTA APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO (MILHÕES DE HA)

42,4
milhões de ha

Fonte: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015

APTIDÃO AGRÍCOLA DA VEGETAÇÃO NO RAIO DE 20 KM A PARTIR DAS ÁREAS AGRÍCOLAS

Aptidão agrícola na vegetação
Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude

A seleção de áreas que atendam aos dois fatores identificados como de risco de
desmatamento apontou que dentro do raio de 20 km, existem 30,2 Mha de áreas com
alta e média aptidão agrícola sem restrição ou com restrição de altitude, ou seja,
consideradas como alta aptidão para a agricultura.

Essas seriam as áreas onde a pressão de desmatamento causada pela expansão
agrícola seria mais acentuada. Por isso, elas devem ser foco de monitoramento
e fiscalização, com o objetivo de evitar o desmatamento desenfreado, seja ele ilegal
(sem autorização do órgão ambiental) ou não, buscando cumprir a Lei de Proteção da
Vegetação Nativa (novo código florestal)

APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO NO RAIO DE 20 KM DA AGRICULTURA (Mha)

30,2
milhões de ha
de áreas sensíveis

Fonte: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015

APTIDÃO
AGRÍCOLA
VEGETAÇÃO
NO RAIO DE 20 KM A PARTIR DAS ÁREAS AGRÍCOLAS
ÁREAS SENSÍVEIS
À DA
EXPANSÃO
AGRÍCOLA
Os estados com mais áreas sensíveis à expansão são: MT, com 9,5 Mha (31%);
GO, com 4,9 Mha (16%); MA, com 4,2 Mha (14%) e TO, com 3,7 Mha (12%).
Aptidão agrícola na vegetação
Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude

Nos estados de PR e SP e no Distrito Federal a área identificada como sensível engloba
praticamente toda a área com alta aptidão agrícola (alta e média aptidão com e sem
restrições de altitude) existe no estado.
Em um segundo conjunto de estados, que abrange MT, MG, GO e TO essa proporção
também é elevada, ficando entre 75% e 86%. Já nos estados de PI, TO e MS essa
porcentagem está em cerca de 60%.
APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO NO RAIO DE 20 KM DA AGRICULTURA (Mha)

Fonte: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015

FATORES AVALIADOS PARA DEFINIÇÃO DE ÁREAS SENSÍVEIS
Dentre os 30,2 Mha identificadas como sensíveis (no raio de 20 km a partir da agricultura), algumas áreas podem ser consideradas ainda mais
vulneráveis pois possuem algum grau de prioridade para conservação de acordo com o mapeamento de APCs realizado pelo MMA.
Para identificar essas áreas o mapeamento de Áreas Prioritárias para a Conservação (APCs) foi adicionado à análise.

Extremamente alta
Muito alta
Alta

Raio de 20 km a partir
da área agrícola
Agricultura 2014

RAIO DE 20 km

Aptidão agrícola alta

Áreas Prioritárias
para Conservação

APTIDÃO AGRÍCOLA DA VEGETAÇÃO NO RAIO DE 20 KM A PARTIR DAS ÁREAS AGRÍCOLAS
Os 30,2 Mha de vegetação com alta ou média aptidão agrícola com ou sem restrição de altitude e dentro do raio de 20 km a partir da agricultura
foram divididos em duas categorias considerando se elas estão ou não localizadas em Áreas Prioritárias para Conservação (APCs):
DENTRO DE APCs e FORA DE APCs.

“Alta” aptidão agrícola
dentro do raio de 20 km

Dentro de Áreas Prioritárias para Conservação

Aptidão agrícola na vegetação
Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude

Fora de Áreas Prioritárias para Conservação

DENTRO DO RAIO DE 20 KM E DENTRO ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO

Aptidão agrícola na vegetação
Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude

A partir dessa análise, foram identificados 12,9 Mha de vegetação com alta aptidão
agrícola, localizados em um raio de 20 km a partir da agricultura e dentro de Áreas
Prioritárias para Conservação, ou seja, classificados em algum grau de prioridade para
conservação.
Desse total, 4,5 Mha possuem alta e média aptidão agrícola e nenhuma restrição
para a agricultura. Devido a essa característica, essas são, possivelmente, as áreas
que sofrerão maior pressão de expansão agrícola.
Essas áreas são interessantes para a agricultura, porém possuem uma grande
importância biológica. Por isso, elas são categorizadas aqui como Extremamente
Sensíveis à expansão agrícola.

ALTA APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO NO RAIO DE 20 KM E EM APC (Mha)

12,9
milhões de ha
de áreas sensíveis

Fontes: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015; MMA, 2007

DENTRO DO RAIO DE 20 KM E DENTRO DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO

Aptidão agrícola na vegetação
Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude

Os estados mais representativos nos 12,9 Mha de vegetação com alta
aptidão agrícola, localizados em um raio de 20 km a partir da agricultura
e dentro de Áreas Prioritárias para Conservação são:
• MT (4,6 Mha)
• GO (2 Mha)
• MA (1,7 Mha)
• TO (1,5 Mha)

ALTA APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO NO RAIO DE 20 KM E EM APC (Mha)

Fontes: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015; MMA, 2007

DENTRO DO RAIO DE 20 KM E DENTRO ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO

Áreas Prioritárias de Conservação

Os 12,9 Mha identificados na análise estão classificados em diferentes
níveis de prioridade para conservação.

