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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, em particular recursos hídricos, 

quanto relacionado à produção agrícola que se desenvolve no seu território.

ESTADOS DO CERRADO E SUAS ÁREAS (MILHÕES DE HA)

MATOPIBA
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DEMAIS ESTADOS
133 milhões de ha

O Cerrado brasileiro, caracterizado como uma savana tropical, é o segundo maior bioma 

da América do Sul. Sua área, de 200 milhões de hectares, equivale 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 BIOMA CERRADO

Fontes: IBGE; EMBRAPA, 2015

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.



O MATOPIBA

Fontes: IBGE; EMBRAPA; Florestal Brasil.

Até 2022, segundo projeções do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), o País alcançará cerca de 70 milhões de ha de lavouras, sendo que o MATOPIBA

abrigará cerca de 10 milhões de ha e deverá produzir entre 18 a 24 milhões de toneladas. 

de grãos.
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Apesar da sua deficiência em infraestrutura, houve um fenômeno de expansão

da atividade agrícola no MATOPIBA, devido às características do solo, regime favorável 

de chuva e, principalmente, o preço da terra. Com volume de produção cada vez maior e 

expectativa promissora de crescimento, a região destaca-se como principal fronteira 

agrícola do Brasil.

DADOS

Maranhão

Tocantins

Bahia

Piauí

O Grupo de Inteligência Territorial (GITE) da Embrapa foi o responsável por demarcar

a região do MATOPIBA. Os critérios utilizados foram os quadros agrário, agrícola, 

infraestrutura, socioeconômico e natural. Um dos principais critérios foi a presença do 

Cerrado nos estados, bioma que corresponde a 90% da região.

Dados Gerais Situação Agrária

estabelecimentos agrícolas 
(33.929.100 ha)

Unidades de Conservação 
(8.334.679 ha)

terras indígenas 
(4.157.189 ha)

assentamentos 
(3.033.085 ha)
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Área total (%)

MAranhão 33%; TOcantins 38%; PIauí 11%; BAhia 18%

Fonte: MAPA, 2017



USO DO SOLO
De acordo com o INPE, em 2013, 54% do Cerrado (204 Mha) estava coberto por 

vegetação nativa (111 Mha) e 46% era ocupado por usos antrópicos (93 Mha).
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Dentre os usos antrópicos o que mais se destaca é a pastagem, com uma extensão de

60 milhões de hectares, ocupando 30% da área do Cerrado. Por sua vez, as agriculturas 

anual e perene somadas ocupam 24 milhões de ha (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%).
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De acordo com estudo da Agrosatélite*, a agricultura anual do Cerrado é composta 

principalmente por SOJA, ALGODÃO e MILHO.

O QUE COMPÕE A AGRICULTURA ANUAL

NO CERRADO?

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

SOJA

MILHO

ALGODÃO

Participação na agricultura 
anual do Cerrado 90% 3% 7%

Área 
(milhões de ha) 15,6 0,5 1,2

Participação na área do 
cultivo no Brasil

52% 50% 25%

COMPOSIÇÃO DA AGRICULTURA ANUAL:

A soja é a cultura que predomina no Cerrado, ocupando uma área de 15,6 milhões de ha, 

que representa 90% da agricultura anual. Aproximadamente, 52% de toda a soja do Brasil 

está no bioma Cerrado.

As áreas de milho primeira safra e algodão somados ocupam uma área de 1,7 milhões 

de ha, 10% da agricultura anual. Mesmo sendo uma área pequena em consideração à 

área de soja, metade da área de algodão de todo o Brasil está no Cerrado. 



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

Também de acordo com o estudo da Agrosatélite, a área de soja está concentrada, 

principalmente, nos estados do MT e GO, que juntos contabilizam 57% da produção total 

no Cerrado (35% e 22%, respectivamente).

Por sua vez, a região do MATOPIBA concentra 22% da área cultivada de soja no Cerrado. 

Nessa região, a Bahia é o estado que possui a maior área de soja, representando 9,2% do 

total cultivado no Cerrado.

COMPOSIÇÃO DA AGRICULTURA ANUAL POR ESTADO:

ONDE ESTÁ E QUANTO HÁ

DE AGRICULTURA ANUAL

NO CERRADO?

SOJA

MILHO

ALGODÃO

MATOPIBA

Já o cultivo de algodão está concentrado nos estados de BA e MT, que contabilizam 82% 

da produção total no Cerrado. Enquanto isso, o cultivo de milho primeira safra está 

concentrado nos estados da BA, GO e MG, com 78%.
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Fonte: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015

Os polígonos de agricultura anual foram classificados de acordo com o seu tamanho 

com o objetivo de visualizar como as áreas de agricultura estão distribuídas no Cerrado. 

