Uma plataforma colaborativa
com foco na construção
de paisagens produtivas
sustentáveis para a
Região do Cerrado Mineiro.

Nosso objetivo é
agregar esforços para
a implementação de
estratégias que garantam
a provisão de serviços
ecossistêmicos a fim
de alcançar um
sistema produtivo
resiliente às mudanças
climáticas.

Somamos forças
por um objetivo comum
Somos o Consórcio Cerrado
das Águas (CCA), uma plataforma
colaborativa que inclui vários
setores, envolvendo empresas,
governo e a sociedade civil.
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A água de hoje é o fruto
da paisagem que construímos

Nossa
metodologia
Programa de Investimento no Produtor Consciente
O programa de Investimento no Produtor Consciente busca fazer intervenções
altamente especializadas e individualizadas nas propriedades agrícolas
adjacentes em uma bacia hidrográﬁca em três frentes de atuação:
Frente de Paisagens Restauradas
Analisa a vegetação nativa existente dentro de uma bacia hidrográﬁca.
Em uma lente mais próxima, realiza o diagnóstico para identiﬁcar os riscos
existentes aos serviços ecossistêmicos e propõe intervenções para
restauração e conservação da vegetação nativa dentro das propriedades.
Além disso, o Consórcio está em constante busca por estratégias que
promovam a restauração do bioma Cerrado de forma eﬁciente.
Frente Agricultura Climaticamente Inteligente
Identiﬁca os riscos à produção de forma sustentável na lavoura e na pecuária,
propondo estratégias que aumentam a produção de forma sustentável, criam
resiliência (adaptação), reduzem/eliminam a emissão de gases causadores do
efeito estufa (mitigação) e reforçam as conquistas de segurança alimentar,
conforme preconiza o conceito de Agricultura Climaticamente Inteligente criado
pela Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO, 2010).
Frente de Gestão dos Recursos Hídricos
A gestão eﬁciente dos recursos hídricos é parte fundamental da estratégia do
Consórcio Cerrado das Águas. Esta frente desenvolve estratégias que revelam
o uso sustentável das bacias hidrográﬁcas da região, além de ser o indicador
mais importante dos resultados das intervenções realizadas pelas outras frentes.

Atuamos em bacias hidrográficas no Cerrado
O nosso bioma de atuação é o Cerrado. Conhecido como Berço das Águas,
esse bioma, é responsável pelo abastecimento de três grandes aquíferos
subterrâneos, o Bambuí, Urucuia e o Guarani, que alimentam grandes rios
continentais nos estados de São Paulo, Minas Gerais, Tocantins, Piauí e
Bahia, além do Distrito Federal.
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Cerrado Mineiro
Minas Gerais
7 municípios de atuação

Região do Cerrado Mineiro:
• 55 municípios
• 4.500 produtores
• Agricultura altamente tecnificada
• Produz 70% da produção de café no bioma

Um grande Corredor
Ecológico da Região
do Cerrado Mineiro
alavancará os ganhos
de biodiversidade na
região como um todo.

Planos de expansão:
2019 - Patrocínio/MG
2021 - Serra do Salitre/MG
2022 - Coromandel/MG
2023 - Rio Paranaíba/MG
2026 - Monte Carmelo/MG, Carmo do Paranaíba/MG e Araguari/MG

Resultados de esforços pela resiliência climática
Em 2019, iniciamos a implementação do projeto piloto na bacia do córrego Feio
no município de Patrocínio, que se destaca como o maior produtor nacional de
café, sendo o córrego Feio a principal fonte de abastecimento de água para o
município. Durante os anos de 2019 e 2020, desenvolvemos a metodologia do
Programa de Investimento no Produtor Consciente e alinhamos as estratégias
as necessidades da região. Neste ano de 2021, estamos em processo de expansão
para Serra do Salitre e Coromandel. Nos dois municípios, o Consórcio selou
parceria com o poder público municipal, ﬁrmada em contrato para provisão de
equipe de implementação das ações de restauração da vegetação nativa, nas
bacias de atuação.
É assim que atuamos: colaborativamente e com esforço conjunto!
Em função da importância
da bacia do córrego Feio
para o município de Patrocínio
e a ameaça de escassez,
esta foi a bacia escolhida
para sediar o projeto-piloto
do Consórcio Cerrado
das Águas e os resultados
para compartilhar foram
excelentes!

Resultados do projeto-piloto:
319 visitas a
produtores
94 Planos Individuais
de Propriedade (PIP)
57 propriedades com
implementação
100% restauração
orgânica
17 hectares
plantados
97 hectares de
área conservada
Bacia do córrego Feio.

20 mil mudas
plantadas

Nossa forma de trabalhar gera conexões!
Associados:

Financiador do projeto-piloto:

Parceiros chave:

Apoio:

Parceiros técnicos:

Telefone: (34) 3831-4238
WhatsApp: (34) 9 9775-0014
E-mail: consorcio@cerradodasaguas.com.br
Endereço: Rio Branco, 231, 38747-231| Patrocínio - MG
Site: www.cerradodasaguas.org.br

