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APRESENTAÇÃO

O livro Desenvolvimento Territorial – Diretrizes para a Região da BR-163 consiste 
em uma série de artigos acadêmicos produzidos no âmbito do Projeto Diálogos 
por pesquisadores membros das instituições que compõem o consórcio. Criado em 
2005, o Projeto Diálogos – Construindo Consenso no Acesso aos Recursos Naturais 
da Amazônia Brasileira – é financiado pela Comissão Européia e executado por um 
consórcio de cinco organizações atuantes nas áreas de desenvolvimento e meio 
ambiente: WWF-Brasil, Instituto Centro de Vida (ICV), Centro de Cooperação Inter-
nacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento (Cirad), Instituto de 
Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam) e Centro de Desenvolvimento Sustentável 
da Universidade de Brasília (CDS/UnB).

O Projeto, que atua na área de influência da rodovia BR-163, mais especificamente 
no Portal da Amazônia, Região de Itaituba e Baixo Amazonas, localizados nos esta-
dos do Mato Grosso e Pará, busca promover o desenvolvimento territorial sustentá-
vel da Amazônia brasileira.

Para alcançar tal objetivo, a atuação do Projeto Diálogos tem essencialmente três 
eixos: 1) o ordenamento territorial, por meio da criação de unidades de conserva-
ção, da promoção da regularização fundiária e de políticas públicas de definição de 
uso do solo que levem em consideração o fortalecimento da pequena produção e 
a realidade do agronegócio, com suas limitações; 2) a gestão florestal com conser-
vação e uso sustentável, por meio do manejo florestal e da valorização dos serviços 
ecológicos; e 3) a criação e o fortalecimento de espaços de negociação entre comu-
nidades locais, setor privado e governos.

Nesse contexto, a divulgação de estudos realizados de forma a disseminar infor-
mações e ampliar o conhecimento sobre a região foi sempre uma preocupação 
presente durante os anos de execução do Projeto. Este livro é publicado, então, 
como uma das atividades de encerramento do Projeto, no fim do ano de 2009. 
Os artigos compilados nesta publicação são o resultado parcial das experiências 
em campo durante os quatro anos do Diálogos e têm como objetivo possibilitar 
ao leitor melhor entendimento sobre a área de influência da BR-163.



Acreditamos que esta série de artigos permite maior compreensão da realidade so-
cial, econômica e ambiental da Amazônia Legal, fortemente marcada por conflitos 
de interesses entre diferentes grupos sociais presentes na região. 

Dentre os temas discutidos aqui, destacam-se: 1) o avanço da soja no estado de 
Mato Grosso e o dilema entre crescimento econômico e sustentabilidade socio-
ambiental no desenvolvimento do estado; 2) a visão do setor produtivo em relação 
às demandas socioambientais; 3) os avanços e limitações de um novo instrumen-
to de política pública para o licenciamento ambiental; 4) as iniciativas populares e 
a relação entre Estado e sociedade civil durante o processo de elaboração do Plano 
de Desenvolvimento Regional Sustentável para a Área de Influência da Rodovia 
BR-163; e 5) as perspectivas de pagamentos por serviços ambientais de armazena-
mento de carbono na Amazônia. De modo geral, são assuntos que perpassam os 
três eixos do Projeto. 

Esperamos que a leitura dos artigos seja enriquecedora e sirva de base e estímulo 
para novas pesquisas sobre a temática. Ansiamos também que o livro permita 
maior compreensão sobre a complexidade da área, fator imprescindível para se al-
cançar o principal objetivo do Projeto Diálogos: a criação e a evolução de espaços de 
negociação que promovam o consenso no acesso aos recursos naturais da Amazô-
nia, de modo ambientalmente correto, socialmente justo e economicamente viável. 

Denise Hamú Marcos de La Penha 
Secretária-geral do WWF-Brasil

Cláudio Carrera Maretti 
Superintendente de conservação doWWF-Brasil 
Coordenador do Projeto Diálogos
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O DILEMA DO DESENVOLVIMENTO DE MATO
GROSSO: ENTRE CRESCIMENTO ECONÔMICO

E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

 ANDRÉA AGUIAR AZEVEDO & RICHARD PASQUIS

O estado de Mato Grosso tem apresentado um crescimento considerável em sua 
economia. A dinâmica do estado se diferencia dos outros estados da Amazônia Le-
gal, tanto por apresentar o maior Produto Interno Bruto ao longo dos últimos anos, 
quanto por apresentar as maiores taxas de desmatamento. Essa dinâmica foi mais 
alterada nas décadas de 1980 e 1990, com a introdução da sojicultura no estado  
e a sua consolidação como o maior produtor dessa commodity no país.

A industrialização da agricultura a transforma em agribusiness, o rural se moderni-
za e, junto com esse processo, vêm também os problemas da civilização industrial 
para o campo. A diferença é que, nesse momento, a sociedade já tem noção dos 
limites impostos ao crescimento e dos custos da modernização. Por isso, há uma 
busca de alguns setores da sociedade por um desenvolvimento que leve em consi-
deração a racionalidade ecológica e a justiça social.

O que precisa ser entendido é a dimensão real que o termo desenvolvimento deve-
ria traduzir, muito além da esfera econômica. Entendido isso, não haveria necessida-
de de um “sustentável” ao lado, na atenta lembrança de como deveria ser o desen-
volvimento. Assim, com o esvaziamento do sentido de desenvolvimento, busca-se 
uma mudança de modelo que supere semânticas, conceitos e boas intenções. Não 
só o Estado deve atuar nessa mudança, mas também, e sobretudo, a sociedade civil, 
num processo democrático, cada vez mais participativo e com a maior legitimidade 
possível. Boaventura de Souza Santos (2001) argumenta que deve haver um maior 

INTRODUÇÃO
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equilíbrio entre as forças regulatórias do mercado, Estado e sociedade. Além disso, 
nesse novo projeto deveria haver lugar para incerteza e precaução. 

Nesse sentido, é apresentado no texto um panorama do desenvolvimento do estado 
de Mato Grosso, bem como a sua inserção no agronegócio, por meio de mudanças 
na economia mundial e nacional. Autores como Celso Furtado, Osvaldo Sunkel, Caio 
Prado Jr., Amartya Sen e Ignacy Sachs criaram um referencial teórico para a discus-
são sobre desenvolvimento que orienta esse texto. Além disso, foi feita uma análise 
empírica, utilizando-se alguns indicadores econômicos e sociais e cruzando-os com 
índices de desmatamento relativo em alguns municípios do estado. Foram anali-
sados os cinco municípios mais desmatados e os cinco que menos tiveram área de 
cobertura vegetal original convertida, até o ano de 2004, na tentativa de entender 
melhor as incongruências na forma do desenvolvimento adotado pelo estado. Além 
disso, também foram analisados alguns indicadores socioeconômicos e ambientais 
dos 10 municípios no estado mais desmatados entre os anos de 1993 e 2003. 

 
DESENVOLVIMENTO: TEORIAS E PRÁTICAS 
DE UM PROCESSO DESIGUAL

A conotação econômica que impregna a palavra desenvolvimento não vai muito 
além da esfera do crescimento. O modo como o homem moderno pensa o desenvol-
vimento, ao sabor do capitalismo, é impregnado pelo ideário iluminista e propul-
sionado pela ciência moderna, cuja racionalidade é pautada na valorização do 
individualismo, do utilitarismo, da separação e da simplificação.

Celso Furtado ilustra bem essa forma de pensar da civilização ocidental moderna 
quando diz que o comportamento racional é relacionado com o comportamento efi-
ciente que, por sua vez, é traduzido por meio do progresso técnico. “O progresso técni-
co é fruto da criatividade humana, da faculdade do homem de inovar. Portanto, o que 
cria o desenvolvimento é essa faculdade que possibilita o avanço da racionalidade no 
comportamento” (Furtado, 2000, p.43). A concretização máxima dessa racionalidade, 
ligada à técnica, tem na Revolução Industrial seu ponto de partida. Por meio dela, o 
mundo experimenta uma mudança expressiva na forma de lidar com a natureza e 
com os produtos dela oriundos. Nesse momento, começa, com maior força, a privati-
zação/mercantilização da natureza e um processo infindável de acumulação.
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A Revolução Industrial, contrariando um pensamento linear, gerou desenvolvimen-
tos diferenciados em função de fatores e condições distintas entre os países. Assim, 
de acordo com seu grau de desenvolvimento, os países receberam a denominação 
de desenvolvidos (centrais) ou subdesenvolvidos (periféricos). A Revolução Indus-
trial, no início do capitalismo, rompeu com o modelo anterior, mudando a forma  
e a lógica de produção e de acumulação de riquezas. Essa revolução levou ao sur-
gimento de um sistema de relações econômicas internacionais, numa das maiores 
globalizações mercantilistas que existiram na história econômica, propiciando, 
dessa forma, a conformação das economias periféricas (Sunkel, 1967).

Desde o início desse processo, o Brasil ocupou uma posição de economia peri-
férica, iniciado no período colonial. Na divisão internacional do trabalho, o país 
consolidou-se como provedor de matéria prima para os países centrais, por meio 
de diversos ciclos agrícolas e pela exportação de minérios. Assentado na produ-
ção agrícola, com um modelo tradicional de monocultura voltado para fora, a 
estrutura social brasileira foi marcada por fortes desigualdades econômicas, além 
de raramente ter a pauta de produção nacional baseada na preferência alimentar 
do contexto sociocultural brasileiro. Prado Jr (1999, p.71) realça que, na constru-
ção desse processo, existe uma “retroação da superestrutura social sobre a base 
econômica que a determina”. Dessa forma, a organização da produção para o 
mercado externo determinará uma estrutura incapaz de proporcionar um merca-
do interno apreciável e estimulante de atividades produtivas de nível elevado  
e de grandes perspectivas (op. cit.).

Não obstante, com a organização social que o sistema foi fortalecendo, o País 
acumulou um excedente, proporcionado, sobretudo, pela cafeicultura, devido às 
contingências do mercado internacional durante a crise mundial na década de 
1930, quando houve diminuição na compra dos produtos primários e restrição 
para importação de produtos manufaturados. Essa crise possibilitou o primeiro 
surto efetivo de industrialização, por meio da substituição às importações. É o que 
Furtado (2000) chamou de “industrialização reativa”. Essa industrialização acon-
teceu para suprir uma demanda interna que, embora começasse a se diversificar 
e dinamizar, ainda era restrita. Assim, o Brasil se encontrava no dilema dos países 
de periferia, dentro do sistema do comércio internacional: sua perspectiva de 
crescimento era limitada, caso o consumo se restringisse ao mercado interno; por 
outro lado, suas chances de inserção no mercado internacional, via industrializa-
ção, eram mínimas, diante de sua nítida desvantagem tecnológica. 
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Furtado (2000, p. 82) esclarece que “o que veio a se chamar de subdesenvolvimen-
to não é outra coisa senão a manifestação dessa disparidade entre o dinamismo 
da demanda e o atraso na acumulação reprodutiva”. Nesse sentido, o Estado  
teve um papel muito importante, sobretudo nesse esforço para construção de 
indústrias de base para fortalecer o processo de industrialização e a criação  
de um sistema financeiro especializado.

Foi nesse cenário que começaram a aparecer as primeiras empresas transnacio-
nais que, como o nome sugere, buscavam ir além do fechamento político de seus 
territórios nacionais, aproveitando o surgimento de novas oportunidades econô-
micas onde quer que elas estivessem. Esse processo acelerou-se particularmente 
após 1950. Para além dos consumidores, o que atraía essas empresas era a baixa 
remuneração da mão de obra e a capacidade de utilizar as técnicas já disponíveis, 
além da possibilidade de se fortalecerem nos países centrais de origem. Assim, nes-
sa tentativa de mudança na divisão internacional do trabalho, por meio da instala-
ção das transnacionais, aparece uma “periferia semi-industrializada controlada do 
centro e orientada em boa parte para o mercado deste” (Furtado, 2000, p. 122). 

Após a década de 1980, os países são estimulados em direção a uma crescente 
abertura dos mercados internacionais, indicando uma redução do papel do Esta-
do nas economias nacionais. Nessa fase de retomada do liberalismo econômico,  
o neoliberalismo, as indústrias dos países periféricos tiveram que enfrentar um 
processo de “modernização à força”. Nesse processo, mais uma vez, os países em 
desenvolvimento recorreram às importações e consolidaram o papel de consumi-
dores de tecnologia, sobretudo de alta tecnologia. 

Atualmente, quando se analisa a pauta de exportação brasileira, observa-se 
que o país não consegue competir nos setores mais dinâmicos com utilização 
de alta tecnologia, com honrosas exceções aos setores de siderurgia e de trans-
porte aéreo. Em compensação, reafirmou sua posição como exportador de com-
modities agrícolas e produtos intensivos em trabalho e em recursos naturais. 
O caso é que, além de estar se especializando cada vez mais em setores que 
não são dinâmicos dentro do comércio internacional, o Brasil está vendendo 
produtos com rentabilidade decrescente ao longo do tempo, dilapidando suas 
riquezas naturais num sistema de troca injusto e promovendo a manutenção 
de uma estrutura social que reduz, cada vez mais, o salário do trabalhador 
dentro do processo produtivo. 
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A sociedade atual vive dilemas sérios, que permitem questionar de forma interdis-
ciplinar esse modelo de desenvolvimento tornado hegemônico com a Revolução In-
dustrial. Um desses graves dilemas é o enfrentamento da questão social e ambien-
tal. O problema ecológico, somente em meados da década de 1960, começou  
a ser considerado dentro da economia. 

O SUSTENTÁVEL DO 
DESENVOLVIMENTO 

A partir das décadas de 1960 e 1970, inúmeras alterações ocorreram no cenário 
econômico e político das relações centro-periferia em nível mundial. Dentre elas, 
destacam-se: (a) a crise energética e econômica, com a aceleração de tendências ao 
desenvolvimento e incorporação de tecnologias mais limpas aos processos produti-
vos; (b) o surgimento da crise ambiental como questão política no desenvolvimen-
to econômico e nas relações internacionais (Estocolmo, 1972; Brundtland, 1987; Rio 
de Janeiro, 1992); e (c) a hegemonia político-ideológica do capitalismo, com o fim  
da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e a derrubada do bloco socialista.

Como resultado da discussão das possibilidades entre crescimento econômico 
e conservação ambiental, o desenvolvimento sustentável (DS) parece ter sido 
a herança oficial deixada pelos organismos internacionais na agenda política 
mundial. No entanto, essa agenda foi impulsionada/inflada por movimentos 
da sociedade civil organizada, sobretudo o ambientalista, na última metade do 
século XX, após o conceito oficial de DS ter sido construído, a partir do relatório 
Brundtland 1, em 1987. Após sua publicação, esse Relatório tem sido amplamente 
discutido, especialmente nos meios acadêmicos, por sua fragilidade na constru-
ção dos seus conceitos mais importantes e, por consequência, pela tênue factibi-
lidade das políticas nele baseadas.

Para melhor ilustrar as diferentes posições acadêmicas e políticas, Veiga (2005) su-
gere que nessa briga por território conceitual coexistem duas ideias contrárias e um 
“quase” caminho do meio. O primeiro caminho seria aquele que não percebe nenhu-
ma incompatibilidade entre crescimento econômico e conservação ambiental. Nesse 
sentido, segundo esses teóricos a degradação ambiental existiria até certo ponto  
da renda per capita. Depois de alcançado determinado nível de renda (média de 

1   O Relatório Brundtland foi publicado em forma de livro, com o título “Nosso Futuro Comum”. 
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US$ 8.000,00), a tendência é que a degradação diminua. Representantes desse pen-
samento são Kuznets, Grossman & Krueger. O caso é que nessa realidade complexa  
de desenvolvimento, existem exemplos de inúmeros países com altíssimas rendas 
per capita e que, nem por isso, apresentam baixos índices de degradação. 