Extremamente alta (20,6 Mha)
Muito Alta (39,7 Mha)
Alta (16 Mha)

Desse total, 2,6 Mha possuem Alta prioridade para conservação. Outros 6,3
Mha possuem prioridade Muito Alta. Por fim, 4 Mha possuem prioridade
Extremamente Alta para conservação, sendo essas as áreas com o maior
nível de prioridade para a conservação.

ALTA APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO NO RAIO DE 20 KM E EM APC (Mha)

Extremam.
Alta

Muito
Alta

Alta

TOTAL

Alta
sem restrição

1,0

2,1

0,5

3,7

Média
sem restrição

0,3

0,3

0,3

0,8

Alta restrição
de altitude

1,9

3,3

1,2

6,4

Média restrição
de altitude

0,8

0,6

0,6

2,0

4,0

6,3

2,6

12,9

TOTAL

Fontes: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015; MMA, 2007

DENTRO DO RAIO DE 20 KM E FORA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO

Aptidão agrícola na vegetação
Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude
Buffer de 20km e APC

Foram identificados 17,3 Mha dentro do raio de 20 km a partir da agricultura, mas que
não estão localizadas em Áreas Prioritárias para Conservação, ou seja,
não possuem prioridade para a conservação.

Desse total, 7,3 Mha possuem alta e média aptidão sem restrições para a agricultura,
sendo as principais áreas visadas para a expansão agrícola. Outros 10 Mha possuem
alta e média aptidão e restrição de altitude.

Essas áreas podem ser consideradas sensíveis à expansão agrícola devido à
proximidade às áreas agrícolas atuais. Entretanto, elas não estão localizadas em áreas
prioritárias para a conservação.

APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO NO RAIO DE 20 KM E FORA DE APC (Mha)

17,3
milhões de ha
de áreas sensíveis

Fontes: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015; MMA, 2007

DENTRO DO RAIO DE 20 KM E FORA DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA CONSERVAÇÃO

Aptidão agrícola na vegetação
Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude

Os estados mais representativos nos 17,3 Mha identificados no raio de 20
km a partir da agricultura, mas fora das Áreas Prioritárias para
Conservação são:
• MT (4,9 Mha)
• GO (2,9 Mha)
• MA (2,5 Mha)
• TO (2,2 Mha)

Buffer de 20km e APC

APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO NO RAIO DE 20 KM E FORA DE APC (Mha)

Fontes: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015; MMA, 2007

FORA DO RAIO DE 20 KM

Aptidão agrícola na vegetação
Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude

Além das áreas dentro do raio de 20 km a partir da agricultura, também foram identificadas
12,2 Mha de áreas com aptidão agrícola adequada, mas que não estão no raio de
influência das áreas agrícolas, ou seja, as áreas fora do raio de 20 km.

Por estarem distantes das áreas agrícolas atuais, essas áreas possuem menos chance
de serem convertidas. Entretanto, elas estão sob risco de conversão pelo fato de
possuírem condições de clima, solo e relevo adequadas à ocupação pela agricultura.

Buffer de 20km e APC

Desse total, 3,6 Mha possuem alta ou média aptidão sem nenhuma restrição
para a agricultura, enquanto outros 8,7 Mha possuem restrição de altitude.

APTIDÃO NA VEGETAÇÃO FORA DO RAIO DE 20 KM E FORA DE APC (Mha)

12,2
milhões de ha
de áreas sensíveis

Fontes: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015; MMA, 2007

FORA DO RAIO DE 20 KM

Aptidão agrícola na vegetação
Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude

Dos 12,2 Mha de áreas com aptidão agrícola adequada, mas fora do raio
.de influência das áreas agrícolas, os estados com a maior participação
são:
• MA (27%)
• MT (24%)
• TO (18%)

Buffer de 20km e APC

APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO FORA DO RAIO DE 20 KM (Mha)

Fontes: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015; MMA, 2007

ÁREAS SENSÍVEIS

AS ÁREAS DE VEGETAÇÃO FORAM CLASSIFICADAS DE ACORDO COM SUA
SENSIBILIDADE À EXPANSÃO AGRÍCOLA EM:
SENSIBILIDADE EXTREMAMENTE ALTA

Extremamente sensível
Muito sensível
Sensível

▪
▪
▪
▪

Áreas com aptidão agrícola alta ou média, com restrições de altitude ou sem restrições.
DENTRO do buffer de 20 km da área de agricultura.
DENTRO de Áreas Prioritárias para Conservação.
Área que sofrem pressão de expansão agrícola, importantes para a biodiversidade e não
interessantes para a agricultura.

SENSIBILIDADE MUITO ALTA
▪
▪
▪
▪

Áreas com aptidão agrícola alta ou média, com restrições de altitude ou sem restrições.
FORA do buffer de 20km da área de agricultura.
DENTRO de Áreas Prioritárias para Conservação.
Áreas importantes para a biodiversidade e não interessantes para a agricultura.

SENSIBILIDADE ALTA
▪
▪
▪
▪

Áreas com aptidão agrícola alta ou média, com restrições de altitude ou sem restrições.
FORA do buffer de 20km da área de agricultura.
DENTRO OU FORA de Áreas Prioritárias para Conservação.
Áreas sem grau de prioridade para a conservação, porém não interessantes para a agricultura.