Apesar da análise avaliar o tamanho dos polígonos contínuos e não o tamanho dessas 

áreas dentro das propriedades, é possível ter uma ideia da dimensão das áreas agrícolas 

no Cerrado.

TAMANHO MÉDIO (HA) DOS POLÍGONOS DE AGRICULTURA POR ESTADO:

TAMANHO DOS POLÍGONOS 

DE AGRICULTURA NO CERRADO?
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O resultado da análise reflete o tipo de agricultura nas diferentes regiões do Brasil, sendo o 

PR característico pela agricultura mais familiar, com propriedades menores. Já o MT, PI, 
BA estão localizados em regiões com fronteiras agrícolas, onde predominam latifúndios. 

Os estados com as maiores áreas agrícolas contínuas (maiores polígonos) são PI, MT e 

BA, sendo em média maior que 1.000 ha. Já os estados com as menores áreas

contínuas (menores polígonos) são SP e PR. 



EXPANSÃO AGRÍCOLA 

NO CERRADO



De acordo com dados da Agrosatélite, entre 2000 e 2017, a área de 

agricultura anual no Cerrado cresceu 9,5 milhões de hectares,

um crescimento de 102%. A maior parte desse crescimento (5 milhões de ha) 

ocorreu entre 2007 e 2014.

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

Enquanto as áreas de algodão e milho permaneceram praticamente 

constantes entre 2000 e 2017, o cultivo da soja aumentou 128%, sendo 

responsável por todo o crescimento da agricultura anual no período. 
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ÁREA PLANTADA NO CERRADO (Milhões de hectares)

18,8

2017

+1,5
Mha

*a área plantada para as culturas de algodão e milho não foram mapeadas para o ano de 2017. Para poder apresentar 

graficamente esses dados, foi considerado que a área de algodão e milho em 2017 é a mesma que em 2014.
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2007 - 2014

EXPANSÃO DA 
AGRICULTURA ENTRE:

2014 - 2017



ÁREA PLANTADA POR ESTADO (Milhões de ha)

Fontes: Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015; MAPA, 2017

Os estados do MT e GO foram responsáveis por 43% da expansão da

agricultura anual no bioma Cerrado, de 2000 a 2017. Na região do

MATOPIBA a área passou de 1,2 Mha para 4,7 Mha, ou seja, um aumento

de 291%.

EXPANSÃO DA AGRICULTURA NOS 

ESTADOS DO CERRADO

A área expandida no MATOPIBA não foi muito expressiva em números 

absolutos (3,5 Mha), entretanto, é possível observar um fenômeno de 

expansão da atividade agrícola na região, o que fica claro ao observar o 

crescimento em porcentagem (291%). De acordo com o MAPA², esse 

fenômeno vem ocorrendo devido às características do solo, regime 

favorável de chuva e o preço da terra, apesar da falta de infraestrutura na 

região.

MATOPIBA

Até 2000

2000 - 2007

2007 - 2014

EXPANSÃO DA 
AGRICULTURA ENTRE:

2014 - 2017



PASTAGEM 

+

OUTRO

Essa diferença se deve à intensa dinâmica de uso que pode resultar na expansão de algumas áreas  de 

agricultura enquanto, simultaneamente, ocorre retração de outras áreas de agricultura devido a seu

abandono ou substituição por outra cultura. Também é possível que a soja seja usada na renovação de 

canaviais. Assim, uma área pode ter sido mapeada como soja em 2000 e como cana-de-açúcar em 2014, 

sendo contabilizada como mudança de uso, mas na verdade é ocupada na maior parte do tempo por 

canaviais.

Apesar do aumento da área agrícola ter contabilizado 8 Mha, a mudança do uso do solo ocorreu em 10,6 

Mha, sendo 4,5 Mha no período de 2000 a 2007 e 6,1 Mha no período de 2007 a 2014. Área que é superior, 

em 2,5 Mha, à área somada pela expansão agrícola. 

Entre esses dois períodos, a proporção da expansão sobre vegetação reduziu de 32% para 25%, embora 

em termos de área, essa expansão tenha permanecido a mesma. Por sua vez, a expansão da agricultura 

sobre a classe Outros aumentou consideravelmente, de 11% a 24%, equivalente a uma área de 1 Mha, 

sendo essa a principal responsável pela mudança na dinâmica de expansão entre os dois períodos.

No bioma Cerrado visto como um todo, a maior parte da expansão agrícola ocorreu sobre pastagens, 

sendo 57% e  51%, respectivamente, nos períodos de 2000 a 2007 e 2007 a 2014. Embora a porcentagem 

tenha diminuído, em termos de área, houve um aumento de 0,5 Mha na expansão agrícola sobre pastagens.