Os economistas neoclássicos ambientais se apropriaram dessa lógica e muitos ain-
da acreditam que o crescimento econômico, capitaneado pela economia de merca-
do, vai se revelar um grande indutor da sustentabilidade. Segundo a economia am-
biental de matriz neoclássica, o problema está centrado em dois eixos: nos preços 
baixos dos recursos naturais e na falta de preços para os bens ambientais livres. 
Para corrigir tais falhas, haveria a necessidade de internalizar os custos ambientais 
e sociais provocados pela degradação/exploração nos custos privados. Isso elevaria 
o preço e diminuiria a demanda por tais recursos, o que levaria os produtores a 
buscarem tecnologias mais limpas. Para o segundo eixo do problema, foi criado 
o instrumental da valoração ambiental, que conferiria um preço à natureza, por 
meio de métodos de consultas à população. No entanto, há várias críticas, tanto em 
relação ao significado moral e ético dessa atitude, quanto aos métodos empíricos 
que viabilizariam a determinação de um preço. Essa escola de economistas ainda 
demonstra uma forte crença na reversibilidade e passividade dos ecossistemas  
e um grande otimismo nas tecnologias e no mercado.

Na outra ponta se encontra, como principal representante, Georgescu Roegen, 
que não acredita na compatibilização entre economia e conservação, mantido 
esse modo de produção intensiva em recursos naturais. Georgescu utiliza-se do 
conceito de entropia da segunda lei da termodinâmica para mostrar que se tira 
da natureza energia de baixa entropia e, por intermédio da produção, essa energia 
aumenta a entropia resultando em energia dissipada e não reutilizável pelos 
humanos. Ele anuncia que a tendência da humanidade, em algum momento do 
futuro, é desenvolver uma economia de retração, com a diminuição do produto. 

O caminho do meio que, segundo Veiga (2005), não chega a ser propriamente um 
caminho, vem também de uma linha mais crítica e cética em relação ao crescimento 
econômico. Ele se encontra na proposta de Daly, para quem a superação dos proble-
mas ambientais só viria por meio de um “crescimento qualitativo”. Seria um estado 
estacionário para países que já estão desenvolvidos e com fartura material. Não 
obstante, nessa situação, as tecnologias continuariam a se desenvolver, procurando 
melhorar qualitativamente a produção. Para Daly, desenvolvimento sustentável 
representa o desenvolvimento sem crescimento, pelo menos para os mais ricos.
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Em busca de qualificações das possíveis posições apresentadas, Veiga (2005) ques-
tiona como reagem os economistas diante das diversas visões que variam da mais 
otimista (neoclássica), passam pela apocalíptica de Georgescu e entram no que 
ele denominou de “evangélica” de Daly. Segundo ele, a maioria ainda ignora essas 
questões. Quem aparece com algumas alternativas é Ignacy Sachs, que propõe a 
construção da sustentabilidade por meio de diversas dimensões, conectadas entre 
si. Veiga sugere que o desenvolvimento sustentável, no futuro, seria uma supera-
ção (no conceito dialético) entre o capitalismo e o socialismo.

Tentando dialogar com a suposição de Veiga, pode-se dizer que a superação homo-
gênea é muito improvável, sendo mais realista pensar em um processo dialógico, 
já que as diversas ideologias conviveriam num mesmo espaço, buscando dentro de 
suas lógicas a sustentabilidade. 

O que dificulta a aplicação da ideia de DS, numa perspectiva mais sociológica, é 
a centralidade que a economia ocupa. Esse pensamento é corroborado pelo de 
Sen (2005), que retira essa centralidade da economia e da renda do processo de 
desenvolvimento. Nas teses de Sen (2000), a renda não é concebida como o único 
meio para alavancar o desenvolvimento. Segundo ele, o importante para o desen-
volvimento seria a existência das liberdades substantivas que fariam com que os 
indivíduos exercessem suas capacidades de ler, escrever, ter saúde, participar po-
liticamente, poder fazer escolhas. O enfoque alternativo, proposto por Sen (2000), 
incide sobre as liberdades geradas pelos bens e não sobre os bens em si mesmos. 
Em suas palavras: “venho procurando demonstrar já há algum tempo que, para 
muitas finalidades avaliatórias, o ‘espaço’ apropriado não é o das ‘utilidades’ (como 
querem os welferistas), nem o dos bens primários (como exigido por Rawls2), mas 
o das liberdades substantivas – as capacidades – de escolher uma vida que se tem 
razão para valorizar” (Sen, 2000, p.91). 

2   Segundo Rawls os bens primários são direitos, liberdades e oportunidades, renda e riqueza e as ba-
ses sociais do respeito próprio. A crítica de Sen é que esses bens primários são sujeito a uma infinidade 
de variações (heterogeneidades pessoais, diversidades ambientais, variações no clima social, diferenças 
de perspectivas relativas e distribuição na família), o que dá uma perspectiva de relativismo ao que 
seja bem primário, não devendo homogeneizá-los, mas sim considerá-los de acordo com a vida que o 
indivíduo valoriza (SEN, 2000, p.92-93).



O DILEMA DO DESENVOLVIMENTO DE MATO GROSSO: ENTRE 
CRESCIMENTO ECONÔMICO E SUSTENTABILIDADE SOCIOAMBIENTAL

MATO GROSSO: NASCE A 
NOVA FRONTEIRA AGRÍCOLA

Mato Grosso atualmente tem 142 unidades municipais e ocupa uma área de 
906.807 km2. Embora a densidade demográfica seja ainda baixa, sua população 
aumentou 6,37% de 1991 a 2002 (Moreno & Higa, 2005). A população de Mato Gros-
so, de acordo com dados do IBGE de 2007, é de 2.854.642 habitantes. 

Após 1930, começa a se acentuar o processo de colonização de Mato Grosso, promo-
vida pelo governo e iniciada no sul do estado3, que deu preferência para os migran-
tes nacionais. A partir da década de 1960, essas colônias entraram em decadência, 
com uma maior concentração fundiária. Em 1971, o Instituto Nacional de Coloni-
zação e Reforma Agrária (Incra) transfere o processo de colonização para o setor 
privado, que inicia a colonização no norte do estado. Havia, naquele período, a clara 
intenção de ocupação da Amazônia Legal, sobretudo em Mato Grosso e no Pará. Fo-
ram construídas grandes obras de infraestrutura, como a BR-163 (Cuiabá-Santarém) 
e a BR-364 (Cuiabá-Porto Velho). Na década de 1970, deu-se início à ocupação da 
nova fronteira agropecuária, que começava a ser incorporada aos espaços produti-
vos do estado. As novas rodovias foram fundamentais nessa incorporação (Bertran, 
1988), que foi realizada basicamente por migrantes oriundos do sul do país.

 Os estados do Centro-Oeste e da Amazônia Legal se inserem, nesse período, no 
contexto da política brasileira de apoio à modernização da agricultura e do avan-
ço sobre as novas fronteiras. Graziano da Silva (1998, p.50) indica que esse apoio 
começa a se revelar mais plenamente com as políticas de crédito subsidiado, com 
a criação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR). Esse estímulo ao crédito 
a baixo custo, um acentuado desenvolvimento do aporte técnico e o incremento 
genético no setor, além de programas de incentivo como Polocentro, Proterra, 
Prodecer e outros4, foram importantes na condução da “modernização conser-
vadora” da agricultura no estado de Mato Grosso. Assim, nos primeiros anos da 

3    Deve-se ressaltar que nessa época, 1930, o estado de Mato Grosso ainda não havia sido dividido. 
Essa divisão político-administrativa acontece em 1979. 

4   Há várias críticas a esses programas, notadamente, por terem oferecido crédito com taxas fixadas 
em níveis bastante reduzidos e sem correção. Além disso, percebe-se que houve privilégio de acesso a 
grandes grupos econômicos e os objetivos iniciais dos programas não foram alcançados. Para maiores 
detalhes, consultar Mueller, Wright e Nogueira (1986).
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modernização agrícola houve um aumento expressivo da produtividade, entre-
tanto, no período posterior, começam a aparecer os primeiros sinais da “ressaca” 
socioambiental, advindos dessa forma de exploração intensiva, notadamente em 
ambientes onde predominam as monoculturas.

Na década de 1980, o Brasil entra numa crise profunda, com a queda no produto 
real da indústria e do PIB, além do aumento do desemprego e perda do valor do 
salário. Nesse contexto, a agricultura foi estimulada (novamente) a funcionar como 
geradora de divisas para o país, sendo a produção de alimentos relegada ao se-
gundo plano, com um desempenho pouco satisfatório. Mueller, Wright e Nogueira 
(1986, p. 82) apontam que, desde a década de 1970, a agricultura já era pressionada 
a canalizar sua produção para a geração de divisas, além da produção de energé-
ticos advinda da necessidade de substitutos, após a crise do petróleo. As políticas 
públicas foram assim direcionadas.

Nos anos 1990, consolidou-se, em nível nacional, a concepção de sistema ou 
complexo agroindustrial. Nessa etapa a indústria começa a fazer parte do negócio 
e Malassis (em Graziano da Silva, 1998, p.67) enfatiza a dimensão histórica do com-
plexo agroindustrial, como característica da etapa do desenvolvimento capitalista 
em que a agricultura se industrializa. Percebe-se na agricultura uma profunda 
dependência de insumos químicos, mecânicos e genéticos de origem industrial, 
bem como o destino igualmente industrial de boa parte da produção. 

Em Mato Grosso, esse fenômeno aconteceu fortemente e adentrou o século XXI, 
sobretudo por meio da produção de soja. O Produto Interno Bruto (PIB) do estado 
vem mostrando um crescimento bem acima da média nacional: entre 1994 e 
2002, ele cresceu 5,6% vis a vis o PIB nacional, que foi de 2,7%. Entretanto, o lado 
não contabilizado do PIB de Mato Grosso pode ser mostrado pelo crescente índice 
nos desmatamentos. Dentro da Amazônia Legal, ele é o estado que mais contribui 
para o incremento desses índices. A Tabela 1, abaixo, mostra a totalização desses 
dados no estado.

Tabela 1 – Total de desmatamento no Estado de Mato Grosso acumulado até o ano de 2004.
Desmate total 
absoluto (ha) % Desmate total Desmate 1993-2004 

absoluto
% desmate 
1993-2004

28.842.582,00 31,84 12.822.822,00 13,29

FONTE: DADOS ABSOLUTOS OBTIDOS DA ANTIGA FUNDAÇÃO ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE DE MATO GROSSO.
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Nota-se que, nos últimos 11 anos, houve uma intensificação nos desmates em 
Mato Grosso. Considerando o total desmatado no estado até hoje (31,84 % = 100), 
o período entre 1993 e 2004 (13,29%) contribuiu com 41% do total dos desmates  
no estado feitos até hoje. 

Será que há elementos suficientes para afirmar que os municípios mais desma-
tados apresentam melhores indicadores econômicos e sociais? À primeira vista, 
poder-se-ia responder de forma positiva. No entanto, ao analisar os dados de 
alguns municípios de Mato Grosso, apresentados na Tabela 2, observa-se que os 
mais desmatados do estado (grupo 1 a 4, os mais desmatados) apresentam tanto 
PIB per capita quanto Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) equivalentes aos 
outros municípios que estão na segunda parte da tabela (grupo 5 a 8, os menos 
desmatados). A única exceção é o município de Alto Taquari (4), que possui um 
IDH alto e um PIB per capita bem superior à média estadual e nacional. O que 
deve ser levado em conta nessa análise é que, apesar de ter um PIB per capita bas-
tante elevado (R$32.671,00), por causa da produção de soja e de serviços, como a 
Ferrovia Ferronorte, Alto Taquari apresenta uma taxa de desmatamento de 82,6% 
em relação à sua área. Além disso, o índice de Gini, que mede a desigualdade de 
renda, revelou um aumento substancial em dez anos. No ano de 1991,  
a taxa era de 0,54 para esse município e, em 2000, passou para 0,70, índice bem 
superior à média do estado, que em 2000 era de 0,63. 

Entre os municípios que menos desmataram (grupo de 5 a 8), o IDH médio mais 
baixo é para renda, no entanto, em educação e longevidade, eles são compatíveis 
com os municípios mais desmatados. Além disso, nesse grupo, houve diminuição 
do índice de desigualdade de renda entre 1991 e 2000, sendo que a relação dos 
20% mais ricos em relação aos 40% mais pobres é menor que a média estadual 
(17,04). A única exceção nesses dois indicadores foi Cotriguaçu. Outro dado impor-
tante é sobre o município de Aripuanã. Até 2003, ele mantinha 8,4% de toda sua 
área aberta. No ano de 2004, foi campeão de desmate, aumentando em 1,76% esse 
valor. Apesar de o município ainda possuir ativo florestal, esses dados indicam um 
avanço da fronteira em direção ao sul do Amazonas.
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Na Tabela 3 (Anexo A) foi analisado o comportamento de alguns indicadores 
sociais, ambientais e econômicos dos 10 municípios mais desmatados relativamen-
te no período entre 1993 e 2003, além de índices que revelam a desigualdade de 
renda. Como foi dito anteriormente, esse período foi bastante dinâmico em relação 
à conversão de novas áreas para pecuária (abertura da fronteira) e para agricultura 
(pressão sobre a fronteira)5. 

Na análise, nota-se que em todos esses municípios, com exceção de Guarantã do 
Norte, a proporção entre os 20% mais ricos em relação aos 40% mais pobres aumen-
tou. Além disso, igualmente o índice de Gini piorou seus números em todos esses 
municípios, novamente com exceção de Guarantã do Norte. Esses dados revelam cla-
ramente que houve, na década de 1990 e no início do novo século, uma concentração 
de renda nos dez municípios mais desmatados, independentemente da atividade. 

Além disso, os municípios de Sorriso e Tapurah são os únicos a apresentarem IDH 
e renda per capita acima das médias nacional e estadual. Coincidentemente, são 
os dois municípios que têm no complexo agrícola (soja/algodão) sua principal 
fonte de atividade. Os dados também indicam uma conjuntura bem favorável a 
esses municípios, pois ambos receberam no ano de 2003 quantias bem superiores 
dentro do sistema de financiamentos concedidos, sobretudo Sorriso que, sozinho, 
recebeu 53% a mais que todos os outros juntos. A outra face dessa abundância é 
a quantidade do passivo e da degradação ambiental observados: Sorriso, entre os 
mais desmatados nesse período, é o município que possui o maior passivo am-
biental, já que se localiza praticamente em área de floresta e já possuía, até 2003, 
74,3% de área convertida. Além disso, é campeão estadual na quantidade de focos 
de calor e no número de empresas que vendem agrotóxicos. 