ÁREAS SENSÍVEIS À EXPANSÃO AGRÍCOLA (MILHÕES DE HA)

ÁREAS SENSÍVEIS
Os estados com mais áreas com algum grau de sensibilidade à expansão
são: MT (14,8 Mha), TO (12,5 Mha) e MA (12,4 Mha), MG (11,5 Mha)
e GO (10,7 Mha).
Extremamente sensível
Muito sensível
Sensível

Já os estados com maior área classificada como Extremamente Sensível
à expansão agrícola são:
• MT (23%)
• GO (17%)
• TO (15%)
• MA (13%)
• MG (11%)
ÁREAS SENSÍVEIS À EXPANSÃO AGRÍCOLA (MILHÕES DE HA)
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METAS DE AICHI

CONSERVAÇÃO

“Conservação de pelo menos 17% do Cerrado,
em Ucs, APP, RL e Tis, principalmente em áreas
de especial importância para biodiversidade
e serviços ecossistêmicos.”

ANÁLISE:

COMPENSAÇÃO EM CONDOMÍNIOS
A meta 11 tem como objetivo proteger 17% (34,7 Mha) do bioma Cerrado.
Apesar de somente 8% do território do Bioma estar protegido em UCs e Tis,
se consideradas as áreas de vegetação existentes em Área de Proteção
Permanente e Reservas Legais, esta meta já foi atingida.
Entretanto, existem cerca de 52 Mha de vegetação nativa não protegidas
por nenhum mecanismo, dos quais grande parte não é interessante para a
agricultura e poderiam ser destinados à conservação. O mecanismo de
compensação de RL é uma estratégia que pode promover a proteção
dessas áreas. Para viabilizar essa estratégia, foram identificadas as regiões
com oportunidades de compensação de RL com foco em condomínios.

ANÁLISE DE COMPENSAÇÃO EM CONDOMÍNIOS DE RESERVA LEGAL
A meta 11 tem como principal objetivo atingir 17% de áreas terrestres protegidas, o que representa a proteção de 34,7 Mha.

METAS DE AICHI

34,7 Mha (17%)
Áreas terrestres protegidas

O Cerrado apresenta somente 8% de seu território
protegido, em Ucs* (3%) e Tis (5%). Entretanto, se
considerados os 48 Mha (23%) de vegetação existentes em
APP (5,7 Mha) ou Reserva Legal (42,2 Mha), a área do
Cerrado já protegida representa 31% do seu território (64
Mha). Ou seja, a meta de conservação do Cerrado já está
cumprida.

No entanto, 51,9 Mha de vegetação nativa em áreas
privadas não são protegidas por nenhum mecanismo
(excedente de vegetação²). Grande parte desse total não
tem condições adequadas para a agricultura e também
deveriam ser destinados para a conservação.

ÁREAS PROTEGIDAS
LEGALMENTE (64,1 Mha)

16,2 Mha (7,9%)
Terras Indígenas e Unidades
de Conservação (sem APA)

5,7 Mha (3%)

O déficit de RL no Cerrado,
estimado em 4,3 Mha, pode
ser cumprido através da
restauração ou pelo
mecanismo de
compensação de RL em
outra propriedade onde haja
excedente de vegetação.

Parte dos 52 Mha de
vegetação não protegida
por nenhum mecanismo,
poderá ser protegida através
da compensação do déficit de
Reserva Legal.

Assim, o direcionamento
das áreas de vegetação,
especialmente as com baixa
aptidão agrícola, para a
compensação de RL é uma
das estratégias para
estabelecer algum
mecanismo de proteção
das áreas de vegetação
nativa.

Área de Proteção Permanente
(APP) existente

42,2 Mha (21%)
Reserva Legal (RL) existente
Para avaliar onde estão
localizadas as áreas mais
interessantes para a
compensação de RL, foi
realizada uma análise de
oportunidades de
compensação de RL com
foco em condomínios.

4,3 Mha (2%)
Déficit de RL (a recuperar ou
compensar)

ÁREAS NÃO PROTEGIDAS
LEGALMENTE

51,9 Mha (25%)
Excedente de vegetação

ANÁLISE DE COMPENSAÇÃO EM CONDOMÍNIOS DE RESERVA LEGAL
Parte dos 52 Mha de vegetação nativa não protegidas por nenhum tipo de mecanismo
encontram-se em áreas com condições desfavoráveis para a agricultura.
Considerando isso, essas áreas poderiam ser, de antemão, direcionados para
a conservação, já que a demanda para uso agrícola da terra é menor sobre elas .
Ativo com baixa aptidão agrícola
(Mil ha)

0 - 25
25 - 50
50 - 150
> 150

Para estimar quanto do ativo total possui baixa aptidão para a agricultura (baixa
aptidão, inaptidão ou restrições para a agricultura), para cada município, o ativo total
(51,9 Mha) foi divido em alta ou baixa aptidão agrícola de acordo com a proporção do total
de vegetação (111 Mha) classificada como alta (49%) e baixa aptidão agrícola (51%).
Foram identificados 26,5 Mha (51% de 51,9 Mha) de ativos com condições
desfavoráveis para a agricultura (baixa aptidão, inaptidão e restrições), concentrados
principalmente nos estados do MATOPIBA (57%) e em Minas Gerais (23%).

BAIXA APTIDÃO AGRÍCOLA NA ÁREA DE EXCEDENTE (Mha)

Ativo com baixa aptidão

26,5
milhões de ha
de ativos

Fontes: GEOLab|IMAFLORA (Guidotti et al., 2017)

ANÁLISE DE COMPENSAÇÃO EM CONDOMÍNIOS DE RESERVA LEGAL

Déficit de Reserva Legal por município
(Mil ha)

<10
10 - 25
25 - 50
50 - 150
> 150

Considerando que todo o déficit estimado de Reserva Legal pudesse ser cumprido através
da compensação, seria possível proteger 4,3 Mha de ativos não protegidos, o que
representa 8% dos ativos totais.
Os estados com maior déficit de Reserva Legal são GO e MT, com 1 Mha cada um;
MG e MS, com 0,5 Mha cada; SP e a região do MATOPIBA, cada um com um déficit
de 0,4 Mha.
Todos os estados, exceto São Paulo e o Paraná, possuem área de ativos com baixa
aptidão agrícola suficiente para cumprir o déficit de Reserva Legal. Cabe lembrar
que nos estados em que essa área não é suficiente, é possível cumprir o déficit utilizando
ativos em áreas com alta aptidão agrícola.