CERRADO OUTROS*
TOTAL

*Na classe “Outros” são considerados cana-de-açúcar, floresta plantada, outras agriculturas e outros usos. 

SOBRE QUAIS USOS A AGRICULTURA 

EXPANDIU NO CERRADO?

Milhões 
de ha 1,5 3,1 1,5 6,1

% 25 51 24 100

Milhões 
de ha 0,3 3,6 3,9

% 8 92 100

Milhões 
de ha 1,4 2,6 0,5 4,5

% 32 57 11 100
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Entre 2014 e 2017 não foi diferenciado a expansão ocorrida em área de pastagem e em outros, compondo 

apenas uma classe chamada de “pastagem + outros”. A expansão sobre essa classe foi de 92% (3,6 Mha), 

enquanto que 8% (0,3 Mha) ocorreu sobre vegetação nativa.

A EXPANSÃO DA AGRICULTURA SOBRE:

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



Aproximadamente, 65% de toda expansão ocorrida no MATOPIBA foi sobre áreas de vegetação nativa, 

somando 2 Mha de áreas convertidas para agricultura. Já a expansão em pastagem foi de 0,7 Mha, 

representando 22% de toda expansão sobre pastagem na região.

A região do MATOPIBA tem um padrão de expansão diferente do padrão do Cerrado, nessa região a 

agricultura vem expandindo principalmente sobre vegetação nativa. Isso foi observado nos dois 

períodos analisados, 2000 – 2007 e 2007 – 2014.

*Na classe “Outros” são considerados cana-de-açúcar, floresta plantada, outras agriculturas e outros usos. 

A EXPANSÃO DA AGRICULTURA POR REGIÃO:

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

Por outro lado, nos outros estados do Cerrado, aproximadamente 70% da expansão ocorreu em áreas de 

pastagens, padrão observado nos dois períodos analisados. Entre 2000 e 2007, a expansão total nesses 

estados foi de 3,4 Mha, sendo 2,7 Mha em pastagens, 0,7 Mha em cerrado e 0,1 Mha em outros usos do 

solo. Já entre 2007 e 2014, a expansão foi de 4 Mha, sendo 2,7 Mha em pastagem, 0,2 Mha em cerrado e 

1,2 Mha em outros usos.

SOBRE QUAIS USOS A AGRICULTURA 

EXPANDIU NO CERRADO?

PASTAGEM 

+

OUTRO

Entre 2014 e 2017, a expansão em área de vegetação foi de 0,3 Mha, sendo 0,1 Mha no MATOPIBA e 0,2 

Mha nos outros estados. A expansão da agricultura sobre pastagem+outros foi de 1,1 Mha no MATOPIBA e 

de 2,5 Mha nos outros estados.



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

A EXPANSÃO DA AGRICULTURA POR ESTADO

Pode-se notar uma mudança de padrão de expansão ao longo do tempo. Entre 2000 e

2007, Mato Grosso foi o estado com maior expansão de agricultura sobre a vegetação

nativa, sendo responsável por 40% dessa expansão.

*Na classe “Outros” são considerados cana-de-açúcar, floresta plantada, outras agriculturas e outros usos. 

Já entre 2007 e 2014, enquanto MT passa a expandir principalmente sobre pastagens, BA, 

PI, TO e MA se tornam os estados com a maior expansão agrícola sobre vegetação 

nativa.

Entre os anos de 2014 e 2017, a soja expandiu principalmente em áreas de “pastagem + 

outros”, não ocorrendo um padrão marcado para o MATOPIBA, como observados nos 

outros anos.
PASTAGEM 

+

OUTRO

SOBRE QUAIS USOS A AGRICULTURA 

EXPANDIU NO CERRADO?



QUANTO MAIS

IRÁ EXPANDIR?



De acordo com dados do Outlook da FIESP 2027, a área de soja no Brasil 

terá um crescimento de 5,8 milhões de ha entre os períodos de 2016/17 

a 2026/27. 

OUTLOOK FIESP 
2026/27

MAPA 
2025/26

Aumento da produção de 
grãos de soja (milhões de 

toneladas) no Brasil
30,3 33,5

Aumento da área de soja 
(milhões de ha) no Brasil

5,8 10

Aumento da área de soja 
(milhões de ha) no CERRADO*

3 5,2

(*) Considerando que 52% da área de soja do Brasil está no Cerrado, essa que é a proporção 
encontrada em 2014, de acordo com dados da Agrosatélite.

ONDE ALOCAR ESSES 

3 – 5,2 MILHÕES
DE HECTARES ATÉ 2027?

Fontes: FIESP, 2017; MAPA, 2017

QUAL O TAMANHO DA EXPANSÃO?

