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O que é o Cerrado e por que ele é 
importante?
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OCerrado é a savana brasileira que cobre aproxima-

damente 24% (dois milhões de km2) do território 

nacional (Figura 1). Este bioma é responsável por funções 

ecológicas essenciais, como o equilíbrio hidrológico, a 

biodiversidade e os estoques de carbono, que são mutua-

mente dependentes. O Cerrado abriga oito das 12 regiões 

hidrológicas do Brasil, incluindo o Aquífero Guarani, se-

gunda maior reserva subterrânea de água doce do mun-

do1. Ele é também um hotspot global de biodiversidade, 

com mais de 4.800 espécies de plantas e vertebrados que 

só são encontrados neste bioma2,3. O Cerrado também é 

uma importante reserva de carbono, estocando aproxi-

madamente 32 GtCO
2

4 (Figura 1). O Cerrado responde por 

60% da produção agrícola anual no Brasil (ex.: soja, milho e 

algodão). Essa área produtiva aumentou 87% entre 2000 e 

20155, e a agricultura de larga escala no Cerrado se tornou 

fundamental para o desenvolvimento econômico, as ex-

portações e a balança comercial do Brasil.

O Cerrado é um bioma crucial para o desenvolvi-

mento econômico brasileiro, a produção de alimentos, 

a manutenção dos ciclos hidrológicos, a preservação da 

biodiversidade e os esforços globais de mitigação e adap-

tação. Apesar de sua relevância, o bioma muitas vezes 

é negligenciado nos debates nacionais e internacionais 

sobre mudanças climáticas6,7. A atual taxa de conversão do 

Cerrado não é sustentável, liberando um volume de dióxi-

do de carbono não estimado anteriormente6.

1. POR QUE O CERRADO ESTÁ AMEAÇADO?

As altas taxas de conversão do Cerrado para pastagens 

e para agricultura durante a última década comprometem 

a sua resiliência8,9,10, especialmente na região de fronteira 

do Matopiba11. O bioma perdeu 236 mil km2 entre 2000 

e 20158 e as emissões associadas a essa conversão equi-

valeram a 8,16 GtCO
2

8,4. Esse total representa 3,6 anos de 

emissões brutas do Brasil em 2016 . A urgência de encon-

trar uma solução para a perda de Cerrado nativo fica clara 

quando comparamos com os números da Amazônia para 

o mesmo período: 208 mil km2 de 2000 a 2015 em uma 

área que é mais de duas vezes o tamanho do Cerrado. 

A perda de Cerrado nativo ameaça os objetivos da NDC 

brasileira13, já que a redução de emissões na Amazônia está 

sendo compensada pelo aumento no bioma vizinho6. 

2. QUAIS SÃO AS MAIORES AMEAÇAS E LACUNAS 
PARA CONSERVAÇÃO DO CERRADO?

Déficit de áreas protegidas: A pequena porcentagem 

de áreas públicas protegidas (7,7%14) é insuficiente para 

controlar a expansão agrícola desordenada e para inibir a 

grilagem e a especulação de terras. Essa lacuna deve ser 

preenchida por meio da criação de novas áreas públicas 

de conservação, aumentando o percentual total do Cerra-

do sob proteção para ao menos 17%, como prescrito pelas 

Metas de Aichi da UNCDB.

Implementação insuficiente da legislação sobre uso 

do solo:  O Código Florestal, a principal legislação nacio-

nal que regula o uso do solo em imóveis rurais, define que 

apenas 20% a 35% de um imóvel deve ser mantido como 

vegetação nativa protegida – uma porcentagem bem 

menor do que os 80% requeridos no bioma amazônico15. 

Isso também implica em um custo ambiental para os 

agricultores. O restante dos 65% a 80% podem ser legal-

mente desmatados. Considerando que, para aumentar 

a produção de grãos no Brasil não é preciso abrir novas 

áreas, duas medidas devem ser adotadas para evitar novas 

conversões, legais ou ilegais: (i) imediata entrada em vigor 

dos incentivos econômicos previstos no Código Florestal, 

que ainda carecem de regulação e implementação pelos 

governos federal e estaduais, (ii) fortalecimento do com-

bate ao desmatamento ilegal.

Gaps de informação e de conhecimento: O potencial 

completo do Cerrado para atuar como estoque e sumi-

douro de carbono ainda é incerto. O papel da vegetação 

do Cerrado no equilíbrio hídrico, tanto em relação à recar-



ga de aquíferos quanto à formação de precipitação, ainda 

não é totalmente compreendido16. Entender a relação 

entre a vegetação do Cerrado e a dinâmica de chuvas é es-

sencial não só para a população, mas também para o setor 

agrícola. Mudanças recentes nos padrões de precipitação 

já estão afetando a produtividade agrícola em muitas par-

tes do Cerrado16. O potencial da biodiversidade para usos 

cosméticos, farmacêuticos, alimentícios e para outros 

setores da indústria ainda não foi plenamente avaliado. 