BAIXA APTIDÃO AGRÍCOLA NA ÁREA DE EXCEDENTE E DÉFICIT (Mha)

Ativo com baixa aptidão
Déficit de RL

Fontes: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015; GEOLab|IMAFLORA (Guidotti et al., 2017)

4,3
milhões de ha
de déficit de
RL

ANÁLISE DE COMPENSAÇÃO EM CONDOMÍNIOS DE RESERVA LEGAL
Uma estratégia para que a compensação de Reserva Legal promova benefícios ambientais
equivalentes à recuperação da área na própria propriedade, é que a compensação seja
realizada próxima à propriedade que possui o déficit. Com esse objetivo, foi analisada a
possiblidade da compensação ser realizada dentro do município detentor do déficit.
Ativo com baixa aptidão menos déficit de RL
(Mil ha)
< -50

10 - 25

-50 - -25

25 - 50

-25 - -10

50 - 100

-10 - 0

> 100

0 - 10

O resultado é que nem todos os municípios resolvem o déficit de RL por compensação
dentro de seu limite, dessa forma é necessário compensar em outros municípios,
que possuam ativos disponíveis para compensação.
A Lei permite que a compensação de Reserva Legal seja realizada em conjunto por
um grupo de proprietários rurais. Esses se associariam em regime de condomínio para
estabelecer, em uma área contínua, uma Reserva Legal que atenda a porcentagem
exigida para o conjunto das propriedades rurais que desejam cumprir seu déficit. Esse
mecanismo é chamado de compensação em condomínios de Reserva Legal.

BALANÇO DE RESERVA LEGAL APÓS COMPENSAÇÃO (Mha)

Ativo com baixa aptidão
Déficit de RL

ANÁLISE DE COMPENSAÇÃO EM CONDOMÍNIOS DE RESERVA LEGAL
A compensação em condomínios é vantajosa pois pode resultar em benefícios
ambientais e econômicos. O estabelecimento da Reserva Legal (RL) em uma área extensa
e contínua pode aumentar a conectividade entre áreas de vegetação nativa, proporcionar a
conservação de uma maior número de espécies, além de reduzir o impacto do ambiente
externo na área de vegetação. Ao mesmo tempo, reduz os custos com a manutenção e
monitoramento da área e facilita o controle dos órgãos ambientais.

Ativo com baixa aptidão menos déficit de RL
(Mil ha)
< -50

-50 - -25
-25 - -10
-10 - 0

Para os estados de GO, MG, MT e MS foram identificadas regiões onde o ativo com
baixa aptidão agrícola dos municípios é suficiente para a suprir a necessidade de
compensação de Reserva Legal existente no estado, após realizada a compensação
dentro de cada município.

Áreas indicadas para
condomínios de Reserva Legal

OPORTUNIDADES PARA CONDOMÍNIOS DE RESERVA LEGAL

3

1

4
2

Municípios com
ativos suficientes
para cumprir o
déficit restante
no estado

Compensação
do déficit de RL
no próprio
município

5
Municípios que
continuam com
déficit

Identificação dos
condomínios de
Reserva Legal

ANÁLISE DE COMPENSAÇÃO EM CONDOMÍNIOS DE RESERVA LEGAL
Foram definidas cinco regiões indicadas para o estabelecimento de condomínios de
Reserva Legal, duas em MT e uma em cada um dos demais estados.

Ativo com baixa aptidão menos déficit de RL
(Mil ha)

Os condomínios em potencial são um conjunto municípios de um determinado estado
que possuem área de ativo com baixa aptidão agrícola (baixa aptidão, restrições de
declividade ou inaptidão) suficientes para cumprir o déficit remanescente dos
municípios daquele estado, após a compensação dentro do próprio município.

< -50

-50 - -25
-25 - -10
-10 - 0

MATO GROSSO

Áreas indicadas para
condomínios de Reserva Legal

• 48 municípios não resolvem o déficit de RL por dentro de seu limite, somando um déficit
de 659 mil ha. Esse pode ser compensado em 2 condomínios dentro de MT:

3

1

13 municípios = 439 mil ha de ativo com baixa aptidão agrícola

2

7 municípios = 251 mil ha de ativo com baixa aptidão agrícola

690 mil ha

GOIÁS
4

2

1

• 138 municípios não resolvem o déficit de RL dentro de seu limite, somando um déficit de
583 mil ha. Esse pode ser compensado em 1 condomínio dentro de GO:

3

5 municípios = 607 mil ha de ativo com baixa aptidão agrícola

MINAS GERAIS
5

• 46 municípios não resolvem o déficit de RL dentro de seu limite, somando um déficit de
159 mil ha. Esse pode ser compensado em 1 condomínio dentro de MG:

4

5 municípios = 703 mil ha de ativo com baixa aptidão agrícola

MATO GROSSO DO SUL
• 30 municípios não resolvem o déficit de RL dentro de seu limite, somando um déficit de
318 mil ha. Esse pode ser compensado em 1 condomínio dentro de MS:

5

7 municípios = 722 mil ha de ativo com baixa aptidão agrícola
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METAS DE AICHI

CONSERVAÇÃO

“Conservação de pelo menos 17% do Cerrado,
em Ucs, APP, RL e Tis, principalmente em áreas
de especial importância para biodiversidade
e serviços ecossistêmicos.”