Já os dados do estudo “Projeções do Agronegócio – Brasil 2015/16 a 

2025/26”, realizado de Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), a área de soja crescerá, aproximadamente, 10 milhões de ha 

até 2026.

Considerando a proporção da área de soja no Cerrado em relação à área 

do cultivo no Brasil, que é de 52%, estima-se que até 2027 o crescimento 

da área de soja no Cerrado será entre 3 Mha e 5,2 Mha, de acordo com 

os modelos da FIESP e do MAPA, respectivamente.

Entretanto, considerando que no Cerrado encontram-se as principais 

fronteiras agrícolas atuais, é possível que a participação do Bioma na 

agricultura seja ainda maior no futuro.



PASTAGENS: 
A OPORTUNIDADE 

AGRÍCOLA NO CERRADO



O primeiro fator para identificar as áreas de pastagem com melhores 

oportunidades para a agricultura é a APTIDÃO AGRÍCOLA, pois ela 

mostra se uma área é indicada ou não para um determinado cultivo. 

Ao buscar, no Cerrado, áreas com potencial para expansão agrícola

e que já estão abertas, depara-se com a grande quantidade de áreas

de PASTAGENS, que em geral, são subutilizadas pela atividade

da pecuária, possuindo taxas de lotação inferiores a 1 cabeça/ha.

Nesse cenário a intensificação da pecuária é uma solução para

melhorar o rendimento da atividade e uma alternativa para liberar áreas

para a agricultura.

Para uma expansão agrícola mais otimizada e sustentável é necessário 

buscar territórios em áreas já abertas, evitando novos desmatamentos, 

porém, sem deixar de lado os fatores que proporcionam as melhores 

oportunidades de produção.
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P
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RESTRIÇÕES

ALTITUDE
mínima

DECLIVIDADE
> 12%

Nesse estudo foi utilizada a aptidão agrícola gerada pela Agrosatélite. Os 

dados de aptidão cobrem toda área antrópica e 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.
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APTIDÃO AGRÍCOLA NO CERRADO

Além da classificação da aptidão agrícola, foi adicionado a essa 

informação a possível restrição de declividade (área com declividade 

maior que 12%), devido ao impedimento ou dificuldade para o uso

de maquinário em terrenos acima dessa declividade, e/ou restrição

de altitude (altitude mínima das lavoras na safra de 2014). A classificação 

final fica como mostrado na figura ao lado.

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



ALTA + RESTRIÇÃO DE 
ATITUDE

MÉDIA + RESTRIÇÃO DE 
ATITUDE

APTIDÃO AGRÍCOLA NA PASTAGEM

ALTA + RESTRIÇÃO 
DE DECLIVIDADE

ALTA + DUPLA 
RESTRIÇÃO

MÉDIA + RESTRIÇÃO DE 
DECLIVIDADE

MÉDIA + DUPLA 
RESTRIÇÃO

BAIXA –
TODAS

INAPTA

DESTINÁVEIS PARA AGRICULTURA

MÉDIA 
SEM RESTRIÇÃO

ALTA 
SEM RESTRIÇÃO

DESTINÁVEIS PARA AGRICULTURA OU PECUÁRIA

DESTINÁVEIS PARA PECUÁRIA OU RESTAURAÇÃO

Com o objetivo de identificar o uso do solo mais indicado para cada 

área, levando em conta a sua vocação, as classes de aptidão foram 

agrupadas da seguinte forma:

• Destináveis para agricultura: áreas com alta e média aptidão 

agrícola e nenhuma restrição para a agricultura.

• Destináveis para agricultura ou pecuária: áreas com alta e média 

aptidão  agrícola, mas com restrição de altitude. Essas áreas podem 

em algumas situações, ser utilizadas para agricultura, apesar de não 

serem as áreas preferenciais para esse uso. Além disso, elas também 

podem ser destinadas para a pecuária.

• Destináveis para pecuária ou restauração: áreas com alta e média 

aptidão agrícola, porém com restrição de declividade, o que impede a 

mecanização; áreas com baixa aptidão agrícola e áreas inaptas para 

a agricultura. Essas áreas não são indicadas para agricultura pois não 

possuem condições favoráveis ou adequadas para o cultivo. Elas 

podem ser destinadas para a pecuária, intensiva ou não, ou para a 

restauração, por exemplo, de Reservas Legais.

Para obter a aptidão agrícola apenas nas áreas de pastagens, os dados de

aptidão agrícola foram recortados com as pastagens do Terraclass

Cerrado 2013. Como os dois mapeamentos foram realizados em anos 

diferentes (aptidão agrícola em 2014 e Terraclass Cerrado em 2013), 

algumas áreas de pastagem segundo o TC Cerrado não tiveram sua 

aptidão agrícola classificada. 