Esse exercício empírico nos revela um panorama inicial no qual, segundo o para-
digma da sustentabilidade, o desenvolvimento, para ser alcançado, não pode se 
ater somente ao fator econômico. Enquanto as racionalidades ecológica e social 
não comandam o processo de desenvolvimento, deveria haver uma agenda política 
que favorecesse outras atividades econômicas menos intensivas em recursos 
naturais, com maior valor agregado e menor concentração de renda. No entanto, é 
decisivo, em uma democracia, que haja maiores espaços de participação para que 
as pessoas possam escolher, inclusive, o tipo de desenvolvimento que desejam.
5   Há muita controvérsia sobre quem é responsável pelo desmatamento inicial e, sem entrar nessa po-
lêmica particularmente, é importante ressaltar que a pratica mais comum na região ainda é a extração 
de madeira, sucedida pelo desmate feito pela pecuária e, dependendo da região e de suas caracterís-
ticas físicas, a apropriação pela soja. Assim, a soja potencializa a escala do processo de desmatamento, 
aumenta a velocidade das mudanças do uso do solo e empurra a fronteira da pecuária, mantendo uma 
relação direta e indireta com o desmatamento (FBOMS, 2004).
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      CONCLUSÃO

Esse exercício empírico revela, num panorama inicial, que não há diferenças socio-
econômicas muito marcantes entre municípios que foram desmatados com maior 
ou menor intensidade, sobretudo entre aqueles em que a atividade econômica 
predominante é a pecuária (bovinocultura). Esses resultados levam ao questiona-
mento da ideia de que desmatamento significa progresso. Por outro lado, há ainda 
uma forte assimetria em relação aos municípios onde a agricultura (soja) é o prin-
cipal produto. Nesses municípios, a dicotomia da modernidade (crescimento versus 
conservação) parece estar bem viva. Os melhores indicadores socioeconômicos 
foram encontrados nos municípios com piores indicadores ambientais (desma-
tamento/queimadas/venda de agrotóxicos) e, ainda, esses são os municípios que 
recebem o maior volume de financiamentos de bancos privados e públicos.

Esses dados reforçam a hipótese de Caio Prado Jr. (1998) de que esses ciclos econômi-
cos voltados para fora são insustentáveis. Em tais condições, a economia brasileira 
não terá outros horizontes a não ser monotonamente se repetir e evoluir em sucessi-
vos ciclos estreitamente subordinados à conjuntura do mercado externo para um ou 
outro gênero primário de produção colonial. Ciclos esses que apresentam uma fase 
de prosperidade momentânea, seguida e substituída por outra de declínio, decadên-
cia e, em casos extremos, até mesmo de decomposição econômica e social (p.72).

Nesse caminho do agronegócio, a riqueza gerada é extremamente concentrada 
e contribui para reafirmar um quadro histórico de desigualdade no país. Desse 
modo, esse não é um ciclo econômico que provoque mudanças na estrutura 
social, pelo contrário, acentuam-se as diferenças disfarçadas por um PIB médio 
elevado, o que acaba enviesando o IDH. Não se percebe, nesse cenário, nenhum 
apoio mais efetivo à organização da agricultura familiar, por exemplo. E, final-
mente, cabe ressaltar que, ao se adotar um modelo de produção baseado naque-
le dos países do centro, estamos desconsiderando todo nosso patrimônio natural, 
que jamais será recuperado. Se for verdade que o argumento econômico ainda é 
o que mais induz a transformações, devemos considerar, como forte possibilida-
de, que o próximo ciclo econômico provavelmente seja a venda dos serviços dessa 
floresta que hoje está sendo convertida em nome da abundância. Ainda é possí-
vel fechar a caixa de Pandora, não antes de resgatar a esperança numa sociedade 
mais justa e sustentável ambientalmente.
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A SOJA EM MATO GROSSO: DETERMINANTES DO 
SEU AVANÇO E PROBLEMAS SOCIOAMBIENTAIS

RICHARD PASQUIS & GLORIA MARIA VARGAS

 
 
A velocidade e a amplitude das mudanças verificadas na Amazônia Legal, última 
fronteira de recursos naturais e importante reserva de carbono que presta inúme-
ros serviços ambientais e sociais ao planeta, continuam sendo uma preocupação 
para a sociedade brasileira e para o mundo (Muller & Bustamante, 2000). Em 2002, 
os índices de desmatamento na floresta tropical da Amazônia Legal atingiram o 
recorde de 25.500 km2, sendo esta a segunda taxa de desflorestamento mais alta 
desde o início dos anos 1990, conforme anunciado pelo governo federal em 25 de 
junho de 2003. Apesar de serem muitas as causas do desflorestamento, há um 
amplo reconhecimento de que a expansão da fronteira agrícola, conduzida pela 
produção de soja e pela criação de gado, é uma das principais causas do desma-
tamento. Sintomaticamente, a safra de soja brasileira também atingiu níveis 
recordes, com aumento de produção de 40 Mn Tn para 50 Mn Tn (Vilela & Moreira, 
2006) (Figura 1).

INTRODUÇÃO
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Figura 1: Produção dos principais países produtores de soja em grão no período de 1997 a 2007 
Fonte: USDA
 
O significativo impacto ambiental de grandes extensões ocupadas com monocul-
turas de exportação vem preocupando pesquisadores e cientistas, pois já se cons-
tata que esse tipo de uso do território traz elevada perda de diversidade cultural e 
biológica. Tanto fauna quanto flora tendem a desaparecer ao darem lugar a gran-
des extensões de monocultivo, o que leva a migrações e, algumas vezes, à extinção 
de espécies. Da mesma forma, populações locais são expulsas, migram compulso-
riamente para as periferias das cidades e perdem seus meios de subsistência, com 
graves consequências culturais (CEBRAC, 2002). 

O avanço da soja, em particular, e das commodities, em geral, é sem dúvida uma 
das últimas etapas da política deliberada de ocupação do espaço amazônico, que 
se seguiu aos programas de reforma agrária e colonização e à posterior expansão 
da pecuária bovina extensiva. Sua progressão é em parte favorecida pelo processo 
de pecuarização que, além de limpar as terras de sua vegetação nativa, proporciona 
uma concentração fundiária, propícia à mecanização da produção (Pasquis,2001). 

Esse processo é também dinamizado pela globalização da economia, que favorece 
a expansão de produções agrícolas altamente capitalizadas e vem sempre acom-
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panhado por medidas e investimentos públicos ou privados que aumentam a pres-
são dessa produção sobre os ecossistemas florestais da região (Nepstad et al., 2006).

Assim, um dos maiores desafios ora enfrentados pelo sistema internacional de 
comércio é o desenvolvimento de modelos sustentáveis de comércio de produtos 
agrícolas, que apoiem a conservação das florestas tropicais, ao invés de promover 
a sua destruição.

A intervenção reguladora do Estado é um imperativo, já que a sustentabilidade 
não pode ser assegurada se as decisões são deixadas a cargo das forças do merca-
do. O papel do Estado na Amazônia Legal é o de representar o interesse público por 
meio da formulação de políticas, com a adequação de seus mecanismos para sua 
melhor implementação. 

Fazem-se necessárias, portanto, abordagens inovadoras que considerem o papel 
que cabe a cada instância social – isto é, ao Estado, ao mercado e à sociedade civil –, 
bem como as possíveis parcerias e articulações entre elas. 

A SOJA NA AMAZÔNIA 
LEGAL: POR QUÊ?

A chegada da soja na Amazônia Legal é consequência do tipo de desenvolvimento 
brasileiro e do tipo de forças do mercado capitalista que agem no terceiro mundo, 
especialmente nesta era de globalização agrícola (Pasquis, 2006).

A Amazônia Legal foi sempre vista como uma fonte inesgotável de recursos 
naturais e um espaço explorável para todo tipo de atividades, visão essa que não 
leva em conta seu valor como território natural, cultural e histórico. O processo 
de integração/exploração que se implementou na região desde a década de 1960, 
junto com a realização de grandes projetos, o estabelecimento de polos de desen-
volvimento e a construção de rodovias, não considerou as suas especificidades 
históricas, sociais e naturais, o que torna factível afirmar que a região não tem tido 
um autêntico desenvolvimento endógeno (Homma, 1999).

São poucas as experiências diferentes que tentam valorizar a região a partir 
de suas características, o que se traduz numa falta de valorização da floresta 
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(Pasquis & Lescure, 2005). Na última década, como consequência das medidas 
regulatórias adotadas e cujo objetivo era remover os impedimentos à expansão 
econômica, o que se manifestou em obras de infraestrutura, reorientação de 
créditos etc., toda uma estratégia liberalizante foi aplicada para abrir os espaços 
às parcerias público-privadas e garantir maior fluidez na ocupação do território. 
Isto se traduziu numa taxa média anual de desmatamento de aproximadamente 
17.000 km2 (INPE, 2005).

A dinâmica histórica brasileira está fortemente ligada a ciclos de exportação eco-
nômica, por sua vez ligados aos padrões predatórios de uso do solo e de recursos 
naturais. Ao longo dos últimos quatro séculos, a ocupação do espaço nacional 
foi também realizada por meio de grandes ciclos de produção agropecuária, com 
culturas como a cana de açúcar, a pecuária e o café. Foi assim que a maior parte da 
mata atlântica desapareceu do litoral (Pasquis, 2004). 

A dinâmica da expansão da soja não é um evento isolado da dinâmica econômica 
brasileira, nem da cultura, em alguma medida, desbravadora de uma boa parte 
dos produtores do sul. Pelo contrário, não é senão mais uma manifestação de uma 
tendência histórica. Porém, o ciclo da soja demonstra ter um poder de transfor-
mação das dinâmicas regionais muito maior do que as outras culturas. Se a isso 
acrescentamos as fortes mudanças no contexto internacional, não se pode analisar 
o processo de expansão da sojicultura com os mesmos elementos que as culturas 
perenes, que têm fraca capacidade migratória.

Em geral é possível afirmar que os padrões de ocupação do espaço guardam  
relação com os ciclos dos produtos de maior peso na pauta de exportação, como 
pode-se perceber pela expansão da fronteira de recursos e pela incorporação  
de terras de cultivo. 

A soja é uma das culturas que apresenta maior progresso no Brasil nos últimos 20 
anos, com avanço de mais de 2.000 km em direção ao norte. Impulsionada pela am-
pliação da demanda, principalmente internacional, a lavoura da soja começou a se 
expandir mais vigorosamente no Brasil apenas na segunda metade dos anos 1970. 
Essa expansão atingiu principalmente os estados do sul do país, onde a soja passou 
a ocupar áreas antes exploradas com outras lavouras ou áreas de pastagem.

Estimulada por programas de desenvolvimento do cerrado do governo do estado 
de Minas Gerais, a cultura de soja atingiu áreas do Triângulo Mineiro e do oeste 
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do estado e, ainda de forma incipiente, zonas da região do cerrado do centro e do 
norte de Mato Grosso do Sul e do sudeste de Mato Grosso (Vargas & Pasquis, 2004).

Em 1990, Mato Grosso já era o terceiro produtor do país, com cerca de 1,6 milhão  
de ha plantados. No mesmo ano, as áreas de concentração da soja já formavam  
um contínuo bastante expressivo no cerrado da parte central do Brasil. Ao longo  
da década de 1990, a expansão da soja no Brasil continuou com altos e baixos e,  
em 2000, o uso de áreas novas para a expansão da produção já predominava. 

Os estados meridionais responderam por 48,8% da área plantada com a legumi-
nosa; os outros 51,2% (num total de um pouco mais de 7 milhões de ha) se locali-
zavam, quase todos, no cerrado. Nesse ano de 2000, Mato Grosso já era o segundo 
estado produtor, com 2,9 milhões de ha, logo acima do Paraná (com 2,86 milhões 
de ha). O Rio Grande do Sul permaneceu o primeiro estado produtor (com 3,0 mi-
lhões de ha) (IBGE, 2005).

Se a demanda por soja continuar a crescer, o Brasil está bem posicionado para 
atendê-la. Isso se deve ao fato de que na Amazônia Legal existem condições 
favoráveis para a expansão da lavoura, tanto em áreas de cerrado ou de transição 
cerrado-floresta, quanto em zonas de campo – que a região possui em quantidades 
apreciáveis –, ou ainda em terras desmatadas e em vastas áreas degradadas pela 
pecuária. Entretanto, o uso mais intenso dessas áreas no cultivo da soja depende, 
de forma crucial, do desenvolvimento da infraestrutura de transporte para viabili-
zar o escoamento da produção.

Um exame mais detido de tal expansão revela que esta foi fortemente influen-
ciada por investimentos em infraestrutura de transporte, além das condições 
naturais dos cerrados e do desenvolvimento de tecnologias que viabilizaram o 
cultivo da lavoura em um agrossistema antes considerado inadequado. Esses 
fatos influenciaram na delimitação do padrão espacial da expansão da soja na 
década atual.

A mudança para o norte é estimulada primordialmente pela oferta de terras 
mais baratas, compensando a queda no preço e permitindo a geração de lucro na 
produção. Para facilitar essa expansão e incorporar potencialmente a produção de 
mais de 20% de seu território, o governo brasileiro investiu, no início da década de 
1990, no pacote tecnológico da “revolução verde”, adaptado pela Embrapa ao Cer-
rado, juntamente com crédito farto e melhoria de infraestrutura de transportes. 
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Isso viabilizou a incorporação do cerrado à produção agrícola em escala comercial 
altamente competitiva, com terras muito baratas.

 A soja já chegou ao Brasil modernizada1, mas o crescente emprego de tecnologia 
e o desenvolvimento de variedades de soja adaptadas a diferentes ecossistemas 
do país, principalmente pela Embrapa e empresas de sementes do setor privado, 
permitiram um aumento continuado do rendimento da lavoura dessa leguminosa 
(Roessing, 2002).

A mudança de padrão tecnológico – que viabilizou o uso de terras ácidas e despro-
vidas de fertilidade para cultivos comerciais, particularmente da soja – possibili-
tou uma mecanização muito intensa que permitiu que se economizasse com mão 
de obra na produção e que fossem utilizados novos insumos altamente tecnifica-
dos. Com isso, reduziu-se drasticamente o custo da contribuição humana direta 
no trabalho de produção. Nessa sequência, à medida que a terra valoriza-se com 
a chegada da infraestrutura de transportes e a produtividade começa a cair (por 
diversas razões), o produtor vende as terras com significativo lucro e compra ou-
tras mais adiante, até mesmo em outros países (como Paraguai e Bolívia), a preços 
reduzidos, reproduzindo sua experiência passada e prosseguindo na expansão 
territorial da atividade.

A busca por competitividade e maior margem de lucro por parte dos produtores 
estimula o avanço da cultura em direção norte, mesmo em contextos de queda do 
preço, já que, além do pacote tecnológico que permite a cultura em solos pouco 
férteis com aumento de produtividade, o preço baixo da terra lhes garante maiores 
margens de lucro. 

1  Para se ter uma ideia, o rendimento da soja no Rio Grande do Sul – o maior estado produtor – passou 
de 1.438 kg/ha em 1980, para 2.000 kg/ha na safra de 2000/01. Chama a atenção, entretanto, o desempe-
nho recente do Centro-Oeste, que concentra boa parte da produção de soja no bioma Cerrado. A média 
para a região na safra de 2000/01 foi de 2.845 kg/ha, bem acima da média nacional. E, nessa mesma 
safra, o rendimento de Mato Grosso (3.050 kg/ha) foi o mais alto do país, fato que vem se repetindo 
nos últimos anos. Na verdade, a adoção de tecnologia para elevar a produtividade e reduzir custos vem 
sendo essencial para contrapor o elevado custo de transporte da soja nas zonas novas.
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CONTEXTO INTERNACIONAL 
E POLÍTICAS PÚBLICAS

 
A AMAZÔNIA LEGAL NA ERA DA GLOBALIZAÇÃO

Com o colapso dos mecanismos de regulação nacional e internacional da econo-
mia, as agroindústrias transnacionais passaram a dominar o mercado desses pro-
dutos e transformaram a agricultura tradicional em área de sua influência, tanto 
nos países centrais quanto periféricos. Essa influência forçou os Estados centrais a 
redefinirem suas políticas públicas. Eles passaram mormente da regulação e prote-
ção de seus mercados à assimilação dos novos princípios de organização espacial 
do comércio global. A eficiência dos mercados de produtos agrícolas, ao eliminar 
renda, dificulta a correção das externalidades, especialmente dos fatores ambien-
tais. Também impede que sejam consideradas questões como a polêmica em torno 
dos organismos geneticamente modificados (OGM) (CLM, 2002). 