ANÁLISE

INDICAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO
ÁREAS NO-GO
É necessário planejar medidas de conservação para a grande área
de ativos de vegetação nativa que não serão protegidos por
mecanismos de compensação de Reserva Legal, como a criação de novas
áreas de conservação públicas ou privadas.
Com o intuito de subsidiar essas medidas de conservação e identificar áreas
importantes para a conservação, foi proposto um ranqueamento das áreas
de vegetação nativa cuja conversão para outros usos do solo deve ser
evitada (áreas no-go).

METAS DE AICHII - CONSERVAÇÃO

METAS DE AICHI

A área de vegetação necessária para a compensação de RL representa apenas 8% (4,3 Mha) do excedente total (51,9 Mha).
Ou seja, somente uma pequena parte do excedente será protegido pelo mecanismo de compensação de RL.

Outros 47,6 Mha de área de excedente de vegetação ficarão sem proteção e vulneráveis ao desmatamento para suprimento das
demandas por uso da terra, em especial para a expansão agrícola. Apesar de não ser possível barrar totalmente o desmatamento,
deve-se evitar a conversão da vegetação em áreas importantes para a conservação, bem como em locais inapropriados
para a agricultura (baixa aptidão agrícola).
Para estabelecer um direcionamento de áreas onde a conversão deve ser evitada (no-go), foi realizado um ranqueamento
das áreas levando em consideração as Áreas Prioritárias para Conservação (MMA), a proximidade das áreas agrícolas
e a aptidão agrícola.
O ranking de áreas no-go foi estabelecido a partir do cruzamento entre o raio de 20 km a partir da agricultura em 2014,
a prioridade para conservação e da aptidão agrícola. A partir desse cruzamento foram definidas quatro classes de áreas no-go:

34,7 Mha (17%)
Áreas terrestres protegidas

ÁREAS PROTEGIDAS
LEGALMENTE (64,1 Mha)

16,2 Mha (7,9%)
Terras Indígenas e Unidades
de Conservação (sem APA)

5,7 Mha (3%)
Área de Proteção Permanente
(APP) existente

Prioridade
Extremamente Alta
São áreas de vegetação
com BAIXA aptidão
agrícola que estão:
• Dentro das APCs
• Dentro do raio de
20km a partir das
áreas de agricultura

42,2 Mha (21%)
Reserva Legal (RL) existente

Prioridade Muito Alta

4,3 Mha (2%)
São áreas de vegetação
com BAIXA aptidão
agrícola que estão:
• Dentro das APCs
• Fora do raio de 20km
a partir das áreas de
agricultura

Prioridade Alta
São áreas de vegetação
com BAIXA aptidão
agrícola que estão:
• Fora das APCs e do
raio de 20km a partir
das áreas de
agricultura

Prioridade Média
São áreas de vegetação
com ALTA aptidão
agrícola que estão:
• Dentro das APCs

Déficit de RL (a recuperar ou
compensar)

ÁREAS NÃO PROTEGIDAS
LEGALMENTE

51,9 Mha (25%)
Excedente de vegetação

INDICAÇÃO PARA A CONSERVAÇÃO | ÁREAS NO-GO
Para realizar o ranqueamento das áreas onde a conversão da vegetação deve ser evitada (áreas no-go), foram avaliados os seguinte
critérios:
• A proximidade às áreas agrícolas (raio de 20 km a partir das áreas agrícolas em 2014), que indica a pressão de expansão agrícola
sobre a área;
• A aptidão agrícola, que indica onde são as áreas interessantes e não interessantes para a expansão agrícola;
• A prioridade para a conservação, que indica o quanto a área é importante em termos de biodiversidade e diversidade de ecossistemas.

Raio de 20 km a partir
da área agrícola

Extremamente alta

Agricultura 2014

Alta

RAIO DE 20 km

Muito alta

Aptidão agrícola

Áreas Prioritárias
para Conservação

Indicação Extremamente Alta para conservação (no-go)
Baixa aptidão agrícola DENTRO de APCs e DENTRO do raio de 20 km a partir das áreas de agricultura
Áreas Prioritárias para Conservação
Baixa aptidão agrícola

No Cerrado existem 10,9 Mha de vegetação nativa com baixa aptidão agrícola
classificadas como em algum grau de prioridade para conservação segundo o
mapeamento do MMA e dentro do raio de 20 km a partir das áreas agrícolas existentes
em 2014.
Desse total, 4,9 Mha (45%) estão na região do MATOPIBA. Os estados com maior área
com essas características são GO e TO (com 19% cada), MG (17%) e MA (11%).
Em um ranqueamento de áreas para evitar a conversão ou de prioridade para a
conservação, segundo esses critérios, essas áreas recebem o nível de Indicação
Extremamente Alta, uma vez que não são interessantes para a agricultura, são
importantes para a conservação da biodiversidade e, por estarem próximas de áreas
agrícolas, estão sobre pressão de conversão para a expansão agrícola.