Assim, a área de pastagens avaliada neste estudo, segundo a sua 

aptidão agrícola, contabiliza 49,1 Mha, que representa mais que 80%
da área total de pastagens segundo o Terraclass Cerrado 2013.



Fonte: Agroicone, elaborado a partir de 
Terraclass Cerrado 2013 e Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015.

A análise da aptidão agrícola nas pastagens do bioma Cerrado resultou na identificação de 

18,5 Mha de pastagens com alta e média aptidão e sem restrições para cultivo de soja, 

as quais podem ser destinados para a agricultura.

Uma área de 13,6 Mha não é interessante para a agricultura, pois possui restrições de 

declividade, baixa aptidão ou inaptidão agrícola. Assim, essas áreas são boas candidatas 

para serem utilizadas para intensificação da pecuária ou para restauração florestal. 

APTIDÃO AGRÍCOLA

EM ÁREAS DE PASTAGEM

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

Outros 17 Mha de pastagens possuem alta e média aptidão e restrição de altitude, mas em 

alguns casos, também poderiam ser usados para agricultura, além de poderem ser utilizadas 

para a pecuária.

APTIDÃO AGRÍCOLA NO CERRADO



Essas pastagens classificadas como destináveis para a agricultura devem ser foco para

o planejamento territorial do Cerrado, pois são a grande oportunidade de expansão 

agrícola sustentável. É necessário selecionar, entre essas, as áreas de maior interesse, 

levando em conta os padrões de expansão, a demanda de terras para pecuária,

a infraestrutura e logística das regiões.

Usando somente as pastagens com alta e média aptidão sem restrição (18,5 Mha),

é possível dobrar a área de agricultura anual plantada no Cerrado (17,4 Mha, em 2013),

isso SEM a necessidade de novos desmatamentos.

APTIDÃO AGRÍCOLA NO CERRADO

Somadas, as áreas com alta ou média aptidão agrícola sem restrições ou com restrição de 

altitude, ou seja, a área destinável para a agricultura, contabiliza 35,5 Mha. 

APTIDÃO AGRÍCOLA

EM ÁREAS DE PASTAGEM

Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude

Fonte: Agroicone, elaborado a partir de 
Terraclass Cerrado 2013 e Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015.



O resultado da divisão das pastagem com alta ou média aptidão agrícola sem restrições para 

agricultura ou com restrição de altitude em quatro classes de tamanho indica que: 

• A maior parte das pastagens, 64% (22,8 Mha),  está em manchas contínuas com área 

entre  mais de 100 e 5.000 hectares de extensão.

• Outros 17% (6,2 Mha) possuem área entre 5.000 e 100.000 hectares, enquanto somente 

1,3% (0,5 Mha) possui área superior a 100.000 ha.

TAMANHO DOS POLÍGONOS 

DE PASTAGEM DESTINÁVEIS P/ A 

AGRICULTURA E/OU PECUÁRIA

menor que 100 ha

entre 100 e 5.000 ha

entre 5.000 e 100.000 ha

ÁREA POR TAMANHO DOS POLÍGONOS (Mha)

A soja é uma agricultura de grande escala, logo, áreas mais extensas são consideradas mais 

apropriadas para sua expansão. Assim, identificar grandes áreas contínuas de pastagem 

destináveis à agricultura auxilia na seleção das melhores oportunidades para a expansão.

Ou seja, 83% (29,8 Mha) das áreas de pastagem está grandes manchas (> 100 hectares) 

e somente 17% (6,2 Mha) está em manchas menores que 100 hectares.

maior que 100.000 ha

Fonte: Agroicone, elaborado a partir de 
Terraclass Cerrado 2013 e Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015.



APTIDÃO AGRÍCOLA NO CERRADO

Para avaliar as melhores oportunidades para a expansão da agricultura, foi realizado um 

recorte selecionando somente as áreas indicadas para agricultura (alta e média aptidão 

agrícola sem restrição e com restrição de declividade) e com pelo menos 100 hectares

de extensão.

Essa análise identificou 29,4 Mha em manchas de pastagem maiores que 100 hectares

e indicadas para a expansão agrícola ou pecuária. Ou seja, praticamente toda a área 

destinável para agricultura e/ou pecuária (83%) possui mais do que 100 hectares

de extensão. 

APTIDÃO AGRÍCOLA

EM ÁREAS DE PASTAGEM > 100 HA

Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude

Dessa área, 15,8 Mha (54%) possuem alta e média aptidão agrícola e nenhuma restrição 

para agricultura e outros 13,6 Mha (46%) possuem alta e média aptidão, porém, possuem 

restrição de altitude.

Fontes: Agroicone, elaborado a partir de 
Terraclass Cerrado 2013 e Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015.