As dinâmicas territoriais na Amazônia Legal refletem esses rearranjos induzidos 
pelas estratégias dos grandes produtores e das grandes multinacionais para 
controlar o mercado. O mercado passa a ter um papel decisório e a praticamente 
definir o processo e sua dinâmica, enquanto as outras instâncias, como o Estado  
e a sociedade civil, perdem espaço (Fearnside, 1997).

As mudanças nas escalas e intensidades dos intercâmbios comerciais e nas estrutu-
ras institucionais que os regulam são produto da globalização. Com essa mudança 
de escala, as normas de exportação (normas sanitárias, por exemplo) passam a 
ser ditadas por instituições globais, como a Organização Mundial do Comércio 
(OMC). A região amazônica passa a estar atrelada a uma dinâmica econômica que 
transborda suas fronteiras (Nepstad et al., 2006). Dessa maneira conforma-se uma 
“paisagem comercial” muito particular, em que se articulam os recursos naturais e 
a voracidade do mercado mundial de commodities, isto é, as demandas da econo-
mia mundial. A dificuldade de se inserir considerações socioambientais na raciona-
lidade comercial e nos processos de negociação em instâncias multilaterais, como a 
OMC, resulta em políticas comerciais praticamente carentes desses conteúdos.

In situ é possível observar as consequências dessa racionalidade, que transborda 
a lógica dos sistemas naturais e cria um problema social delicado. Pela própria 
heterogeneidade da região e segundo os diferentes planos geográficos do governo 
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central (eixos de desenvolvimento dos programas do governo federal “Brasil em 
Ação” e “Avança Brasil”), as repercussões dessas dinâmicas se refletem numa regio-
nalização em que se opõem: (i) uma Amazônia central “conservada”, coberta ainda 
por uma densa floresta ombrófila e ocupada por populações indígenas; (ii) uma 
Amazônia oriental de antiga colonização; (iii) a Amazônia moderna do sul, onde se 
concentra a agroindústria; e (iv) a Amazônia em vias de integração com os vizinhos 
do norte e futura área de ocupação pela agroindústria (Pasquis et al., 2001).

O COMPLEXO DA SOJA: ECONOMICAMENTE BEM ORGANIZADO

O que move a dinâmica da cadeia da soja é o mercado internacional. E a produção 
de soja tem como destino principal o consumo animal. Por conseguinte, o consu-
mo mundial de carnes determina o consumo de soja (Gasques, 1998). 

O complexo da soja está organizado de maneira muito eficiente e envolve uma 
grande diversidade e quantidade de atores. Não se trata apenas de uma cadeia 
produtiva. Hoje, para se analisar o complexo da soja, é preciso analisar também 
atores sociais, econômicos e políticos que não estão, necessariamente, diretamen-
te envolvidos na sua produção e comercialização. A produção de soja é eviden-
temente uma atividade fundamental desse sistema agroalimentar complexo, 
mas não é a única atividade relevante para a compreensão dessa extensa cadeia 
produtiva. Diversas outras atividades foram se desenvolvendo para apoiar essa di-
nâmica: indústrias, traders, empresas de pesquisa, estruturas logísticas, revendas, 
corretores, empresas de planejamento agrícola, bancos, empresas de informações. 
Cada ator tem um papel essencial e um peso específico no funcionamento da ca-
deia. O número de atividades desenvolvidas é impressionante e tem um impacto 
econômico importante nas regiões produtoras.

A chegada da frente da soja na Amazônia Legal não se reduz à presença predomi-
nante dessa cultura (monocultura rotacionada), mas se caracteriza por uma con-
tínua e espetacular progressão e consolidação do complexo de grãos (soja, arroz, 
girassol, algodão e produtos derivados, sorgo, milheto e milho). Esse complexo se 
caracteriza pelo crescimento da produção, pela nascente implantação de processos 
de transformação agroindustrial e pela adoção de tecnologias diversas e intensivas 
no plantio (direto), com uso crescente de fertilizantes e de produtos de tratamento, 
mecanização e transporte dos grãos. O objetivo é aumentar o volume do produto 
brasileiro no comércio internacional.
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O aumento da produtividade é obtido graças ao uso intensivo de insumos e her-
bicidas, desconsiderando-se os prováveis impactos ambientais. Assim, a quanti-
dade de insumos usados para obter uma colheita – e um plantio – antecipada é 
indispensável para a manutenção da produtividade e competitividade, e o ciclo 
produtivo passa a ser defasado (Kitamura, 1998).

Toda uma rede de relações formou-se, inicialmente, pela multiplicidade de usos 
dos subprodutos gerados a partir da soja. Hoje são empregados na maioria das 
indústrias de alimentos, farmacêutica, de cosméticos etc. O óleo de soja entra em 
quase todos os alimentos industrializados, devido ao seu baixo preço2.

Nessa rede temos hoje meia dúzia de empresas principais, que são as grandes 
produtoras de sementes, de produtos químicos para o controle de pragas, herbici-
das, pesticidas, adubos e toda a química do pacote tecnológico. Estão também as 
que compram a soja para produzir rações, óleo e seus derivados. A produção tor-
na-se cada vez mais controlada por essas empresas. Além disso, devido aos seus 
enormes interesses, as grandes corporações multinacionais fazem um trabalho de 
lobby junto aos diferentes níveis do governo e buscam utilizar recursos públicos 
para garantir a oferta de matérias primas em maior volume e a baixo custo e as 
obras de infraestrutura para reduzir o custo do transporte da produção.

A grande e contínua concentração de poder econômico, político e “científico” em 
algumas poucas empresas multinacionais vem transformando os produtores 
– independentemente do tamanho da sua empresa – em meros prestadores de 
serviços, que funcionam como empregados terceirizados, sem garantias, dessas 
corporações. Entre a queda no valor do produto final e os crescentes custos dos 
insumos, eles são continuamente forçados a cortar custos e a buscar terras mais 
baratas e mais produtivas. Assim, procuram terras em regiões mais longínquas, 
em áreas de floresta, e dão início ao processo de conversão florestal e avanço da 
fronteira agrícola (Galinkin, 2000).

Sendo o agronegócio o carro-chefe das exportações brasileiras e a soja seu produ-
to principal, imenso esforço público direcionou-se para a construção de vantagens 
competitivas. Investiu-se continuamente em estratégias adequadas para os ato-
2  O óleo de soja tem uma crescente e renovada variedade de usos, o que contribui para ampliar 
continuamente a teia de interesses na questão da produção de soja. Recentemente, por exemplo, a 
isoflavona retirada da soja começou a ser usada pela indústria farmacêutica para controle de sintomas 
de menopausa feminina. Isso mostra que se está chegando a um nível de utilização muito sofisticado, o 
que amplia o impacto de ações visando estabelecer políticas de controle social da indústria da soja. 
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res privados (políticas de preços, pesquisas de qualidade dos produtos, coordena-
ção de atividades no interior da cadeia produtiva), assim como na disponibilidade 
de um conjunto de serviços públicos na educação, pesquisa, infraestrutura de 
armazenamento e transportes (Haddad & Rezende, 2002). 

      POLÍTICAS DIVERGENTES, IMPOTÊNCIA E 
ISOLAMENTO DAS POLÍTICAS DE GESTÃO AMBIENTAL

ENTRE A CONTRADIÇÃO E O ISOLAMENTO 

Em termos de políticas públicas, a Amazônia Legal tem estado sujeita a con-
cepções contraditórias (Bursztyn, 2001). De um lado, a região é percebida como 
depósito de recursos naturais importantes e, portanto, como objeto de medidas 
que garantam a conservação desses recursos3. De outro lado, é vista como região 
desarticulada do resto do território nacional e do desenvolvimento e, portanto, 
alvo indispensável de ações de integração física e econômica. Essas duas visões 
se expressam em políticas públicas contraditórias, tanto no nível federal quanto 
estadual e municipal.

Paralelamente a essa contradição encontram-se os imperativos do comércio 
global, com suas demandas crescentes por produtos agroindustriais, que o Brasil 
satisfaz como fornecedor de commodities, o que por sua vez alivia a necessidade 
do país de produzir excedentes comerciais para cumprir com seus compromissos 
financeiros. Nesse processo, são incorporadas grandes extensões de terras de 
fronteira por frentes especulativas, o que garante a apropriação desse recurso 
por poucos atores sociais.

Ao Estado caberia o agenciamento desses processos, de forma a garantir a vigência 
do espaço público e o acesso democrático aos seus recursos. As políticas públicas, 
em particular as relativas ao meio ambiente, são a ferramenta para que o Estado 
cumpra essa responsabilidade. No entanto, a área ambiental tem sofrido de um 

3  Recentemente, o presidente Luis Inácio Lula da Silva lançou uma iniciativa chamada Plano Amazônia 
Sustentável, que tem por objetivos conservar os recursos naturais da região, melhorar a qualidade de 
vida das populações locais e propor alternativas sustentáveis de atividades.
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relativo isolamento dentro da máquina burocrática do Estado. Conta com mecanis-
mos e recursos insuficientes para a implementação de ações eficazes que regulem 
o acesso e o uso dos recursos naturais do território brasileiro.

Embora o arcabouço institucional do meio ambiente na máquina estatal tenha se 
fortalecido, existe em paralelo a ele uma multiplicidade de interesses dentro da 
própria máquina, que refletem os grupos de poder social que a integram e que difi-
cultam a implementação das políticas ambientais (Azevedo & Pasquis, 2007).

Existe uma distância entre o setor ambiental e os mecanismos da efetiva gestão 
estatal do meio ambiente que dificulta a ação dos órgãos ambientais sobre as 
iniciativas consideradas como promotoras de desenvolvimento. As formulações 
de políticas ambientais se fazem por meio de propostas técnicas periféricas ao 
desenho das outras políticas públicas, o que se tem demonstrado insuficiente. 
Em outra vertente, o meio ambiente é visto como uma oportunidade para captar 
recursos, como tem comumente acontecido nas análises sobre a biodiversidade 
e sobre pagamentos por outros serviços ambientais. Dessa forma, o ambiente é 
considerado restritivo ou lucrativo, e a sua incorporação ao desenho do próprio 
processo de desenvolvimento e dos seus resultados fica comprometida.

De outra parte, existem problemas na própria formulação das políticas. Assume-
se que este é um processo gradual de aproximação ideal aos problemas e que os 
ciclos de políticas estão separados segundo as instâncias Estado, mercado e socie-
dade civil, cada uma com total independência da outra, como se não existissem 
grandes sobreposições entre elas. Essa simplificação não considera a complexidade 
e a capilaridade entre essas instâncias sociais e, portanto, as políticas acabam sen-
do de ordens de magnitude menor. O processo linear de formulação de políticas do 
tipo “para um problema, uma solução” não está adaptado às condições complexas 
e de rápida mudança dos contextos socioeconômico e ambiental (Mello, 2002). 
Esse processo não parte de um enfoque sistêmico, e as políticas são elaboradas e 
implementadas de cima para baixo, isto é, detecta-se um problema, consultam-
se especialistas e formulam-se soluções específicas, que não necessariamente se 
adéquam ao contexto em que o problema detectado está inserido. 
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A COLUSÃO POLÍTICA PÚBLICA ECONÔMICA E PRIVADA

O Estado e o setor privado têm atuado de forma integrada e consistente nos pro-
cessos de ocupação da Amazônia Legal e de expansão do complexo da soja. Em pri-
meiro lugar, o Estado permite livre acesso dos grandes especuladores à região, seja 
devido ao contexto legal favorável ou à falta de controle com relação ao problema 
da grilagem de terras. No caso da soja, o Estado tem desempenhado também um 
papel fundamental na materialização das vantagens competitivas das condições 
locais e regionais, por meio das políticas regionais de crédito, de pesquisa e de 
construção de infraestrutura. O setor privado, por sua vez, investe também em 
crédito, em tecnologia e em logística, e a região Norte é preferida pela proximidade 
com os mercados do hemisfério norte e pela oferta de terras de fertilidade natural 
(De Magalhães & Tomich, 1998). 

Adicionalmente, a agenda internacional brasileira, principalmente no que diz 
respeito à integração sul-americana, tem vários reflexos no complexo da soja. 
O aprofundamento das relações com os vizinhos coloca em primeira ordem de 
prioridades a Iniciativa de Integração da Infraestrutura Regional da Sul-americana 
(IIRSA), que visa à superação do impasse histórico sobre a deficiente infraestrutura 
física de interligação entre os países da América do Sul, que leva à segregação mú-
tua dos mercados nacionais. Consolidar esse processo passou a constituir condição 
fundamental e paralela às negociações em outras escalas, como a ALCA (Área de 
Livre Comércio das Américas), e no sistema comercial multilateral, representado 
pela Organização Mundial do Comércio (OMC) (Buschbacher, 2000).

A iniciativa IIRSA, com seus múltiplos projetos de infraestrutura multimodal, 
encaixa-se com os interesses da indústria da soja no que diz respeito à criação da 
infraestrutura de transportes necessária para o escoamento eficiente da produção, 
especialmente se considerarmos que os custos de transporte são a chave da com-
petitividade internacional4. 

4  A soja de Mato Grosso é utilizada para justificar cinco hidrovias, duas ferrovias e pelo menos uma 
rodovia. A região amazônica dispõe de dois corredores de exportação em operação: o corredor de exporta-
ção do Centro-Norte, composto pela ferrovia de Carajás, que liga o porto de Itaquí no Maranhão, à hidro-
via do Araguaia-Tocantins; e o corredor de exportação do Noroeste, que integra o complexo multimodal 
formado pela rodovia Cuiabá-Porto Velho e pelos portos do rio Madeira, em Porto Velho, e de Itacoatiara, 
no rio Amazonas. Estruturas de transporte de soja a granel estão sendo implantadas ali, visando à ex-
pansão da lavoura. Além disso, está se investindo no corredor de exportação de Santarém, composto pela 
rodovia Cuiabá-Santarém, pela hidrovia do Tapajós e pelo porto de Santarém, no rio Amazonas. Uma vez 
concluído esse complexo, associado à saída para o Caribe pela rodovia BR-174 (Manaus-Caracas), melhora-
rão bastante as condições para o escoamento da produção de soja de toda a região centro-norte do Brasil.
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POLÍTICAS AMBIENTAIS MARGINAIS E POUCO EFICAZES

Planejar o desenvolvimento considerando o meio ambiente pressupõe necessaria-
mente a ação de um Estado com capacidade regulatória e legitimidade para exercê-
la. As ações de comando e controle, como fiscalização, monitoramento, avaliação e 
estudos de impacto ambiental, bem como as de persuasão, requerem um arcabou-
ço institucional adequado, além do poder necessário para que os órgãos ambientais 
correspondentes sejam eficazes na sua implementação (Carvalho, 1999). 

A política ambiental, de forma geral, apresenta coerência interna e incorpora 
visões e abordagens conceituais que gozam de consenso social. No entanto, 
enfrenta dificuldades na implementação dos seus eixos estratégicos e de suas 
bases programáticas, cuja articulação é indispensável para garantir uma eficaz 
presença nas ações de planejamento e desenvolvimento dos outros setores gover-
namentais. Essa situação se expressa na dificuldade do setor ambiental de alterar 
a dinâmica do acesso e do uso dos recursos naturais e, portanto, de ter uma ação 
efetiva para evitar ou mitigar os processos de deterioração material dos mesmos 
(Kaimowitz & Smith, 1999). 