Um instrumento público e regular de monitoramento do 

desmatamento e do uso do solo no Cerrado é essencial 

para promover a transparência completa de informação 

para todos os atores relevantes. É fundamental aumentar 

o investimento público e privado em ciência, inovação e 

monitoramento para solucionar esses gaps. 

Expansão agrícola desordenada: A agricultura se ex-

pandiu desordenadamente no Cerrado. Enquanto no Cer-

rado sul essa expansão se deu sobre pastagens e outras 

terras cultivadas utilizadas de forma ineficiente9, na fron-

teira norte, a região do Matopiba, essa expansão ocorreu 

predominantemente sobre vegetação nativa10, embora 

haja ampla disponibilidade de terras aptas à agricultura já 

abertas e ineficientes. Nesse sentido, 13% (4,74 mil km2) das 

áreas agrícolas em 2014/2015 estavam situadas em regi-

ões com baixa aptidão climática17, por exemplo, padrões 

irregulares de precipitação, que significam maior risco 

para a plantação. Essa expansão desordenada põe em ris-

co a saúde das populações urbanas e rurais, o suprimento 

de água, o clima global e a produção de alimentos em si, 

já que a retirada da cobertura vegetal implica no desequi-

líbrio do ciclo hidrológico e na regularidade das chuvas16.

Demanda dos mercados de commodities agrícolas:  

63% do total da soja produzida no Cerrado em 2015 foi ex-

portada18. De todas as exportações, 50% foram destinadas 

à China, e 8% a países da Europa18. Em termos de emissão 

de CO
2
 originadas na conversão de vegetação nativa para 

áreas de produção de soja, as exportações para China e 

para Europa foram responsáveis por 1,24 bilhões e 580 

milhões de toneladas, respectivamente19. No total, foram 

emitidos 1,83 bilhões de toneladas de CO2, que contabili-

zam quase 80% das emissões brutas do Brasil em 201612. 

Isso demonstra uma forte pressão da demanda internacio-

nal por soja sobre o desmatamento e as emissões do Cer-

rado, direcionadas principalmente pela China e Europa.

3. AS OPORTUNIDADES DO CERRADO E COMO 
SE BENEFICIAR DELAS?

O conhecimento sobre a capacidade do Cerrado de 

atuar como estoque e sumidouro de carbono ainda é 

incompleto. Os dados sobre a contribuição do Cerrado 

para o ciclo hidrológico local e regional, e para os padrões 

de precipitação, assim como o impacto da mudança de 
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uso e de cobertura do solo na produção agrícola ainda é 

incipiente. O potencial da biodiversidade do bioma para di-

versas indústrias também está longe de ter sido explorado. 

Investir em ciência e inovação nos vários campos de estu-

do sobre Cerrado é fundamental. Isso deve ser feito o mais 

rápido possível, tendo em vista que mais de 50% da vege-

tação nativa do Cerrado já foi convertida para outros usos.

O bioma também necessita de políticas públicas para 

o planejamento e a inteligência territorial. A criação de 

novas áreas públicas protegidas, aumentando o índice 

de 7,7% para ao menos 17% de modo a cumprir as Metas 

de Aichi da UNCDB, é uma oportunidade para mitigar a 

dinâmica perversa de grilagem e especulação de terras 

nas áreas públicas não destinadas associadas à expansão 

da agricultura sobre vegetação nativa. Se essa política for 

complementada com planejamento territorial e incentivos 

ao uso eficiente do solo, existe um grande potencial para 

reorientar essa expansão para áreas subutilizadas, gerando 

benefícios para o meio ambiente, a sociedade e a econo-

mia do Brasil e do mundo.

Da mesma forma, existe uma substancial oportuni-

dade de utilizar as forças de mercado para direcionar a 

expansão agrícola para um uso do solo mais eficiente e 

sustentável. Existem aproximadamente 30 milhões de 

hectares de áreas abertas no Cerrado com média ou alta 

aptidão para o uso agrícola, em termos de clima e solo, e 

que estão atualmente sendo subutilizadas. Um compro-

misso multissetorial, definindo critérios e barreiras ao des-

matamento nas cadeias de valor, tem enorme potencial de 

contribuir com os esforços públicos. Iniciativas análogas 

na Amazônia, como a Moratória da Soja e o Soja Plus, 

mostram que é possível dissociar o aumento na produção 

de soja dos padrões de desmatamento, direcionando a 

expansão para áreas já abertas20.
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