Para analisar esse fator, foi realizado uma segunda seleção, que considera áreas que,

além de serem maiores que 100 hectares, estejam dentro de um raio de 20 km de distância 

a partir de alguma área agrícola em 2014. A área agrícola em 2017 não foi utilizada como 

base para a construção dos raios, pois esses dados ainda não estavam disponíveis quando 

as análises foram realizadas.  

Supõe-se que novas áreas de agricultura tendem a ser alocadas próximas às áreas já 

consolidadas, pois essas regiões já contariam com infraestrutura e logística

para armazenamento e escoamento da produção.

MÉTODO

Outro fator que deve ser levado em conta ao avaliar as áreas mais interessantes para a 

expansão agrícola é a proximidade de áreas de agricultura já existentes. 

RAIO DE 20 KM A PARTIR

DAS ÁREAS DE AGRICULTURA

Área de 
agricultura em 

2014

Geração do buffer
de 20 km em torno 

da agricultura

Recorte das 
pastagens 

destinadas à 
agricultura maiores 

que 100 ha

Pastagens 
destinadas à 

agricultura maiores 
que 100 ha e 

próximas as áreas 
consolidadas

Raio de 20 km a partir da agricultura

Agricultura em 2014



APTIDÃO AGRÍCOLA NO CERRADO - EM TORNO DA AGRICULTURA

APTIDÃO AGRÍCOLA EM ÁREAS

DE PASTAGEM NO RAIO DE 20 KM

A PARTIR DA AGRICULTURA
Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude
Agricultura 2014

A seleção de pastagens destináveis para a agricultura e/ou pecuária que estejam próximas a 

áreas de agricultura consolidada (raio de 20 km) e que sejam extensas (áreas maiores 

que 100 hectares) resultou em 22,1 Mha de pastagens com essas características. Sendo que, 

desse total, 10,8 Mha possuem alta e média aptidão e não possuem nenhuma restrição

para a agricultura.

Esses 22,1 Mha selecionados representam 62% do total de pastagens destináveis para

a agricultura e/ou para pecuária (35,5 Mha). Isso indica que, mesmo realizando os recortes 

pelo tamanho das manchas de pastagem e proximidade de áreas agrícolas, que seriam

mais interessantes para a expansão agrícola, ainda resta uma área considerável

para a expansão da agricultura sobre pastagens.

Raio de 20 km a partir da agricultura

Fontes: Agroicone, elaborado a partir de 
Terraclass Cerrado 2013 e Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015.



RAIO DE 20 KM A PARTIR

DOS PONTOS DE ESTOCAGEM
Um último fator avaliado para encontrar as melhores oportunidades para a 

expansão agrícola foi a proximidade aos pontos de estocagem. 

Para avaliar esse fator, foram selecionadas as pastagens que, além de serem 

maiores que 100 hectares e estarem dentro de um raio de 20 km a partir de 

alguma área agrícola, estejam em um raio de 20 km de distância de algum 

ponto de estocagem (silo ou armazém). 

Supõe-se que áreas onde já existe infraestrutura, por exemplo, para 

armazenagem da produção, são consideradas mais interessantes para a 

expansão agrícola. 

MÉTODO

Pontos de 
estocagem 

(silos e armazéns)

Geração do buffer
de 20 km em torno 

dos silos e armazéns

Recorte das 
pastagens 

destinadas à 
agricultura maiores 

que 100 ha e 
próximas à área 

agrícola

Pastagens
destinadas à 

agricultura, maiores 
que 100 ha e próximas 
as áreas consolidadas 

e aos pontos de 
estocagem

Raio de 20 km a partir dos silos e armazéns

Silos e armazéns



APTIDÃO AGRÍCOLA NO CERRADO

APTIDÃO AGRÍCOLA NA PASTAGEM

EM UM RAIO DE 20 KM A PARTIR

DOS SILOS E DA AGRICULTURA

Esse conjunto de análises resultou no que podemos considerar a seleção das pastagens que 

cumprem a todos os critérios avaliados: destinadas à agricultura (alta e média aptidão sem 

restrições ou com restrição de altitude), em área contínua maior que 100 ha e localizadas 

em um raio de até 20 km das áreas de agricultura e dos pontos de estocagem

(silos e armazéns). 

Foram identificados 10 Mha de pastagens que podem ser consideradas as melhores 

oportunidades para a expansão agrícola, segundo os fatores avaliados, o que representa 

28% do total de áreas destináveis para a agricultura e/ou pecuária. Essas áreas possuem 

prioridade MUITO ALTA para a expansão agrícola.

Desse total, 59% (5,9 Mha) possui alta ou média aptidão sem restrições para a agricultura, 

enquanto 41% (4 Mha) possui alta ou média aptidão, porém apresenta restrição de altitude.

Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude

Fontes: Agroicone, elaborado a partir de 
Terraclass Cerrado 2013 e Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015.



A maior parte das pastagens selecionadas como as melhores oportunidades para a 

expansão agrícola (10 Mha) estão em regiões que apresentam uma infraestrutura robusta, 

a qual é representada aqui pelas indústrias (esmagadoras de grãos), rodovias e estradas e 

pelos pontos de estocagem (os quais foram utilizados como fator de seleção das áreas).

MELHORES OPORTUNIDADES

PARA A EXPANSÃO AGRÍCOLA

E INFRAESTRUTURA

Isso indica que ainda é possível expandir a área agrícola em áreas propícias para o 

cultivo e em regiões onde já há infraestrutura de armazenagem escoamento da produção. 

Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude

Silos e armazéns

Esmagadoras
Rodovias Federais
Rodovias Estaduais

Agricultura 2014

APTIDÃO AGRÍCOLA NO CERRADO

Fontes: Agroicone, elaborado a partir de 
Terraclass Cerrado 2013 e Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015.



OPORTUNIDADES PARA EXPANSÃO AGRÍCOLA

PRÓXIMO A ÁREAS DE AGRICULTURA,

MAS COM NECESSIDADE DE AMPLIAR

PONTOS DE ESTOCAGEM

Algumas áreas (12,1 Mha) apresentam oportunidades de expansão agrícola, porém, apesar 

de se enquadrarem nos outros requisitos de seleção das melhores áreas, não se encontram 

dentro do raio de 20 km de algum silo ou armazém. 

Essas áreas possuem prioridade ALTA para a expansão agrícola, pois são propícias

para o cultivo agrícola e fazem limite com as áreas agrícolas consolidadas (raio de 20 km 

a partir do limite das áreas agrícolas). Apesar de não estarem em um raio de 20 km a partir 

dos pontos de estocagem, elas não estão necessariamente longe desses pontos e,

muito provavelmente, sua produção poderia ser armazenada nos silos e armazéns

mais próximos que tenham capacidade de armazenamento disponível. 

Nas áreas mais distantes dos pontos de armazenagem existentes ou com capacidade 

disponível, novos silos e armazéns poderiam ser instalados ou ter sua capacidade 

ampliada.

APTIDÃO AGRÍCOLA NO CERRADO

Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude

Raio de 20 km a partir da área de agricultura

Raio de 20 km a partir dos silos e armazéns

Fontes: Agroicone, elaborado a partir de 
Terraclass Cerrado 2013 e Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015.



OPORTUNIDADES PARA EXPANSÃO

AGRÍCOLA FORA DOS RAIOS (20 KM)

A PARTIR DA AGRICULTURA

E DOS PONTOS DE ESTOCAGEM

Por fim, algumas pastagens (7,3 Mha) possuem boas condições para cultivo agrícola, 

possuindo alta ou média aptidão com ou sem restrição de altitude, e são maiores que 100 

hectares, porém não estão dentro do raio de 20 km das áreas agrícolas ou dos pontos de 

estocagem.  

APTIDÃO AGRÍCOLA NO CERRADO

Alta sem restrição
Média sem restrição
Alta + restrição de altitude
Média + restrição de altitude

A expansão agrícola nessas áreas pode ser interessante, pois elas possuem aptidão agrícola 

para tal, porém, essa expansão implicaria na necessidade de ampliação dos pontos de 

estocagem, que tendem a estar a maiores distâncias. 

A expansão agrícola nessas áreas também pode significar a ocupação de territórios 

com pecuária consolidada e sem necessidade de intensificação, onde já exista 

infraestrutura específica para essa atividade. Nesses casos a expansão agrícola nessa região 

não seria recomendada. Por esses motivos, essas áreas são indicadas como prioridade 

MÉDIA para a expansão agrícola. 

Raio de 20 km a partir da área
de agricultura e dos silos/armazéns 

Frigoríficos

Fontes: Agroicone, elaborado a partir de 
Terraclass Cerrado 2013 e Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015.



PRIORIDADES PARA A 

EXPANSÃO AGRÍCOLA

Muito alta

Alta

Média

PRIORIDADE PARA EXPANSÃO AGRÍCOLA

▪ Áreas com alta e média aptidão agrícola com e sem restrição de altitude.

▪ São maiores que 100 ha.

▪ DENTRO do buffer de 20km da área de agricultura.

▪ FORA do raio de 20km dos pontos de estocagem.

▪ Áreas indicadas para a instalação de novos pontos de estocagem.

ALTA PRIORIDADE

A PRIORIDADE DE EXPANSÃO AGRÍCOLA foi classificada da seguinte maneira:

▪ Áreas com alta e média aptidão agrícola com e sem restrição de altitude.

▪ São maiores que 100 ha.