De forma geral, o Estado brasileiro tem atravessado uma crise desde os anos 1970, 
com sintomas como inflação crescente, crise fiscal, incapacidade de retomada do 
crescimento etc. Essa crise teve efeitos sobre a capacidade técnico-administrativa 
das instituições estatais e repercutiu diretamente nas políticas ambientais. Como 
consequência, a crise do Estado acarretou ao setor ambiental uma incapacidade 
dos seus sistemas de fiscalização e de administração e da área técnica, dados os 
problemas salariais, a falta de equipamentos, a carência de pessoal, entre outros, o 
que pode ser caracterizado como uma falência logística (Vargas & Pasquis, 2004).

Essa falência explica por que os instrumentos de comando e controle e de persu-
asão têm sido insuficientes para frear os avanços dos desmatamentos e as outras 
consequências ambientais da dinâmica territorial da agroindústria. Explica tam-
bém por que o Governo Federal, em geral, reconheçe a insuficiência e alto custo 
administrativo das políticas de comando e controle na preservação da floresta ba-
seadas na regulação e gestão ambiental (fiscalização, legislação, estudo de impacto 
ambiental, zoneamento etc.).

A eficácia de mecanismos de comando e controle fragilizou-se também pela 
sobreposição de competências entre a União, os estados e os municípios. Uma área 
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muito atingida foi a de licenciamentos5, pois o longo período de debates sobre as 
diferentes interpretações do texto da lei permitiu o fortalecimento dos meios de 
resistência ao controle ambiental, facilitou a ocorrência de situações irreversíveis  
e aumentou as pressões de interesses econômicos.

A maior dificuldade da política ambiental é com os grandes projetos desenvolvi-
mentistas, especialmente quando promovem atividades degradantes sobre áreas 
sensíveis e problemas socioambientais de difícil reversão. No confronto com outros 
setores que representam interesses concretos, mesmo que seja óbvio o desencade-
amento de processos socioambientais negativos, explicita-se a debilidade do setor 
ambiental com relação a outras áreas da política governamental.

A atividade agropecuária passou a ser objeto de instrumentos de comando e 
controle só no final da década de 1990, com a implantação da licença agropecuária. 
A partir do ano 2000, o licenciamento agropecuário foi implantado no estado de 
Mato Grosso, regulamentado pela Fundação Estadual de Meio Ambiente (Fema). 
Passou a ser obrigatório para todas as propriedades rurais do estado (Azevedo & 
Pasquis, 2007). Posteriormente a licença agropecuária foi disseminada para os 
outros estados da Amazônia Legal, com a finalidade de identificar se tais mecanis-
mos contribuem para a manutenção das áreas de reserva legal e para a redução 
da poluição hídrica e dos solos. Nos últimos anos, novos instrumentos de gestão 
ambiental visando à redução de impactos sobre as florestas estão sendo testados 
na Amazônia Legal (Vargas & Pasquis, 2007). 

Pode-se afirmar que, apesar de existir um arcabouço legal importante e um con-
junto de ferramentas de planejamento e gestão, como o zoneamento e a gestão 
de bacias hidrográficas, o que garantiria sua eficácia seria uma implementação 
transparente. Para garantir transparência, é indispensável um envolvimento maior 
da sociedade civil de forma que sua ação seja complementar à do Estado, exigindo 
deste o cumprimento da lei e a melhoria dos instrumentos de que dispõe para a 
gestão dos recursos e do ambiente. Nessa relação de dupla via, cria-se e consolida-
se a legitimidade necessária para os órgãos públicos e reforça-se o indispensável 
caráter participativo da sociedade civil.

5  Gouveia (1998) analisou as origens desses mal-entendidos em “A interpretação do artigo 2° da 
Resolução Conama 1/86”, Série Documentos Ambientais, Secretaria do Meio Ambiente, São Paulo, pp. 
11-23. Somente com a Resolução CONAMA 237/1997, reconheceu-se expressamente que cabe aos órgãos 
ambientais estaduais a decisão no processo de licenciamento.
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A produção de soja no Brasil está causando uma grande devastação, em termos 
ambientais e em termos sociais (Duarte & Huff, 2002). Para reduzir os custos de 
produção, as dimensões dos plantios cresceram muito na fase mais recente de 
expansão da fronteira agrícola. Na região Centro-Oeste registra-se a existência 
de plantios com 20 mil ha contínuos de soja, em que a empresa responsável 
pulveriza agrotóxicos de avião (Kitamura, 1998). Essa pulverização tem contami-
nado nascentes e plantios de pequenos agricultores da região, o que tem levado 
à impossibilidade de que esses agricultores continuem sobrevivendo nesses 
locais. A expansão da fronteira da soja atinge agora a floresta densa, embora 
ainda com problemas relativos a excesso de umidade na colheita, entre outros 
(Embrapa, 1999).  

DEGRADAÇÃO AMBIENTAL

Em termos ambientais, a larga escala da produção da soja representa uma enor-
me pressão sobre os recursos naturais e ecossistemas da região (WWF, 1995).  
O uso intensivo de pesticidas e outros agroquímicos, assim como o uso intensivo 
de maquinaria provocam contaminação da água e erosão do solo. A conversão de 
pastos para a produção de grãos intensifica os riscos do uso intensivo de fertili-
zantes e agrotóxicos e também aumenta a incidência de doenças (Embrapa, 1999). 
Esses riscos não são específicos à Amazônia Legal, embora o seu regime de chuvas 
mais intenso possa acelerá-lo.

Há que se destacar o impacto que as grandes monoculturas provocam nos micro-
climas e no ciclo natural das águas, especialmente na qualidade e disponibilidade 
das águas e na recarga dos lençóis freáticos e aqiíferos (Cebrac, 2002). A repercus-
são dessa interferência atinge praticamente todo o País, e chega mesmo a outros 
países do continente, na medida em que o cerrado abriga as nascentes que alimen-
tam e formam grandes rios das bacias do Amazonas, do São Francisco e do Prata.

IMPACTOS AMBIENTAIS  
E SOCIOECONÔMICOS
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Ao mesmo tempo, quase toda a agricultura brasileira depende da manutenção da 
floresta amazônica, porque ela regula as chuvas do Centro-Oeste e do Sudeste do 
País. Sem a floresta, as principais regiões agrícolas do Brasil se tornarão secas de-
mais para a produção de grãos. Em equivalência energética, os cálculos realizados 
mostram um custo de US$ 72 por tonelada de soja produzida, relativos apenas ao 
consumo de água de chuva e à perda de solos (Cebrac, 2002).

Nas regiões produtoras do estado de Mato Grosso, mesmo com as matas de 
galeria e cabeceiras de drenagem protegidas, manifestam-se alguns problemas 
gerados pela intensificação da monocultura da soja. Embora a proteção das 
condições de fertilidade do solo seja decorrência direta da técnica de plantio 
direto, utilizado praticamente em toda a região, algumas consequências ambien-
tais dessa monocultura são manifestas: erosão dos solos, assoreamento dos rios, 
eutrofização dos rios, nível de cobertura e perda gradual da fertilidade dos solos, 
fogo disseminado pelos mini-tornados que assolam a região ou pelos próprios 
equipamentos usados nas colheitas (Mueller & Bustamante, 2002). A dessecagem 
da soja com round-up pulverizado, a drenagem de solos hidromórficos para o seu 
plantio e a aplicação intensiva de adubos e defensivos agrícolas somam-se a esses 
impactos. O número de pivôs-centrais aumentou na razão de 1 x 6 no último ano, 
sem que fossem cumpridas as normas de licenciamento ambiental e, consequen-
temente, sem os devidos estudos sobre os prováveis impactos da coleta de água 
dos mananciais e sobre os riscos de salinização. Da mesma maneira, a contribui-
ção negativa da utilização de lenha para realizar a secagem da soja gera impactos 
que não estão sendo considerados. 

Ainda que as variedades atuais não permitam que a soja transgrida os limites 
ecológicos e, sobretudo, climáticos, vários produtores estão instalando grandes 
áreas de cultivo desse grão em ecossistemas nitidamente florestais. Ao fazerem 
isso, não levam em conta os possíveis impactos ambientais negativos e as possíveis 
perdas de vantagens competitivas com relação às tradicionais áreas de cerrado, o 
que torna esse sistema agrícola insustentável ecológica e socialmente. Essas áreas 
não estão livres de riscos ambientais, à semelhança das áreas de produção agrícola 
tradicionais no restante do Brasil. 
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CONCENTRAÇÃO DE RIQUEZA, FRACA GERAÇÃO DE EMPREGOS E PRODUÇÃO  
DE ALIMENTOS, ÊXODO RURAL

A incorporação das terras amazônicas ao sistema produtivo da soja trouxe, por 
um lado, a geração de renda e riquezas altamente concentradas e de divisas rele-
vantes para o balanço de pagamento do país. No entanto o processo de ocupa-
ção do cerrado pela agricultura comercial, em particular o ocorrido nos últimos 
30 anos, deixou de trazer quaisquer benefícios às populações tradicionais da 
região e lhes impôs severos custos, que podem levá-las à extinção cultural. Assim, 
desenvolveu-se um modo de produção altamente capitalizado, mecanizado e 
tecnificado, que ocupa áreas cada vez maiores e contínuas na busca de redução 
de custos pelo ganho de escala. Essas imensas plantações inviabilizam a perma-
nência dos pequenos produtores em sua vizinhança e acabam por incorporar 
suas terras. Isso provocou o deslocamento de produtores proprietários de médios 
estabelecimentos e de menor poder aquisitivo para os lugares mais centrais 
e mais longínquos na Amazônia Legal, mais afastados das infraestruturas de 
comunicação (Mota, 2001).

O movimento populacional se dá também para fora do campo, em direção às 
favelas nas periferias das cidades amazônicas (Pena et al., 2006). Qualquer que 
seja a sua estrutura produtiva, a expansão da cultura da soja pode desencadear 
mudanças importantes nos sistemas rurais, com redução do número de empre-
gos diretos nessas áreas. Nas plantações amazônicas de soja existe uma situação 
muito diferente da verificada no sul do país: para cada um milhão de ha plantados 
são criados quatro mil empregos permanentes e seis mil temporários (Luchiezi 
et al., 1999). Isso significa um empregado permanente por 250 ha, e um emprego 
(permanente e temporário) por 100 ha plantados. Um milhão de ha produzem, 
aproximadamente, três milhões de toneladas de soja. 
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         POSSÍVEIS CENÁRIOS FUTUROS

De forma ampla, a integração da Amazônia Legal continua na ordem do dia para 
o mandato governamental6, mas com novos parâmetros7. Em linhas gerais, está 
proposto um redesenho institucional visando superar a dispersão, a desconexão 
e o conflito entre diferentes políticas e projetos com impactos na região Amazô-
nica. Na nova política ambiental para a Amazônia, o Plano Amazônia Sustentável 
(PAS), está prevista a constituição de um Fundo de Participação dos Estados para 
o desenvolvimento sustentável . Está previsto o redirecionamento das linhas 
de financiamento das agências para incorporar critérios de sustentabilidade e 
valorizar a produção familiar, bem como apoiar a diversificação, a modernização e 
a comercialização dos produtos extrativistas, dos sistemas agroflorestais e opções 
para usos múltiplos da floresta.

A proposta do Plano Amazônia Sustentável poderá aumentar a importância do 
tema da sustentabilidade socioambiental, que hoje se encontra em lugar alto na 
agenda, porém circunscrito pelo objetivo de pactuar com a maioria dos atores em 
torno de um programa plurianual.

O contexto político ímpar propiciado por um governo progressista e democrático-
popular abre perspectivas para algumas opções. Entre elas, podemos citar alguns 
objetivos que já estão sendo implementados: a) o desenvolvimento sustentável da 
Amazônia; b) a eliminação da fome e da exclusão social; e c) uma reforma agrária 
ambientalizada. O primeiro tem como eixos temáticos prioritários: 1) a gestão 
ambiental e o ordenamento territorial; 2) a produção sustentável com tecnologia 
avançada; 3) a inclusão social e a promoção da cidadania; 4) a infraestrutura para 
o desenvolvimento (com o prévio ordenamento territorial); e 5) o novo padrão 
de financiamento. 

6  Segundo o Documento de Propostas e o Plano Amazônia Sustentável.
7  Alteração na política de incentivos federais, estaduais e municipais em relação à tributação 
de projetos de exploração mineral; articulação e formação de parcerias tecnológicas que reúnam  
conhecimentos avançados em geração de energia e na construção de hidrelétricas, de maneira a  
reduzir os já conhecidos impactos ambientais, sem necessariamente envolver a construção de mega-
barragens, reorientando projetos já em andamento, como Belo Monte, Santa Isabel e São Luís, no  
Pará e no rio Tocantins; estabelecimento de prioridades e políticas que valorizem o uso sustentável  
dos recursos florestais.
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 No entanto, nesse contexto contraditório de dinâmicas globais do comércio, do 
protecionismo aos produtos agrícolas dos países de primeiro mundo, do grande 
poder das empresas multinacionais que controlam o preço final dos produtos, 
das restrições estruturais da economia brasileira, dos projetos estaduais (como 
indicado nas projeções para dez anos da produção agrícola em Mato Grosso 
– Figura 1) e das fraquezas do setor ambiental, diferentes cenários podem ser 
pensados, apesar de ser este um exercício difícil e arriscado.

Figura 1: Projeções da produção agrícola em Mato Grosso. Fonte: Famato, 2003
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Figura 2: Possível cenário para a Amazônia Legal em 2020 (Macroplan, 1998)

Várias tentativas têm sido feitas em relação à Amazônia Legal. O mapa acima 
exemplifica alguns desses cenários. O cenário construído pela Macroplan mostra  
o possível status da Amazônia Legal no ano de 2020 (figura 2).

NA IMPOSSIBILIDADE DE CONCLUSÃO...

Certamente algumas respostas serão necessárias para imaginar com mais clareza 
o futuro da região amazônica. Atualmente o avanço da soja na região não mos-
tra sinais de estagnação significativos. Ao contrário, pressão maior é exercida 
pela perspectiva de ampliação da produção de biocombustíveis. Em particular, 
a cana-de-açúcar tem dinamizado ainda mais a ocupação de novas áreas, seja 
diretamente ou indiretamente, por empurrar a expansão da pecuária para dentro 
da Amazônia Legal. O mercado internacional de commodities continua bastante 
motivador, ao mesmo tempo em que o mercado energético se desenvolve numa 
velocidade surpreendente. Mesmo que algumas limitações locais ou regionais 
possam entorpecer ou influenciar a dinâmica atual, tais como as novas doenças, as 
limitações hídricas ou pedológicas, os custos de transporte, a carestia ou a escassez 
de crédito, as condições políticas e de mercado favorecem o desenvolvimento do 
agronegócio na Amazônia.
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PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DE MATO 
GROSSO: QUE AGENDA AMBIENTAL CONSTRUIR?

  ANDRÉA AGUIAR AZEVEDO & RICHARD PASQUIS

 
A inserção do estado de Mato Grosso (MT) no mercado globalizado por meio da 
venda de commodities agrícolas foi expressiva entre os anos de 1995 e 2005. A soja 
tem sido o carro chefe desses produtos e tem elevado os patamares de renda do 
estado, o que dá à agricultura uma importância fundamental para a economia do 
estado e do país, com influência nos superávits da balança comercial. Em 2006, o 
PIB agrícola respondeu por 43% do PIB total do estado de Mato Grosso (IBGE, 2007), 
e os volumes de grãos e carne exportados têm influenciando positivamente nos 
superávits da balança comercial do país. 