BAIXA APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO NO RAIO DE 20 KM E EM APC (Mha)
MA

1,2

TO

2,1

PI

0,7

BA

DF

0,9
0,1

GO

2,1

MG

1,9

MS

0,6

MT
PR
SP
Baixa aptidão compreende às classes: Alta + restrição de
declividade, Média + restrição de declividade, Alta + dupla
restrição, Média + dupla restrição, Baixa e Inapta

1,1
0,0
0,1
Área (Mha)

Fontes: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015; MMA, 2007

Indicação Muito Alta para conservação (no-go)
Baixa aptidão agrícola DENTRO de APCs e FORA do raio de 20 km da agricultura
Raio de 20 km a partir da área agrícola
Baixa aptidão agrícola

Por sua vez, 7,4 Mha de vegetação, embora estejam distantes de áreas agrícolas, não
são interessantes para a agricultura, por possuírem baixa aptidão agrícola, inaptidão ou
restrições de declividade e altitude ou somente de declividade e estão demarcadas como
Áreas Prioritárias para Conservação.

Essas áreas recebem o segundo grau no-go áreas ou prioridade para conservação,
levando em conta a importância biológica e a aptidão agrícola e foram identificadas como
Indicação Muito Alta para Conservação.
Os estados com maior área com essas características são Minas Gerais (32%) e Bahia
(27%), sendo que a região do MATOPIBA contém 37% do total de áreas nessa categoria.

BAIXA APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO FORA DO RAIO DE 20 KM E EM APC (Mha)

Baixa aptidão compreende às classes: Alta + restrição de
declividade, Média + restrição de declividade, Alta + dupla
restrição, Média + dupla restrição, Baixa e Inapta

Fontes: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015; MMA, 2007

Indicação Alta para conservação (no-go)
Baixa aptidão agrícola FORA de APCs (dentro ou fora do raio de 20 km a partir da agricultura)
Raio de 20 km a partir da área agrícola e APC
Baixa aptidão agrícola

Ainda em relação às áreas com inaptidão, baixa aptidão ou restrições de declividade ou
declividade e altitude, existem 22,1 Mha de vegetação, que apesar de não serem
prioritários para a conservação segundo o mapeamento do MMA, não são
interessantes para a agricultura e, por isso, sua conversão deve ser evitada.

Considerando isso, essas áreas são classificadas como Indicação alta de no-go áreas ou
prioridade para a conservação.

O estado com mais áreas nessas classes é Minas Gerais, que possui 22% da área
total com alta indicação para conservação e mais da metade dessas áreas (56%) está nos
estados do MATOPIBA.
BAIXA APTIDÃO AGRÍCOLA NA VEGETAÇÃO FORA DE APC (Mha)

Baixa aptidão compreende às classes: Alta + restrição de
declividade, Média + restrição de declividade, Alta + dupla
restrição, Média + dupla restrição, Baixa e Inapta

Fontes: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015; MMA, 2007

Indicação Média para conservação (no-go)
Alta aptidão agrícola dentro de APCs
Área Prioritárias para Conservação (APC)
Alta aptidão agrícola

Por fim, 17,3 Mha de vegetação estão em áreas adequadas para a agricultura (alta e
média aptidão sem restrição e com restrição de altitude), entretanto, são classificadas
como prioritárias para conservação, segundo o MMA.
Considerando a importância biológica dessas áreas e também a pressão de expansão
agrícola exercida sobre elas, elas foram classificadas como de Indicação Média para a
conservação.

Essas áreas se sobrepõem em parte com as áreas selecionadas como sensíveis à
expansão agrícola, porém englobam também áreas em APC, mas fora do raio de 20 km
a partir da agricultura.

INDICAÇÃO MÉDIA PARA CONSERVAÇÃO (Mha)

Alta aptidão compreende as classes: Alta sem restrição,
Média sem restrição, Alta + restrição de altitude e Média +
restrição de altitude.

Fontes: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015; MMA, 2007

INDICAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO
ÁREAS NO-GO
Extremamente alta

PRIORIDADE EXTREMAMENTE ALTA
▪
▪
▪
▪

Muito alta
Alta
Média

Áreas inaptas, com aptidão agrícola baixa ou com restrições de declividade
DENTRO de Áreas Prioritárias para Conservação
DENTRO do raio de 20km da área de agricultura
Área que sofrem pressão de expansão agrícola, importantes para a biodiversidade e não
interessantes para a agricultura.

PRIORIDADE MUITO ALTA
▪
▪
▪
▪

Áreas inaptas, com aptidão agrícola baixa ou com restrições de declividade
DENTRO de Áreas Prioritárias para Conservação
FORA do raio de 20km da área de agricultura
Áreas importantes para a biodiversidade e não interessantes para a agricultura.

PRIORIDADE ALTA
▪
▪
▪
▪

Áreas inaptas, com aptidão agrícola baixa ou com restrições de declividade
FORA de Áreas Prioritárias para Conservação
DENTRO ou FORA do raio de 20km da área de agricultura
Áreas sem grau de prioridade para a conservação, porém não interessantes para a agricultura.

PRIORIDADE MÉDIA
▪
▪
▪
▪

Áreas com alta e média aptidão agrícola sem restrições ou com restrição de altitude.
DENTRO de Áreas Prioritárias para Conservação
FORA do raio de 20km da área de agricultura
Áreas sem grau de prioridade para a conservação, porém não interessantes para a agricultura.

INDICAÇÃO PARA CONSERVAÇÃO (Mha)

14 e
15

METAS DE AICHI

RECUPERAÇÃO

“Recuperação de pelo menos 15% dos ecossistemas
degradados, priorizando biomas, bacias hidrográficas
e ecorregiões mais devastados, contribuindo para mitigação
e adaptação à mudança climática e para o combate
à desertificação e mantendo o foco naqueles provedores
de serviços essenciais ao bem estar humano
e comunidades tradicionais.”

