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A TNC no 
mundo

70 países e territórios 
distribuídos entre os 6 
continentes

40.000.000 de
hectares preservados
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Sistemas agroindustriais 
prioritários no Brasil

soja    pecuária  café   leite

As três regiões prioritárias para atuação da TNC no Brasil



9,7 bilhões de habitantes no planeta até 2050 (ONU)

768 milhões de pessoas subnutridas no mundo em 2020 (FAO, 2021)

6º relatório do IPCC (março de 2022) – highlights: 

Aumento na frequência e na intensidade de eventos climáticos extremos e 

interrelacionados (IPPC/2022).

Aumento das emissões de CO2: perda da biodiversidade, estresse da 

produtividade na agricultura e riscos para a saúde pública (IPPC/2022).

América do Sul entre regiões agrícolas mais impactadas pelas mudanças climáticas 

(IPPC/2022).

A importância das Natural Climate Solutions (NCS) para a sequestro de carbono 

(IPPC/2022).

Segurança alimentar e biodiversidade: o desafio comum 

das mudanças climáticas



Draft proposal of regulation on deforestation - free products

Private Sector 
Commitments

Agricultural Commodity Companies State of Purpose
The UK Soy Manifesto 

US-China Joint Glasgow Declaration on Climate

UK draft proposal to curb ilegal deforestation in agricultural supply chains

Traders public commitments on deforestation/conversion-free supply chains

Agricultura regenerativa e mercado internacional 



TNC – Syngenta   
(2019 – 2026)



Safra 21/22 – área total de soja no 
Brasil: 40,9 milhões/ha (metade no 

Cerrado). Conab/2022- 8º 
levantamento.

18,5 milhões/ha de pastos aptos 
para o cultivo de soja (TNC/2020)

7 milhões/ha com algum grau de 
degradação do solo (TNC/2020)

Projeção do aumento da área de soja 
no Brasil até 2030:  + 10, 3 milhões ha 

(Mapa, 2021)

Projeção de conversão de  vegetação 
nativa: 2,2 milhões/ha (TNC/2020)

Expansão sustentável da soja no Cerrado até 

2030

Matriz de oportunidades



Reverte: fundamentação científica e abordagem 
colaborativa

Workshop de lançamento do projeto (2019)

48 participantes: representantes de traders,
associações de produtores, bancos, Embrapa,
sociedade civil e setor privado





CLASSIFICATION: Confidential

10

INCENTIVOS DE 
CARBONO

Visão: assegurar créditos 

de carbono com alta 

integridade ambiental 

Protocolos internacionais 

SISTEMAS 
AGRONÔMICOS

Visão: produção  sustentável 
em áreas degradadas.

Sistema de produção. 
Exemplo - rotação, aplicação 
correta de insumos, técnicas 

corretas de manejo.

SOLUÇÕES 
FINANCEIRAS

Visão: financiamento de 

longo prazo acessível aos 

produtores rurais (custeio e 

investimento)

.

COOPERAÇÃO ENTRE 
OS SETORES 

PÚBLICO E PRIVADO

Visão: assegurar o 

desenvolvimento sustentável 

(econômico - social –

ambiental) por meio de ações 

articuladas

Reverte: pilares de atuação no campo

Objetivo: expansão da área de soja sobre e pastagens degradadas no Cerrado
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Degraded pastureland

Not degraded pastureland

Degraded pastureland suitable

Degraded pastureland 

inadequate (or not classified)

Cerrado: volume de pastagens degradadas em áreas com 

aptidão agrícola

States

Degraded 

pastureland 

(x 1,000 ha)

Degraded 

pastureland suitable 

for crop (x 1,000 ha)

Goiás (GO) 4,000 1,457

Mato Grosso do Sul (MS) 2,500 1,221

Mato Grosso (MT) 2,200 915

Minas Gerais (MG) 4,400 690

Tocantins (TO) 2,000 594

Maranhão (MA) 1,800 409

Bahia (BA) 1,600 64

São Paulo (SP) 100 48

Piauí (PI) 100 3

TOTAL 18,700 5,401

GO, MS e MT: 5,3 mi/ha 

de pastagens degradadas 

com aptidão agrícola

Sources: Pereira et al. (2018); Agrosatélite – Rudorff, Risso et al., 2015.



Influence soy expansion over degraded pasture land 12

Reverte. Fase 1. Exemplos de indicadores iniciais em áreas-piloto 
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Fase 1. Linha de crédito Reverte

Meta: recuperação de 1 

milhão/ha de pastagens 

degradadas até 2026



Thiago Masson

Coordenador de Conservação 

Muito obrigado!