O que acontece, entretanto, é que os benefícios econômicos são questionados 
diante dos prejuízos ambientais e do colapso social. Para alguns autores (Shiki, 
1997), essa agricultura de alta escala baseada em um único produto estaria provo-
cando esses problemas. As ideias no campo do desenvolvimento rural ainda estão 
bastante polarizadas quanto à forma de utilização da natureza. Muitas pessoas 
no setor agropecuário entendem o desenvolvimento como o avanço da frontei-
ra agrícola, por meio do corte da vegetação nativa; outros, com visão contrária, 
entendem o desenvolvimento justamente pela via da conservação (Ehlers, 2007). 
Não obstante essa polarização, vislumbra-se um vasto caminho do meio que 
começa a ser valorizado e a ganhar mais adeptos.

A sociedade civil organizada, principalmente liderada por organizações não go-
vernamentais (ONGs), pressiona, cada vez mais, para que a sociedade preste mais 
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atenção à qualidade dos produtos consumidos e ao que está por trás do consumo, 
como os custos ambientais e sociais. O governo, pressionado por um lado pelo setor 
produtivo, por outro pela sociedade civil, tenta implementar políticas de comando 
e controle para conter os problemas, mas os resultados ainda são insuficientes. O 
setor produtivo, por sua vez, reage às cobranças legais e sociais, ora obedecendo à 
legislação com alguma resistência, ora se organizando politicamente na luta pela 
flexibilização de dispositivos legais percebidos por eles como restritivos à produção.

O que é novidade nesse cenário é que, cada vez mais, o setor produtivo se preocu-
pa com as questões ambientais e sociais, assuntos que historicamente não foram 
prioridades nesse meio. Essa preocupação não surge do nada, nem é endógena. 
Pelo contrário, é proveniente de críticas externas (Ortega, 1997) e da necessidade 
de se adequar à legislação, seja por temor à política fundiária do país, seja por 
pressões do mercado (comercialização e crédito). Nesse período de ajustes, que 
poderia determinar um caminho rumo a uma maior sustentabilidade da atividade 
agropecuária em termos econômicos, sociais, ambientais ou políticos, é necessário 
que espaços de diálogo entre o setor produtivo, as ONGs e o governo se estabele-
çam num plano propositivo. Para tanto, é importante que cada um desses setores 
entenda as críticas e as preocupações do outro. 

Assim, o primeiro objetivo deste trabalho foi levantar as opiniões do setor produtivo 
ligado à cadeia da soja no estado de Mato Grosso e identificar os temas mais con-
sensuais ou conflitantes entre o setor privado, o governo e os movimentos sociais 
organizados. O segundo objetivo foi analisar possíveis espaços para diálogo e estru-
turação de acordos, observando-se os temas mais convergentes e os mais conflituo-
sos para que ocorra essa construção coletiva entre os três setores da sociedade.

Para tanto, procurou-se entrevistar atores-chave do processo, que são de alguma 
maneira formadores de opinião ou que se articulam com outros setores e esferas 
do governo e com o setor privado. Foram ouvidos presidentes de sindicatos, asso-
ciações de produtores, fundações privadas de pesquisa, associações ambientalistas 
e setores do governo ligados ao setor produtivo, assim como produtores rurais. No 
total, foram realizadas 21 entrevistas. 

Os municípios visitados no estado de Mato Grosso foram Rondonópolis, Cuiabá, 
Lucas do Rio Verde, Sorriso e Sinop. No entanto, foram entrevistados atores desse pro-
cesso com propriedades rurais próximas à BR-163, nos municípios de Vera, Ipiranga 
do Norte, Tapurah e também na região leste do estado, como Canarana e Querência. 
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O texto está organizado em três partes, além da introdução. A seção um apresenta 
um referencial sobre a ocupação e o uso do solo no estado de MT e as consequências 
socioambientais dessa forma de ocupação. Na segunda seção, são apresentadas as 
novas demandas que estão sendo introduzidas na agenda da produção agrícola em 
termos socioambientais. A terceira seção traz o resultado da pesquisa de campo, com 
a identificação dos temas mais consensuais e/ou conflitantes com a classe produtiva 
e os espaços para articulação de acordos entre sociedade civil organizada e governo. 
 

          

O USO DA TERRA EM MATO GROSSO E AS 
CONSEQUÊNCIAS SOCIOAMBIENTAIS

     

Após 1930, começa a se acentuar o processo de colonização de Mato Grosso, pro-
movido pelo governo e iniciado no sul do estado1. Tiveram preferência os migran-
tes nacionais. A partir da década de 1960, essas colônias entraram em decadência, 
o que levou a uma maior concentração fundiária (Bertran, 1988). Em 1971, o Incra 
(Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária) transfere o processo de 
colonização para o setor privado, que inicia a colonização no norte do estado. 
Havia naquele período a clara intenção de ocupação da Amazônia Legal, sobretu-
do em Mato Grosso e no Pará. Foram construídas grandes obras de infraestrutura, 
como a BR-163 (Cuiabá-Santarém) e a BR-364 (Cuiabá-Porto Velho). A estratégia 
continuou na década de 1970, quando se deu início à ocupação da nova fronteira 
agropecuária que começava a ser incorporada aos espaços produtivos do estado. 
As novas rodovias foram fundamentais nessa nova incorporação (Bertran, 1988), 
que foi realizada inicialmente por mineiros e paulistas e, posteriormente, por 
migrantes oriundos do sul do país.

O Mato Grosso, que faz parte do Centro-Oeste e da Amazônia Legal, se inseriu, 
nesse período, no contexto da política brasileira de apoio à modernização da 
agricultura e ao avanço sobre as novas fronteiras. Graziano da Silva (1998, p.50) 
indica que esse apoio começa a se revelar plenamente com as políticas de crédito 
subsidiado, mediante a criação do SNCR (Sistema Nacional de Crédito Rural). Esse 
estímulo ao crédito a baixo custo, o acentuado desenvolvimento do aporte técnico 
e o incremento genético no setor, além de programas de incentivo, como Polocen-
1  Deve-se ressaltar que nessa época, 1930, o estado de Mato Grosso ainda não havia sido dividido. Essa 
divisão político-administrativa acontece em 1979.
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tro, Proterra, Prodecer e outros2, foram importantes na condução da moderniza-
ção conservadora da agricultura no estado de Mato Grosso. Assim, nos primeiros 
anos da modernização agrícola houve um aumento expressivo da produtividade, 
entretanto, rapidamente, começam a aparecer os primeiros sinais de problemas 
socioambientais advindos dessa forma de exploração intensiva, notadamente em 
ambientes em que predominam as monoculturas da soja (Embrapa, 1999). 

Mueller (1990), numa análise sobre o resultado dos incentivos públicos dados por 
meio dos programas de interiorização durante a década de 1970, ressalta que “o 
efeito da maioria das políticas examinadas foi de transferir recursos e patrimônio 
a indivíduos e grupos influentes, com reduzidos impactos sobre o desenvolvimento 
econômico e sobre o aumento de bem-estar da maioria da população da região”.

De toda forma, o estado de Mato Grosso na década de 1980 inicia sua consolida-
ção como grande produtor de commodities agrícolas, como a soja, o milho, a carne 
e o algodão. Nesse período, a agricultura é estimulada a funcionar como geradora 
de divisas para o país, enquanto a produção de alimentos ficou relegada a um se-
gundo plano, com um desempenho pouco satisfatório. Mueller, Wright e Nogueira 
(1986) apontam que desde a década de 1970 a agricultura já era pressionada a 
canalizar a produção para a geração de divisas, além da produção de energéticos 
advindos da necessidade de substitutos após a crise do petróleo. A partir de 1985, 
a ocupação do espaço rural no estado aconteceu praticamente pela via privada, 
haja vista o fim dos investimentos públicos diretos em aberturas de novas áreas. 
Nesse período houve uma intensa ocupação de áreas florestais do estado, sobre-
tudo do cerrado, por migrantes do sul do país que trouxeram consigo tecnologias 
de produção que utilizavam em sua região de origem (Pasquis, 2004). 

Contudo, a falta de aparelhamento do estado e a sua baixa capacidade de regu-
lação e fiscalização sinalizaram um aspecto negativo nessa equação que, por um 
lado, incluía ganhos econômicos, mas por outro mostrou a fragilidade do ecossis-
tema cerrado, que apresentava novos desafios ecológicos ainda pouco conhecidos 
(Guimaraes, Leme, 2002). Aliado a isso, o modus operandi da produção agrícola 
das regiões Sul e Sudeste não incluía, até aquele momento (década de 1980), preo-
cupações maiores em respeitar a legislação ambiental, que embora existisse para 

2  Há várias críticas a esses programas, notadamente, por terem oferecido crédito com taxas fixadas 
em níveis bastante reduzidos e sem correção. Além disso, percebe-se que houve privilégio de acesso a 
grandes grupos econômicos e os objetivos iniciais dos programas não foram alcançados. Para maiores 
detalhes consultar Mueller, Wright e Nogueira (1986).
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regular a área florestal desde a década de 1930, era praticamente ignorada pelos 
produtores e pouco cobrada pelo Estado.

Nos anos 1990, embalados pela necessidade de aumentar divisas para o país num 
ambiente de mundialização da economia, intensificou-se o processo de industria-
lização da agricultura (Mazzali, 2000). As tecnologias de produção foram sendo 
aprimoradas e incorporadas às áreas de cerrado. A produção era armazenada e co-
mercializada por meio de uma rede de armazéns e do posicionamento estratégico 
das diversas tradings, em sua maioria multinacionais, que foram se instalando no 
estado (Becker, 2005). 

Nos últimos anos, dois fatores externos contribuíram para o aumento da de-
manda por carne e soja da Amazônia e, de maneira particular, de Mato Grosso. O 
primeiro foi o surgimento da doença da vaca louca na Europa, que aumentou a 
demanda por carne verde, ou seja, carne alimentada com ração vegetal. O segun-
do foi a explosão econômica da China, que elevou a demanda por proteína animal 
(frango e porco) e, consequentemente, por soja. Adicionalmente, no período de 
2002 e 2003 o real apresentava uma desvalorização vantajosa frente ao dólar, o 
que potencializava os rendimentos (Nepstad, 2005). Por outra parte, o preço da 
soja no período teve um recorde histórico de alta no mercado internacional, como 
não acontecia há, pelo menos, 15 anos. 

De fato, o estado de Mato Grosso respondeu positivamente ao processo de desen-
volvimento da agricultura comercial que se iniciou na década de 1970, estimulado 
pelos incentivos públicos. Passou pelo processo de industrialização privada na 
década de 1980 e entrou em ritmo de expansão na era globalizada na década de 
1990. A figura 1 ilustra a resposta a essa demanda com o incremento de soja e 
rebanho bovino no estado.
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FIGURA 1 – INCREMENTO DO REBANHO BOVINO E SOJA NO ESTADO DE MATO GROSSO (1970-2004). FONTE: REBANHO BOVINO ATÉ 1990 – IPEA DATA 
/ IBGE; DE 1995 A 2004 – ANUALPEC 2004. OS DADOS PARA PRODUÇÃO DE SOJA FORAM OBTIDOS PELO IPEA E IBGE.

As consequências do aumento de produção, tanto no cerrado quanto em áreas de 
floresta, começaram a se refletir não só no aumento do Produto Interno Bruto (PIB) 
do estado, mas também em sua paisagem, com a drástica diminuição da vegeta-
ção nativa. A figura 2 mostra a redução da vegetação de floresta de 1988 a 2006.
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O processo de conversão de florestas, como se percebe no gráfico, foi mais acen-
tuado no estado de Mato Grosso do que nos demais estados da Amazônia Legal. 
Embora uma parcela desse desmatamento tenha sido legal, a maior parte foi ilegal 
(Azevedo et al, 2007, não publicado). 

Ao se comparar os dados de desmatamento e floresta com o aumento do cresci-
mento na área plantada de soja no estado, é possível observar uma relação entre o 
incremento de área plantada e o aumento da área cuja cobertura vegetal foi reti-
rada (figura 3). Contudo a relação não é direta. O que ocorreu, em grande medida, 
foi que a ocupação de áreas apropriadas para a agricultura no cerrado ampliou a 
pressão da pecuária sobre a floresta na fronteira norte do estado (Margullis, 2004). 
Aliado a isso, existem outros fatores, como preço baixo da terra e melhoria na 
infraestrutura, que ajudam a explicar a expansão da fronteira. Em períodos como 
2003 e 2004, em que o preço da soja estava muito elevado, além do câmbio favo-
rável, se observou pontualmente a implantação direta da soja após a conversão de 
floresta (FBONS, 2004).

milhões de
hectares Km2

199
6 199

7
199

8
199

9
200

0 200
1

200
2

200
3

200
4

200
5

200
6199

4 199
5

7

6

5

4

3

2

1

0

14000

12000

10000

8000

6000

4000

2000

0

área plantada com soja (ha)
desmatamento em floresta (Km2)
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DADOS DE ÁREA PLANTADA DE SOJA: IBGE, ANUALPEC. 

É importante observar que a tecnologia tem propiciado ganhos de produtividade 
para a produção de soja, mas ainda se percebe que o fator principal da sua expan-
são é por meio da ampliação da área plantada (figura 4). 
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Ademais, há vários aspectos socioambientais controversos que começaram a surgir 
como efeitos desse tipo de monocultura intensiva em fertilizantes, agroquími-
cos e mecanização. Hogan, Cunha e Carmo (2002) atestam que as preocupações 
ambientais se voltam para três questões principais: a) biodiversidade, com atenção 
especial para o cerrado, que vem perdendo, para a agricultura, a maior proporção 
de áreas nativas em comparação com os outros biomas ameaçados no planeta; 
b) sequestro de carbono, já que a capacidade de armazenamento de carbono no 
cerrado é grande, sobretudo nas raízes, e obviamente essa capacidade nas flores-
tas é muito relevante e vem sendo mais amplamente estudada; e c) proteção dos 
mananciais, uma vez que a forma drástica e descuidada como se deu o uso do solo 
interfere na quantidade e na qualidade da água nos mananciais.

Não obstante a perda da biodiversidade amplamente documentada na literatura, 
o desmatamento nos últimos anos começou a ser questionado como uma das 
causas do processo responsável pelas mudanças climáticas3. Segundo relatório 
divulgado por um projeto que estuda cenários para a Amazônia, as florestas, para 
além de serem grandes reservatórios de carbono, também atuam como grandes 
condicionadores de ar, ao transformarem a energia solar em vapor de água, o que 
colabora para a manutenção dos atuais níveis de precipitação das regiões tempe-
radas do planeta. Essas regiões normalmente praticam agricultura, e a sobrevivên-
cia dessa atividade está, portanto, atrelada à manutenção das florestas (Nepstad, 
Moutinho, Soares-Filho, 2006). 

IMPACTOS SOCIOAMBIENTAIS: O QUE SE 
ESPERA DOS PRODUTORES RURAIS?

Como resposta aos problemas socioambientais da atividade agropecuária, a 
sociedade civil organizada, sobretudo ONGs ambientalistas, começou a pressionar 
os governos por políticas públicas mais efetivas para a regulação desses efeitos, 
além de mobilizar a sociedade em geral e, em consequência, os mercados, para 
que exijam um tipo diferente de produção ou mudem o padrão de consumo. O 
termo agricultura sustentável entrou na agenda das políticas públicas e passou, 
também, a ser mais conhecido na mídia. No entanto, a ideia ainda parece ser uma 
aposta conceitual e ideológica, pelo menos no que se refere a sua aplicação na 
3  O desmatamento/fogo das florestas tropicais é responsável por 10% a 25% das emissões de carbono 
provocadas por ações humanas no planeta (SANTILLI et al, 2005).
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agricultura de grande escala. Segundo Pádua (2000), cresce a percepção da ne-
cessidade de se praticar outra agricultura no Brasil, que seja produtiva, mas sem 
destruir as bases naturais da produção, com geração de melhores e mais empre-
gos e promoção da apropriação mais justa e equilibrada do território.