▪ DENTRO do buffer de 20km da área de agricultura.

▪ DENTRO do raio de 20km dos pontos de estocagem.

▪ Área com mais infraestrutura e melhor logística para escoamento da produção.

MUITO ALTA PRIORIDADE

MÉDIA PRIORIDADE

▪ Áreas com alta e média aptidão agrícola com e sem restrição de altitude.

▪ São maiores que 100 ha.

▪ FORA do buffer de 20km da área de agricultura.

▪ FORA do raio de 20km dos pontos de estocagem.

▪ Necessário investimento em infraestrutura de estocagem.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

A classificação das áreas de pastagem mais aptas à expansão agrícola, 

levando em conta não somente a aptidão agrícola, como também o tamanho das 

áreas, sua proximidade com áreas de agricultura e dos pontos de estocagem, 

resultou em: 10 Mha de pastagens com prioridade de expansão agrícola muito 

alta; 12,1 Mha de pastagens com alta prioridade; e 7,3 Mha com média 

prioridade. 

Essa análise mostrou que somente as pastagens classificadas como prioridade 

muito alta seriam suficientes para comportar o crescimento da área de soja 

projetada para o período de 2014 e 2027 (5,2 Mha). Além disso, ainda restariam 

24,2 Mha de pastagens com algum grau de prioridade para a agricultura ou 

pecuária e 19,8 Mha de pastagens sem prioridade para a agricultura, que 

poderiam continuar sendo utilizadas para a pecuária.

INFRAESTRUTURA: As pastagens classificadas como alta e média prioridade para a expansão, possuem condições de solo e clima adequadas para a agricultura, 

porém encontram-se longe de pontos de estocagem e/ou das áreas de agricultura. Algumas dessas áreas podem estar inseridas em regiões fortemente ocupadas pela 

pecuária. Outras, entretanto, podem ser áreas com atividade pecuária pouco produtiva e que poderiam dar lugar à agricultura. Frente a isso, entender como o território 

está configurado em função das indústrias e da infraestrutura e qual sua influência sobre a dinâmica de uso do solo do território é etapa fundamental para planejar o 

território de maneira eficiente evitando a competição entre as diferentes atividades produtivas.

OPORTUNIDADES DE CONSERVAÇÃO: Por sua vez, parte dos 19,8 Mha de pastagens identificadas como sem prioridade para a expansão agrícola,

devido à aptidão agrícola inadequada, podem ter a atividade pecuária intensificada, resultando na liberação de áreas que poderiam ser destinadas à recuperação da 

vegetação nativa, por exemplo, para cumprimento do déficit de RL. Para que seja possível conciliar as diferentes demandas de uso da terra, é necessário que o 

planejamento da expansão agrícola seja realizado em conjunto com o planejamento da conservação e identificação do risco de conversão das áreas de vegetação 

ainda existentes. 

RISCO CLIMÁTICO: Por fim, avaliar o efeito do clima nas quebras de safra ao longo dos anos e seu impacto em termos monetários e em produção ajuda

a compreender o risco de se ocupar áreas inadequadas para a agricultura.

Em 2014, a área ocupada pela agricultura anual representava 9%

do bioma Cerrado (17,4 Mha), sendo que somente a soja 

representava 90% desse total (15,6 Mha). Enquanto isso, as 

culturas de milho e algodão representam apenas 10% (1,7 Mha).

A soja plantada no Cerrado equivale a 52% da soja cultivada

no Brasil.  AGRICULTURA

O cultivo de soja no Cerrado está em crescimento acelerado. No período de 2000

a 2014, a área plantada de soja aumentou em 8 Mha (3 Mha sobre vegetação 

nativa), representando um crescimento de 87% da área de agricultura anual no 

Cerrado. A previsão é que nos próximos anos o cultivo de soja continue a aumentar. 

O crescimento projetado para o período de 2014 a 2027 é de 3 a 5,2 Mha. 

Entre 2000 e 2014, a expansão agrícola no Cerrado seguiu dois padrões 

distintos, definido por duas regiões: enquanto nos estados fora da região do 

MATOPIBA somente 12% da expansão agrícola ocorreu sobre vegetação nativa,

já no MATOPIBA a maior parte da expansão agrícola (68%) ocorreu sobre 

vegetação nativa, caracterizando essa região como uma das atuais fronteiras 

agrícolas do Brasil.

As pastagens ocupam 30% (60 Mha) da superfície do Cerrado. 

Grande parte se caracteriza por sua baixa produtividade. Assim, a 

intensificação da pecuária, e consequente liberação de áreas de 

pastagem pouco produtivas, é uma importante estratégia para 

promover a expansão agrícola evitando a conversão de novas 

áreas de vegetação nativa. 
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