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Bioma Cerrado

❑ O Cerrado é o segundo maior bioma do Brasil; ocupa uma área

de 204 milhões de ha, dos quais 103 milhões de ha estão

cobertos por vegetação nativa.

❑ As áreas protegidas com unidades de conservação e terras

indígenas abrangem 12,7% do bioma.
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“Os números de queda são expressivos. Mostram que as ações de comando e controle estão dando

resultado” disse o ministro do MMA, Sr. Edson Duarte.

Prodes Cerrado – Junho de 2018



Expansão da soja no CERRADO, 2001 - 2017
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Expansão da soja no MATOPIBA, 2001 - 2017
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Expansão da soja em outros estados do Cerrado, 2001 - 2017
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Mensagens importantes

✓ Impacto da soja no Cerrado é menor a cada ano

✓ A soja responde por 8,8% do desmatamento no MATOPIBA e apenas 4% no
restante do Cerrado

✓ Nos últimos 16 anos, a soja tem a menor taxa de desmatamento na região

✓ A tendência é cair ainda mais para os próximos anos, principalmente com o uso
de áreas já abertas e compensação financeira para propriedades com excedentes
de vegetação nativa



Mensagens importantes

✓ De acordo com a Agrosatélite, foram identificados 25,4 milhões de ha de áreas
abertas com alta aptidão para produção agrícola no bioma Cerrado.

✓ Um dos sistemas de produção que registra maior crescimento e adesão entre os
produtores rurais na última década é o ILPF – Integração Lavoura, Pecuária e
Floresta.

✓ O aumento da produtividade da soja reduz o desmatamento no Cerrado



Fonte: USDA, 2018
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✓ A soja traz benefícios econômicos e sociais significativos de acordo com o Índice de

Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM

Mensagens importantes

Fonte: IBGE, 2010• Taxa de variação (%) em relação ao IDHM de 2000.

(2010)



✓ Tecnologia aumenta produtividade e eleva a renda no campo

Mensagens importantes



❑ GTC: grupo formado em 2018, composto pela indústria, ONGs e o governo, que se reúne

mensalmente para propor modelos de produção que não demandem abertura de novas áreas

e aprimorar o monitoramento da cadeia de suprimento da soja adquirida neste bioma.

Grupo de Trabalho do Cerrado

Plenária do GTC



✓Subgrupo de Governança Pública : Zoneamento Agroecológico; Validação do

CAR; Monitoramento e Controle

✓Subgrupo de Incentivos: crédito rural oficial; fundos de impacto com capital

internacional; instrumentos do mercado de capitais e financiamentos originados

dentro da cadeia produtiva

✓Subgrupo de Inteligência Territorial: definição das áreas geográficas

prioritárias e escalonamento das atividades (MATOPIBA, MATOPIBA+MT+GO+MS;

Bioma Cerrado)

Grupo de Trabalho do Cerrado



Governança Pública no Cerrado – o que mudou nos últimos 10 anos

1) Sistema de detecção de desmatamentos e incêndios em tempo real 

2) Imagens de satélite com alta precisão

2)   Coordenação da Fiscalização (IBAMA + Policia Federal + Guarda Nacional)

3)   Lista de áreas embargadas do IBAMA

4)   Legislação ambiental e social ampla com punições rigorosas – Código Florestal de 2012

5)   Cadastro Ambiental Rural com identificação do nome da fazenda e do produtor rural

6) Criação de novas unidades de conservação

7) Programas de monitoramento e rastreamento das empresas

O papel do setor privado é complementar às ações de comando e 
controle dos governos federal e estaduais



Gestão da Propriedade Faz a Diferença



AmbientalTrabalhista

Adequação Legal

Segurança jurídica e garantia de mercado ao 
produtor rural



1. Suprir a carência da Assistência Técnica e Extensão Rural brasileira;

2. Promover e fomentar a melhoria contínua na gestão econômica, social
e ambiental das propriedades rurais;

Todas as ações são gratuitas para o produtor

Missão do Programa Soja Plus



Parceiros



I. Qualidade de vida no trabalho

II. Regularização ambiental

III.Viabilidade financeira e econômica

IV.Qualidade do produto

V. Responsabilidade social

Linhas de ação



• 2.085 fazendas no MT, MS, BA, GO 

e MG receberam 02 visitas técnicas e 

aplicação de check-list com 180 

indicadores

• 2,8 milhões de ha de soja verificadas

• Produtividade média – 3.200 Kg/ha

• 8,9 milhões toneladas de soja

• R$ 25 milhões de investimento

Números do Programa Soja Plus (2012-2018)



Imagens: Agrosatélite, 2018