Os mercados começam, de alguma forma, a cobrar uma produção com maior 
qualidade, sobretudo em locais com critérios ambientais mais rigorosos, como a 
Europa. Um exemplo de reação do mercado foi a moratória de dois anos à compra 
de soja produzida no bioma Amazônia em áreas abertas a partir de 24 de julho de 
2006, liderada pela Associação Brasileira das Indústrias de Óleos Vegetais (Abiove) 
(USDA, 2006).

Um dos grandes obstáculos para o cumprimento da legislação ambiental nos 
biomas de floresta da Amazônia Legal, nesse caso no médio-norte e no norte mato-
grossense, é o alto custo-oportunidade de fazê-lo, haja vista que somente podem 
sofrer corte raso 20% da área. Há vários projetos em curso para tentar minimizar 
esses custos e reduzir também a pressão por desmatamento nessa região. Um de-
les é o “Desmatamento Zero”, liderado por um grupo de ONGs e pelo governo, cuja 
proposta é o pagamento pelo desmatamento evitado para os estados e produtores 
que consigam reduzir o desmatamento.

Outra ideia que merece destaque é a da “Certificação por Zonas” (Nepstad et al, 
2006). Esse mecanismo se afasta da certificação da propriedade individual, como 
é o caso da certificação da madeira na Amazônia, e se aproxima de um sistema 
como o de zonas da febre aftosa. Em suma, o que se esperaria é que houvesse um 
zoneamento no estado, que definiria quais são as áreas apropriadas para criação 
de gado e produção de soja (ou outra cultura de larga escala). Assim, as regiões 
que estivessem cumprindo a legislação ambiental e social seriam certificadas por 
zonas. Esse tipo de instrumento teria um suporte do governo, mas seria monito-
rado também pelos próprios atores integrantes da região, que pressionariam para 
que os proprietários não desrespeitassem as regras, sob pena de que todos percam 
mercado ou vantagens comerciais advindas da certificação (Idem, 2006). 

O que se espera com esses mecanismos é que não se inviabilize a produção, mas 
não se produza da forma como aconteceu até hoje no Brasil, com a abordagem da 
economia do cowboy, isto é, num plano horizontal e sem fronteiras, que acredita na 
infindável resiliência e passividade da natureza (Mueller, 2000). As consequências 
ambientais e econômicas dessa abordagem têm sido desastrosas, e prova disso são 
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as imensas áreas abandonadas anualmente pela infertilidade do solo (Embrapa, 
1999), além da quantidade de novas doenças que se proliferam nas culturas (por 
exemplo, a ferrugem asiática) (FMT, 2006).

Essa percepção já existe com muita clareza em alguns setores da cadeia produtiva 
da soja no estado de Mato Grosso. Em entrevista ao superintendente da Funda-
ção Mato Grosso (FMT), ele observa que a agricultura vai ter que se adequar aos 
novos padrões exigidos pelos mercados internacionais e pela legislação nacional. 
Segundo ele há vários tipos de mercados e de agricultura. Se colocados dentro de 
uma pirâmide (fig. 5), a base seria uma agricultura sem critérios socioambientais 
e em desobediência com a legislação ambiental e trabalhista. Essa parcela seria 
cada dia menos aceita pelos mercados mais exigentes e também sofreria mais 
retaliação em relação ao crédito. O meio da pirâmide seria representado por aque-
las propriedades que tentam cumprir a legislação, mas não mudam suas práticas 
(“conformidade de papel”) e não focam na qualidade em médio e longo prazos. O 
topo da pirâmide seria representado por propriedades que conseguem atender 
as legislações e também mudam a forma de gestão, focando na qualidade dos 
produtos. Essas propriedades arcam com maiores custos, mas que podem ser 
recompensados pelo acesso a mercados melhor remunerados.

Certificação
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FIGURA 5 – PIRÂMIDE COM FOCO NA QUALIDADE E TENDÊNCIA DE MERCADO, DE ACORDO COM OPINIÃO DE DARIO HARIMOTO, SUPERINTENDENTE  
ZDA FUNDAÇÃO MT. 
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Embora tenha havido uma mudança na percepção e nos discursos de muitas lide-
ranças políticas, econômicas e também em pesquisas técnico-científicas a respeito 
de uma agricultura de grande escala com maior qualidade e com foco no respeito 
à legislação ambiental e trabalhista, há muitas divergências dentro da própria 
classe produtora sobre essas questões. Além dessas divergências internas há fortes 
conflitos entre a classe produtora e os movimentos sociais, seja por questões fundi-
árias, ambientais ou trabalhistas. Como em qualquer democracia, os discursos por 
vezes são sectários e os interesses se estabelecem em polos opostos.

Contudo, tem havido um esforço de tentar criar espaços de diálogo em meio a essa 
polarização extremada. Para se criar espaços de diálogo, é necessário, em primeiro 
lugar, uma postura de escuta. Cabe escutar para identificar assimetrias de infor-
mações, oportunidades para novas informações e possibilidades de acordos. A pró-
xima seção revela parte dessa percepção da iniciativa privada ligada ao agronegó-
cio no estado de Mato Grosso e apresenta possíveis espaços para a interlocução da 
sociedade civil e do governo com esses atores. 

             

TEMAS COM POSSIBILIDADES DE DIÁLOGO: 
O QUE DIZEM OS PRODUTORES?

De todas as entrevistas realizadas é possível destacar vários temas para 
diálogo e negociação junto aos governos e à sociedade civil. Entre es-
ses, há temas mais consensuais para o setor produtivo, e, inclusive, com 
maior sincronia com o poder público e a sociedade civil. Isso significa 
que são temas para os quais mais facilmente se pode estabelecer o diá-
logo. Há outros mais conflituosos para a própria classe produtora e, so-
bretudo, para os outros dois setores (sociedade civil e governo) (Quadro1).
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PRODUTORES DE SOJA DO ESTADO DE MATO GROSSO:
QUE AGENDA AMBIENTAL CONSTRUIR?

Alguns temas listados na tabela foram analisados pela relevância que apresen-
taram no trabalho de campo junto ao setor produtivo ligado à soja. São questões 
que podem sofrer intervenção com vistas à construção de acordos com o setor 
privado, a sociedade civil e o governo, com o objetivo de se alcançar uma agricul-
tura mais responsável social e ambientalmente e sustentável ao longo do tempo. 
A partir dos temas relatados pelos produtores, é possível agrupar as questões 
mais ou menos conflituosas em categorias mais abrangentes, como: a) política 
ambiental; b) governança dos órgãos ambientais; c) estímulo para a conservação; 
d) políticas setoriais; e e) cultura ambiental (Quadro 2). 

TEMAS

Maiores graus de conflito Menores graus de conflito

Política ambiental (itens 1, 2, 4, 12) Governança dos órgãos ambientias- é mais consensual 
entre setor privado e ONGs (item B)

Políticas setoriais (9, 10, 11, 13) Estímulos para a conservação

QUADRO 2: TEMAS COMPILADOS EM CATEGORIAS MAIS AMPLAS, DE ACORDO COM MAIOR OU MENOR GRAU DE CONFLITO A PARTIR DO QUADRO 1.

A seguir, serão expostas considerações sobre alguns dos temas envolvidos nessas 
categorias mais abrangentes, com destaque para a perspectiva dos produtores.

a. Política ambiental, que envolve a recuperação das áreas de proteção perma-
nente – APP, o quantitativo de reserva legal – RL, a discussão do Zoneamento Sócio 
Econômico Ecológico e a definição dos limites do bioma amazônico. Com exceção 
do primeiro item, todos os outros são fontes de grande tensão entre setor produti-
vo, governo e sociedade civil. 

• Recuperação de áreas degradadas: é tema consensual entre o setor produ-
tivo, mormente quando se trata de áreas de preservação permanente (APP). Os 
problemas começam quando se trata da metodologia. Muitos não têm técnica 
alguma para a recuperação das áreas degradadas e simplesmente isolam a área 
para que ocorra uma regeneração natural. Como praticamente inexiste fiscali-
zação do órgão público ambiental do estado quanto a esse aspecto, o replantio é 
pouco praticado nas áreas rurais. Outro desafio, além do método tecnológico, é o 
custo do replantio, ainda bastante elevado. É um assunto que remete a acordos e 
parcerias, sobretudo para conseguir crédito com custos mais baixos para replan-
tios ou dinheiro internacional para futuros projetos nesse sentido. Algumas ONGs 
já estão trabalhando com os produtores nessa linha. Vale a pena citar a TNC (The 
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Nature Conservancy) e o ISA (Instituto Socioambiental) no âmbito do estado de 
Mato Grosso, mas ainda há muito a ser feito. Também há iniciativas locais para o 
estímulo da recuperação de APPs, como é o caso da ONG Clube Amigos da Terra 
(CAT), sediada em Sorriso, que ainda enfrenta barreira com os grandes produtores 
por conta dos custos elevados da recuperação dessas áreas. 

• Recomposição de reserva legal: é um tema extremamente conflituoso, difícil 
de ser negociado, haja vista a forte resistência do produtor em recompor a reserva 
legal dentro de suas próprias áreas. A tendência é utilizar outros mecanismos 
de compensação de RL, fora da propriedade. Nesse campo é possível conseguir 
alguns acordos, no entanto, parece que esse assunto está mal resolvido dentro do 
próprio âmbito legal no estado e nos órgãos que liberam essas compensações. Os 
produtores querem áreas para compensar, e o governo quer oferecer essas áreas 
em unidades de conservação ou por meio do pagamento de uma taxa de compen-
sação para um fundo. A primeira solução esbarra na questão fundiária das áreas 
localizadas nas UCs estaduais e na falta de áreas em UCs dentro das mesmas 
bacias hidrográficas. A segunda foi vetada pelo Ministério Público.

• Planejamento da ocupação espacial: nesse trabalho o zoneamento agrícola 
foi uma das alternativas mais citadas para a não ocupação de áreas inadequadas 
à agricultura. O grande problema para se conseguir acordos com os produtores 
nessa área é que o zoneamento deve seguir o que está estabelecido no Código 
Florestal (Decreto 4297/02, art. 5 e 21). Segundo a opinião de alguns entrevistados, 
caso a lei seja cumprida integralmente, o zoneamento inviabilizaria a atividade 
agrícola. Esse é um dos maiores conflitos com os produtores rurais, sobretudo os 
que possuem propriedades em áreas de floresta. O Zoneamento Sócio Econômico 
Ecológico (ZSEE) de Mato Grosso, que será o subsídio para o zoneamento agrícola 
do estado, tem uma longa história, e não é objetivo desse texto recontá-la. No 
entanto, é importante pontuar algumas ações mais recentes relacionadas a esse 
processo. Em 2005 o governo enviou o ZSEE para a Assembleia Legislativa e, por 
várias razões, dentre as quais destaca-se a ostensiva atuação da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado de Mato Grosso (Famato), esse documento não 
entrou para votação no estado. Em 2007, o governo pede uma revisão do docu-
mento, que foi realizada por uma equipe da Embrapa. No início de 2008 a Secre-
taria Estadual de Planejamento (Seplan) criou a comissão de validação do ZSEE, 
integrada por diversas instituições da sociedade civil, que validaram o documen-
to que foi no anexo do projeto de lei enviado pelo governo para a Assembleia 
Legislativa, em maio de 2008. A discussão do documento está acontecendo em 
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todo o estado por meio de audiências públicas em vários polos e, nesse processo, 
estavam previstos espaços para a construção de acordos. Lamentavelmente já se 
percebe a formação de blocos antagônicos e a visão da classe produtora, a prin-
cípio, parece ser contrária às medidas mais conservacionistas presentes no texto 
técnico do zoneamento.

b. Governança dos órgãos ambientais, que envolve o fortalecimento, a compati-
bilização e a burocracia desses órgãos. Esse tema é mais consensual entre ONGs e 
setor privado, enquanto o governo permanece numa posição defensiva. 

• Quanto à governança no estado, o papel da Secretaria de Estado do Meio Am-
biente (Sema) é destacado pela falta de capacidade para fazer a gestão ambiental 
de forma cooperativa com o setor produtivo. A principal causa de conflitos é a 
morosidade do órgão (ISA & ICV, 2006) que acaba se refletindo em ações ilegais 
de muitos produtores que estariam dispostos a fazer de forma legal suas ações, 
caso o processo fosse diferente. Ou seja, o tempo do órgão não está de acordo com 
o tempo das atividades produtivas na área do agronegócio. Entre estar legal e ter 
prejuízos, a maioria dos produtores opta por ficar ilegais, até conseguirem resolver 
sua situação junto ao órgão ou judicialmente. No entanto, na outra ponta dessa 
cadeia, o mercado parece ser imperioso para que a legalização aconteça. Algumas 
traders começam a exigir adequação ambiental (Nepstad et al, 2006) e a colocar 
prazos para os agricultores, além de algumas linhas de crédito do Banco do Brasil 
ligadas a investimento. Também é um ponto em que a sociedade civil poderia ten-
tar uma interferência ou acordos entre governo e setor produtivo, principalmente 
por meio da cooperação em estudos que proponham alternativas de agilidade e 
transparência das ações dos órgãos ambientais (Thuault & Micol, 2008). 

c. Estímulos para a conservação envolvem os temas sobre remuneração por des-
matamento evitado, crédito para possibilitar diversificação e agregação de valor 
ao produto final e certificação. Esses itens são mais consensuais entre ONGs, setor 
privado e governo, porém a certificação ainda é motivo de grandes discordâncias 
dentro do setor produtivo.

• Quanto a incentivos econômicos para a conservação, o pagamento por desma-
tamento evitado e o recebimento por créditos de carbono são temas consensuais 
no setor produtivo, no entanto ainda parecem ser uma realidade muito distante 
para eles. E, realmente, no contexto da Convenção do Clima, ainda há muito que 
se negociar para se chegar a consensos sobre o pagamento por desmatamento 



69

evitado (Santilli et al., 2005; Gullison et al., 2007). São ações de longo prazo, que 
interessam pouco aos produtores individualmente, à diferença das representações 
de classe que querem participar das negociações (o que pôde ser percebido na en-
trevista com representante da Famato). No entanto, o governo do estado de Mato 
Grosso está implementando um mecanismo de compensação de reserva legal 
no qual está inserido um componente de incentivo econômico para os que não 
desmataram suas áreas, mediante o projeto MT Legal (conforme entrevista feita 
ao representante da Seder – Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural). Essa 
é uma proposta pouco discutida com o setor produtivo e ainda há conflitos com 
relação ao tema (Conama, 20074). Nesse sentido, parece ser um bom tema e espaço 
para negociação, em que a sociedade civil (sobretudo com as ONGs ambientais) 
pode funcionar como intermediária entre o governo e o setor produtivo. Os maio-
res entraves para se resolver essa questão localmente parecem estar na legislação 
nacional (Código Florestal) e na operacionalização de um sistema de mercado.

d. Políticas setoriais envolvem itens que vão desde a melhoria da logística, ex-
pansão da fronteira agrícola, passam pela questão dos transgênicos e do trabalho 
escravo nas propriedades rurais. Esses temas são, de forma geral, motivos de fortes 
tensões, sobretudo entre as ONGs e os outros dois setores.  

