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• Segundo maior bioma do Brasil; 

• Ocupa uma área de 204 milhões de ha (24% do território 

nacional), dos quais 103 milhões de ha (50,5% da área 

original) estão cobertos por vegetação nativa; 

• Está localizado em 11 Estados e no DF:  

GO, TO, MT, MS, MG, BA, MA, PI, RO, PR e SP  

Bioma Cerrado – Características gerais 



Bioma Cerrado – Características gerais 

FORMAÇÕES FLORESTAIS FORMAÇÕES SAVÂNICAS FORMAÇÕES 
CAMPESTRES 



Bioma Cerrado - Fitofisionomias 

Cerradão Cerrado sujo 

Campo rupestre Veredas 
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Cerrado limpo 
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Bioma Cerrado – Área Geográfica e Fitofisionomias 

Mato Grosso 
40% de Cerrado 



Bioma Cerrado – Fitofisionomias vegetais 

Maranhão 
65% de Cerrado 



Bioma Cerrado – Fitofisionomias vegetais 

Tocantins 
92% de Cerrado 



Bioma Cerrado – Fitofisionomias vegetais 

Piauí 
37% de Cerrado 



Bioma Cerrado – Fitofisionomias vegetais 

Bahia 
27% de Cerrado 



Bioma Cerrado – Fitofisionomias vegetais 

Mato Grosso do Sul 
61% de Cerrado 



Bioma Cerrado – Fitofisionomias vegetais 

Goiás 
97% de Cerrado 
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GT Cerrado  



GT Cerrado – Plano de trabalho 

1. Mapear as áreas de plantio de soja;  

2. Desenvolver estudos sobre características socioeconômicas do Cerrado; 

3. Apoiar o produtor rural no cadastro do SICAR; 

4. Utilizar o CAR como critério de compra e financiamento; 

5. Apoiar os estados na análise e validação do CAR; 

6. Apoiar o produtor rural na regulamentação, implementação e monitoramento do PRA; 



7. Apoiar incentivos econômicos para produtores (pagamento por serviços ambientais) que 

abrem mão de desmatar ou que produzem em áreas já abertas; 
 

8. Desenvolver ferramentas de GO/NO GO ZONES; 
 

9. Incentivar a ocupação de áreas já abertas para sojicultura; 
 

10. Articular com outros setores produtivos: indústria de insumos, setor financeiro, cadeia 

da carne, carvoarias, governos estaduais, movimentos sociais, associações e sindicatos 

rurais; 
 

11. Incluir outras empresas não associadas à Abiove. 

GT Cerrado – Plano de trabalho 



Para compra e financiamento de soja no Bioma Cerrado, serão respeitadas as seguintes 

condições: 
 

 Façam acompanhar os seus produtos da competente Nota Fiscal; 

 Não figurem na lista de áreas embargadas do IBAMA; 

 Não figurem na lista de trabalho escravo do MTE; 

 Não figurem na lista de CPF/CNPJ com Ação Civil Pública por desmatamento;  

 Que estejam inscritos no Cadastro Ambiental Rural - CAR, cuja regularidade deve ser 

consultada numa lista oficial pública de fácil acesso, observando a proporcionalidade entre 

a produção adquirida e a área produtiva constante do cadastro. 

 

Protocolo Verde do Cerrado 



Com o cruzamento do PRODES Cerrado e o CAR dos imóveis 

rurais, o Governo Federal e os Governos Estaduais terão 

conhecimento, em tempo real, quem são os responsáveis e 

onde estão ocorrendo os desmatamentos.  Aqueles que não 

possuírem autorização serão embargados e multados. 

 

Prodes Cerrado & CAR  



Os Governos Estaduais devem disponibilizar para os produtores 

rurais um sistema de regularização, à exemplo do SIGAM 

(Pará), no intuito de possibilitar a assinatura de um Termo de 

Ajuste de Conduta, pagamento de multa e recuperação da área 

desmatada via um Plano de Regularização Ambiental. 

Portais de Regularização 



FATORES QUE INFLUENCIAM A PRODUÇÃO PARA UM MERCADO SUSTENTÁVEL 



O CERRADO AGRADECE   
 

www.abiove.org.br 