ANÁLISE

ÁREAS PARA RECUPERAÇÃO
Para que os esforços de restauração sejam efetivos é preciso direcioná-los
para regiões que, ao mesmo tempo, promovam benefícios ambientais e
sejam viáveis do ponto de vista econômico.
Através da intensificação da pecuária e consequente liberação de áreas,
a grande extensão de pastagens existentes no Cerrado pode ser a
solução mais interessante economicamente para a alocação das
diferentes demandas por território. Uma forma de maximizar os benefícios
ambientais é a recuperação de áreas com algum grau de prioridade para
conservação.
Considerando a demanda das diversas atividades, as pastagens em áreas
desfavoráveis à agricultura e classificadas de acordo com sua prioridade para
a conservação (definida pelas Áreas Prioritárias para Conservação) e
adequabilidade para a agricultura foram indicadas áreas para recuperação.

METAS DE AICHI - RECUPERAÇÃO
As metas 14 e 15 de AICHI propõem que ao
menos 15% dos ecossistemas degradados sejam
recuperados. Assim, considerando que o Cerrado
possui 93 Mha (45%) da sua área degradada
(área antropizada), para atingir as metas é
necessário recuperar cerca de 14 Mha.

METAS DE AICHI

14 Mha

VEGETAÇÃO

Recuperação de ecossistemas
degradados

111 Mha (55%)

CERRADO
ANTRÓPICO

Recuperar 15%

93 Mha (45%)

14 Mha

ECOSSISTEMA
DEGRADADO

93 Mha
Áreas antrópicas no Cerrado

ONDE RECUPERAR?
Área de Proteção O déficit de APP precisa necessariamente ser restaurado. Assim, pelo menos 1,9 Mha, ou
seja, 13,5% da meta de restauração, já tem local definido.
Permanente

Reserva
Legal

Pasto com baixa
aptidão e inapto
para agricultura

Também é possível que parte do déficit de Reserva Legal, que contabiliza 4,6 Mha, seja
cumprido por meio de restauração, contribuindo assim para a meta de recuperação.
Nesse cenário, somente a restauração promovida para cumprimento do déficit de
RL equivaleria a 31% da meta de recuperação. Entretanto, não é garantido que o déficit
de RL será restaurado, uma vez que esse déficit pode ser cumprido através do
mecanismo de compensação.
Considerando o cenário em que o déficit de RL seja cumprido por meio de restauração, a
recuperação dos déficits de RL e APP contabilizaria 45% da meta de restauração. Os
outros 55% podem ser restaurados em áreas de pastagem com baixa aptidão e/ou inapta
para a produção agrícola. Há uma área de 13,6 Mha de pastagem nessas condições.

RECUPERAÇÃO
OBRIGATÓRIA

1,9 Mha (13,5%)
Déficit de Áreas de Proteção
Permanente (APP)

RECUPERAÇÃO
OU COMPENSAÇÃO

4,3 Mha (31%)
Déficit de Reserva Legal

Alta indicação para recuperação

LEI
DE
PROTEÇÃO
DA
VEGETAÇÃO
NATIVA
–
OPORTUNIDADES
PARA
RESTAURAÇÃO
Áreas de pastagem com baixa aptidão, com restrições ou inaptas para a agricultura dentro de Áreas Prioritárias para Conservação
Área Prioritárias para Conservação (APC)

Baixa aptidão agrícola e/ou com restrição de declividade
Inapto para agricultura

Através da intensificação da pecuária e consequente liberação de áreas, a grande
extensão de pastagens existentes no Cerrado pode acomodar as diferentes demandas
por território, incluindo a recuperação da vegetação, sem o prejuízo de nenhuma atividade.
Uma vez que existem 13,6 Mha de pastagens em áreas desfavoráveis para a
agricultura (com baixa aptidão, inaptidão ou restrição de declividade), parte desse total,
que for liberada devido à intensificação da atividade pecuária, pode ser direcionada para
a recuperação da vegetação.
Para identificar as áreas cuja recuperação traria um maior benefício ambiental,
dentre essas pastagens foram selecionadas as que estão em áreas com algum grau de
prioridade para conservação*. Devido ao benefício ambiental que a recuperação dessas
áreas pode trazer, elas foram classificadas como Alta Prioridade para Recuperação.
Foram identificados 2,6 Mha de pastagens com essas características, das quais 0,4 Mha
possuem baixa aptidão e/ou restrições de declividade e 2,2 Mha são consideradas
inaptas para a agricultura.

BAIXA APTIDÃO NA PASTAGEM EM APCs (Mha)

2,6
milhões de ha de áreas
com alta prioridade
para recuperação

Fontes: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015; Áreas Prioritárias para Conservação (MMA, 2007)
* Definido pelo mapeamento de Áreas Prioritárias para Conservação do MMA.

Média indicação para recuperação

LEI
DE
PROTEÇÃO
DA
VEGETAÇÃO
NATIVA
–
OPORTUNIDADES
PARA
RESTAURAÇÃO
Áreas de pastagem com baixa aptidão e inapta fora de Áreas Prioritárias para Conservação
Área Prioritárias para Conservação (APC)

Baixa aptidão agrícola e/ou com restrição de declividade
Inapto para agricultura

Outros 11 Mha de pastagens, em áreas desfavoráveis para a agricultura, estão fora de
Áreas Prioritárias para Conservação. Essas áreas também podem ser direcionadas para
a recuperação, mas como não estão em áreas com algum grau de Prioridade para
Conservação*, supõe-se que sua recuperação implicaria em um menor benefício
ambiental. Por isso, essas áreas foram classificadas como com Média Prioridade para
recuperação.

Dentro desse total, existem 7,2 Mha de áreas com baixa aptidão e/ou restrições de
declividade e 3,7 Mha de áreas consideradas inaptas para a agricultura.

BAIXA APTIDÃO NAS PASTAGENS FORA DE APCs (Mha)

11
milhões de ha de áreas
com média prioridade
para recuperação

Fontes: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015; Áreas Prioritárias para Conservação (MMA, 2007)
* Segundo mapeamento de Áreas Prioritárias para Conservação do MMA.

INDICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO

Alta Prioridade (dentro de APCs)
Média Prioridade (fora de APCs)

Com o objetivo de indicar áreas que devem ser foco de recuperação, seja para
cumprimento da Lei de Proteção da Vegetação Nativa, seja para cumprimento das metas
nacionais de recuperação, as pastagens em áreas pouco favoráveis à agricultura
foram agrupadas em duas classes de prioridade para recuperação, de acordo com a
sua localização em relação às Áreas Prioritárias para Conservação do MMA.

ALTA PRIORIDADE PARA RECUPERAÇÃO
▪ Áreas inaptas, com aptidão agrícola baixa ou com restrições de declividade.
▪ DENTRO de Áreas Prioritárias para Conservação.
▪ Área não interessantes para a agricultura e importantes para a biodiversidade.

MÉDIA PRIORIDADE PARA RECUPERAÇÃO
▪ Áreas inaptas, com baixa aptidão agrícola ou com restrições de declividade.
▪ FORA de Áreas Prioritárias para Conservação.
▪ Áreas não interessantes para a agricultura.

INDICAÇÃO PARA RECUPERAÇÃO (Mha)

CONSIDERAÇÕES FINAIS
O Cerrado ocupa praticamente um quarto do território do brasil. Com essa extensão territorial, o bioma comporta uma grande variedade de ecossistemas e possui uma
grande importância em termos de biodiversidade (é um dos hostspots de biodiversidade do mundo) e recursos hídricos (é berço das nascentes de três das principais
bacias hidrográficas o país). Ao mesmo tempo, é um dos principais territórios agrícolas do país (comporta 52% da área de soja plantada no Brasil) e possui 30% do seu
território ocupado por pastagens. A grande oportunidade de expansão e a necessidade de conservação geram um conflito de interesse entre as diferentes demandas
por território, consequentemente, o bioma possui altas taxas de desmatamento. Somente no período entre 2007 a 2014, a expansão da agricultura foi responsável por
16% do desmatamento direto. Com o objetivo de planejar a ocupação deste território conciliando os dois diferentes olhares que se voltam sobre ele: o da
conservação e o da expansão agrícola, são apresentadas diferentes análises territoriais para auxiliar no cumprimento da Lei de Proteção da Vegetação Nativa e das
metas de AICHI para o bioma.
Metas 5 de Aichi: REDUÇÃO DO DESMATAMENTO
Meta: Reduzir a taxa de desmatamento em 50% em
relação à 2009

Metas 11 de Aichi: CONSERVAÇÃO
Meta: Conservação de 17% do bioma em UCs, Tis,
APPs ou RLs

Metas 11 e 14 de Aichi: RECUPERAÇÃO
Meta: Recuperar 15% do ecossistema degradado
Desafio: Recuperar 14 Mha de áreas antrópicas em
áreas importantes para a biodiversidade e conciliando
conservação e produção

Desafio: Reduzir em 40% a taxa de desmatamento de
2015

Desafio: Meta já cumprida. O grande desafio é
conservar a área de ativos sem nenhuma proteção.

Solução proposta:

Solução proposta:
CONDOMÍNIOS DE RESERVA LEGAL

Solução proposta:

IDENTIFICAÇÃO DAS ÁREAS SENSÍVEIS À
EXPANSÃO AGRÍCOLA

Indica regiões com potencial para estabelecimento de condomínios
de Reserva Legal e adequação à Lei de Proteção da Vegetação
Nativa por meio do mecanismo de compensação.

ÁREAS INDICADAS PARA RECUPERAÇÃO

Indica áreas mais expostas ao desmatamento causado pela
expansão agrícola e para onde devem ser voltados esforços de
monitoramento e fiscalização.

ÁREAS INDICADAS PARA CONSERVAÇÃO (NO-GO)
Indica áreas onde a expansão deve ser evitada (no-go) devido a
sua importância biológica e/ou por não possuírem condições
adequadas para a agricultura.

Indica áreas de pastagem não adequadas para a agricultura que
poderiam ser liberadas para a recuperação por meio da
intensificação da pecuária.

As diversas soluções têm o objetivo de auxiliar no planejamento territorial do Cerrado de forma a evitar a conversão desnecessária de novas áreas de vegetação,
principalmente em áreas inadequadas para a agricultura e importantes para a biodiversidade, uma vez que o processo de intensificação da pecuária pode liberar áreas
suficientes para comportar as demandas de território para expansão e recuperação. Também é necessário estabelecer estratégias de proteção das áreas de vegetação
ainda existentes. Parte dessa proteção pode ser realizada por meio do mecanismo de compensação de Reserva Legal, mas é urgente a necessidade do estabelecimento
de novas áreas protegidas, públicas ou privadas, e de mecanismos de pagamento por Serviços Ecossistêmicos, que incentivem essa proteção. As soluções
apresentadas aqui podem ser aplicadas para guiar políticas públicas e indicar grandes regiões onde cada estratégia é possível. Para fins de implementação são
necessárias análises detalhas e em escala local.
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