• Com relação a logística e desenvolvimento em Mato Grosso: é unânime entre 
classe produtiva e governo a necessidade de que se melhore a logística no estado 
de Mato Grosso com urgência, tanto para melhorar a rentabilidade da produção 
primária, quanto para promover a agroindustrialização no estado (Seder, 2006). 
Nesse âmbito, é provável que haja duros conflitos entre esses dois setores e a 
sociedade civil organizada, especialmente com relação a projetos de infraestrutu-
ra, como a construção de hidrovias em ambientes frágeis como Pantanal e Bacia 
Araguaia-Tocantins. Foram citados pelos entrevistados possíveis locais que ainda 
devem sofrer expansão de área agrícola no estado (Fig. 5). Esses locais, segundo 
os entrevistados, podem ser tanto em áreas com vegetação nativa como aquelas 
ocupadas com pastagem e/ou degradadas. 

4  Seminário promovido pelo Grupo de Trabalho de instrumentos econômicos do Conama, dias 21 e 22 
de agosto de 2007, em Cuiabá-MT, sobre “Instrumentos Econômicos para a Gestão Ambiental Rural na 
Amazônia”. Apresentações disponíveis no site: http://www.mma.gov.br/port/conama
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Figura 5- Mapa com identif icação dos possíveis municípios de avanço da fronteira agrícola com 
ocupação pela soja, seja ocupando áreas abertas, seja por abertura de novas áreas, segundo a opinião 
dos entrevistados.

• Impactos sociais, o setor produtivo – tanto produtores, como traders e asso-
ciações – não consegue admitir ou sequer enxergar os impactos sociais negati-
vos do plantio da soja. Em relação à questão do trabalho escravo, a maioria não 
admite que exista no estado, principalmente em áreas de cultivo de soja. De fato o 
trabalho escravo é mais retratado em fazendas afastadas dos principais acessos e 
está muito relacionado com o modus operandi em períodos de abertura das áreas. 
Normalmente a soja se estabelece numa fase posterior à abertura, em proprie-
dades onde havia pastagens e que eram apropriadas para agricultura (Margulis, 
2004; Nepstad et al, 2006). Esse é ainda um ponto bastante conflituoso, entretan-
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to muitos agricultores estão se enquadrando na maioria das normas trabalhistas, 
seja por pressão de mercado para a comercialização (estímulo via traders), seja 
por conta do acesso ao crédito, seja por temerem a desapropriação, ligada às 
ações do Incra (Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária). Concentra-
ção de áreas também não é assunto comentado como impacto negativo e, sim, 
encarada como uma lógica natural em modos de produção capitalista, bem como 
as desigualdades regionais ocasionadas pela reorganização dos territórios em 
face à globalização da economia no estado (Amaral, 2005). É um tema de difícil 
diálogo e os produtores, em geral, reclamam dos excessos do setor público na apli-
cação da legislação, argumentando, com frequência, que haverá uma tendência 
de substituição dos empregados pelo máximo de mecanização possível.

e. Cultura ambiental abrange a sustentabilidade da propriedade e a possibilida-
de do desenvolvimento de uma cultura ambiental entre os produtores rurais. Esse 
tema, até certo ponto, também parece ser motivo de consenso entre os setores.

• Educação ambiental e formação: muitos agricultores, sobretudo os represen-
tantes de classe, estão cientes de que a “resposta socioambiental” do produtor 
tem mudado e deve mudar ainda mais. No entanto, admitem a falta de participa-
ção da maioria dos produtores em assuntos mais pertinentes aos aspectos am-
bientais e sociais. O mercado, em primeiro lugar, e a legislação, em segundo, são 
considerados os principais indutores de mudanças de comportamento. Parecem 
ser mais artificiais, a princípio, mas são potencializadores da introjeção da crítica 
socioambiental na prática dos produtores. De fato, a pressão para a mudança 
parece ser mais eficaz quando acontece por meio de elos de mercado que lidam 
com o produtor, como as traders e os bancos públicos ou de desenvolvimento. Há 
produtores que percebem que, para além de estímulos econômicos, há necessi-
dade de formação socioambiental do produtor para que ele entenda a necessi-
dade das mudanças. Assim, haveria uma mudança da cultura socioambiental do 
produtor de maneira mais permanente. Esses espaços de formação parecem ser 
mais legítimos, para o produtor, quando propostos em foros e coletivos ligados 
ao próprio negócio. Por isso há necessidade de que os governos e associações de 
classe/pesquisa insiram sempre essa questão na pauta desses encontros.

Ressaltamos a seguir três aspectos notados nas entrevistas que merecem ser 
pontuados, não necessariamente como temas, mas como características da parti-
cipação do setor nas questões socioambientais, estratégias de organização política 
e crenças que ainda permanecem enraizadas na classe, bem como outras que 
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começam a sofrer mudanças diante do recente cenário de crise econômica.

1. A participação das lideranças ligadas aos produtores:
Há uma diferença importante na percepção das questões socioambientais entre 
os formadores de opinião, como presidentes de sindicatos, pesquisadores das fun-
dações privadas, traders, produtores mais estruturados, e os produtores na ponta, 
menos atentos aos contextos internacionais. Se esses espaços de articulação são 
realmente desencadeadores de mudanças, pode ser que haja a adequação da 
produção às leis ambientais e sociais, em médio prazo, mas não de uma maneira 
imposta. A tendência é que haja, nessas associações, cada vez mais pessoas bem 
informadas para esse tipo de negociação, seja com a sociedade civil, seja com o 
governo, em todas as esferas. 

Moyano e Garrido (1997), por ocasião da introdução do programa agroambiental 
na União Europeia, narraram que novos atores sociais surgiram em diferentes 
campos ligados à política agroambiental, a exemplo do que parece estar aconte-
cendo no Brasil. Esses atores estavam, em três espaços preferenciais, pensando 
soluções para os desafios ambientais da agricultura: na ciência, na administração 
pública e nas organizações não governamentais. 

No Brasil parece existir uma tendência de que pessoas especializadas na área 
ambiental tentem encontrar soluções que atendam à produção e também aos 
padrões ambientais exigidos, nos três espaços citados. Pode-se citar o exemplo das 
associações próprias da classe produtiva, por exemplo, a Famato e a Associação 
dos Produtores de Soja do Estado de Mato Grosso (Aprosoja). Cabe destacar que 
representantes dessas organizações participam ativamente de eventos com temá-
ticas socioambientais no estado e fora dele e levam as posições dos produtores em 
relação aos temas debatidos. Também foi cogitada a criação de uma ONG da classe 
produtiva. Segundo o entrevistado da Seder, Clóvis Vetoratto, “o setor produtivo 
ligado à agropecuária deveria criar uma ONG ambientalista para representar e 
colocar a visão do produtor em todas as conferências e encontros de meio ambien-
te que houvesse no Brasil e fora do País”.

2. Estratégia de organização dos produtores:
A negociação e a adequação aos valores e normas socioambientais, que chama-
remos aqui de “reação refletida”, se deve, sobretudo, à estratégia do governo do 
estado de Mato Grosso de fortalecer as organizações de agricultura patronal. Esse 
fortalecimento acontece por meio de repasse de recursos públicos para fundos pri-
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vados que custeiam essas instituições5. Essa estratégia do governo estadual o retira 
do front com os órgãos públicos federais e com as organizações da sociedade civil e 
repassa essa responsabilidade para o próprio setor interessado, que, indiretamen-
te, pode, com suas conquistas, favorecer o estado. 

3. Crenças que permanecem e reflexões em época de crise:
Em relação aos desacertos ambientais nas conversões de áreas com vegetação 
nativa, ainda há uma persistência em justificar esses passivos pelo fator histórico e 
conjuntural à época, inclusive estímulos governamentais ao desmatamento, a des-
peito da existência do Código Florestal desde 1934. Permanece a crença no pouco 
valor do bioma cerrado, na soja como indutora do progresso econômico no estado 
de maneira indubitável e na pouca atenção para a pequena agricultura. Contudo, 
em função da crise dos anos 2004/2005, houve questionamentos ao modelo do 
monocultivo, que levaram a mudanças mais estruturais na forma de produzir do 
estado. A tendência foi de verticalização da produção e de melhor aproveitamento 
das áreas já abertas. Entretanto, a situação favorável atual não permite demons-
trar que houve uma mudança permanente no comportamento do produtor e no 
próprio estado como indutor do desenvolvimento econômico. Com as boas condi-
ções do mercado de soja e a perspectiva dos biocombustíveis no contexto atual de 
crise alimentar e energética mundial, as boas resoluções foram esquecidas rapida-
mente, tal vez até a próxima crise que não tardará em se apresentar.

 
 
 
 
 

5  O dinheiro que auxilia a Aprosoja vem de um imposto – Fethab – e é repassado à instituição por 
meio de um fundo privado, denominado Fundo de Apoio à Cultura da Soja (Facs). O dinheiro vem por 
um acréscimo de 0,02 centavos por saco de soja que o produtor paga por meio do Fethab, no momento 
da comercialização. O estado de Mato Grosso coloca mais 0,02 centavos (também do Fethab) no fundo 
privado, para cada 0,02 centavos recolhidos pelo produtor. O Fundo Estadual de Transporte e Habitação 
(Fethab) foi criado pela lei 7882 de 30/12/02, com o objetivo de financiar o planejamento, a execução, o 
acompanhamento, bem como a avaliação dos serviços nos setores de transporte e habitação em todo 
o estado de Mato Grosso. O imposto é cobrado sobre o valor do óleo diesel, frete, produção agrícola e 
pecuária mato-grossense. Originalmente sua destinação era de cerca de 30% para a construção de 
casas populares e 70% para obras nas rodovias estaduais. Fonte: http://www.sinfra.mt.gov.br/conteudo.
php?sid=15&parent=15.
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  CONSIDERAÇÕES FINAIS

À medida que se inseriu no mercado globalizado (de 1990 em diante), para atender 
a uma demanda crescente por carne e grãos, especialmente soja, o estado de Mato 
Grosso começou a se destacar como grande produtor de commodities agrícolas. 
Não obstante o título de maior produtor brasileiro de soja, também foi o cam-
peão em conversão de áreas nativas (Fearnside, 2003) no mesmo período, tanto 
de cerrado como de florestas, além de outros problemas trazidos pela crescente 
ocupação de áreas com a agropecuária. A soja não é responsável pela abertura de 
novas áreas de floresta diretamente, mas indiretamente por meio da pressão sobre 
a fronteira pecuária (Margulis, 2004). 

Com a exposição das externalidades socioambientais, surgiram cobranças da 
sociedade civil e do governo para um reajuste dessa forma de produzir. Muitas or-
ganizações internacionais começaram a pressionar os mercados externos que são 
potenciais compradores de commodities do Brasil para que estes exigissem outro 
padrão de produção nacional, que cumprisse a legislação ambiental e trabalhista. 
Somente o cumprimento da legislação ambiental já seria um grande avanço na 
área da conservação.

No entanto, como o custo-oportunidade de cumprir a legislação ambiental ainda é 
alto em locais de floresta na Amazônia Legal, a resistência dos produtores é grande, 
e os resultados da implementação das políticas públicas para evitar o desmata-
mento ilegal no estado são débeis (ISA & ICV, 2006, Azevedo & Pasquis, 2006). 

Não obstante as dificuldades, esse processo de adequação está em curso e os 
produtores começam a colocar maior atenção para as questões ambientais, 
sendo que os espaços para os acordos com o setor produtivo começam a surgir 
para se negociar melhores práticas, maior produtividade e sistemas que aliem a 
conservação com a produção nas propriedades rurais. Os temas socioambientais 
certamente ainda não são os preferidos dos produtores e causam desconforto, 
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pois grande parte das propriedades tem problemas com passivos ambientais e 
sociais. Ademais, muitos ainda querem explorar os recursos naturais da forma 
como acontecia há 20 ou 30 anos. A preocupação ambiental é um tema que não 
nasceu da classe produtiva, externo aos seus interesses. Contudo, também tem 
havido uma reação para uma maior participação na formulação das políticas e 
acordos entre sociedade civil, governo e a classe produtiva nas questões am-
bientais. Essa participação em fóruns e coletivos em que se discute a temática 
ambiental no desenvolvimento rural normalmente acontece por meio da repre-
sentatividade das associações de classe, e esses são os que estão mais à frente no 
entendimento dessas questões.

Os temas que são mais destacados pelo conflito e que são motivos de reivin-
dicação pelos produtores para a composição do diálogo são aqueles ligados à 
política ambiental, como o zoneamento agroambiental e a reserva legal, além de 
outros mais ligados a políticas setoriais, como crédito e logística de transportes. 
Os temas que oferecem espaço para o diálogo mais consensual são aqueles que 
visam aos estímulos econômicos à conservação, como venda de serviços florestais, 
recuperação de áreas de preservação permanente e novas tecnologias de produ-
ção que ofereçam rentabilidade e conservação de forma integrada. Em relação à 
governança dos órgãos ambientais ligados ao poder público, há uma insatisfa-
ção praticamente generalizada por conta da morosidade do órgão estadual e da 
excessiva burocratização dos processos, o que segundo os produtores inviabiliza 
e/ou encarece muito a conformidade com a legislação. É importante destacar que, 
à medida que se avança para o norte do estado, os discursos se recrudescem e a 
resistência ao cumprimento da legislação ambiental fica mais evidente.

De forma geral, tais assuntos são foco de muita dificuldade em se efetuar acordos, 
e o debate é intenso, com posições polarizadas de tal forma que o diálogo se torna 
uma estratégia muito improvável. No entanto, pelo discurso dos produtores é 
possível dizer que há um caminho do meio por onde os acordos parecem mais fac-
tíveis e possíveis, sobretudo quando o produtor tem uma visão de mercado mais 
ampla, pratica a gestão da propriedade de forma integrada e deseja a sustentabili-
dade, sobretudo econômica, de sua atividade.
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MARÍLIA SILVA DE OLIVEIRA

 
 
 
O processo de mobilização dos movimentos sociais e ambiental que se articulam 
no eixo de influência da BR-1631 e sua relação com o Estado despertam interesse 
em muitos debates acadêmicos, técnicos, sociais, ambientais. A BR-163 liga as 
cidades de Cuiabá, no estado de Mato Grosso, a Santarém, no Pará, cobre uma 
extensão de 1.780 km e atravessa uma das regiões mais importantes da Amazô-
nia brasileira, do ponto de vista do potencial econômico, da diversidade biológica, 
das riquezas naturais e da diversidade étnica e cultural (Brasil, 2006). Por outro 
lado, a região também é conhecida como uma área de grandes conflitos fundiá-
rios, que carece da presença efetiva do Estado, onde os recursos naturais são ex-
plorados de forma exaustiva e onde as ameaças de morte àqueles que procuram 
estabelecer a ordem são recorrentes.

O estado precário das rodovias na Amazônia há muito se apresenta como grande 
obstáculo ao desenvolvimento na região e à melhoria da qualidade de vida de 
sua população. Em 1998, o então presidente da República, Fernando Henrique 
Cardoso, buscando atender à demanda econômica do setor do agronegócio local, 
anunciou a pavimentação de trecho da rodovia BR-163, o qual correspondia a 
993 km. A pavimentação permitiria grande redução dos custos de escoamento 
da produção local de soja, que despontava como importante commodity agrícola 
para o país e indicava a possibilidade de gerar superávits na balança comercial 
brasileira. O escoamento, na época, era realizado pelos portos de Santos (SP) e 
1   Estrada aberta na década de 1970, quando outras grandes rodovias foram planejadas para a Amazô-
nia brasileira, na tentativa governamental de estimular a ocupação e o desenvolvimento da região.
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Paranaguá (PR). A nova proposta era que o escoamento da produção, especial-
mente para outros países, acontecesse pelo porto da empresa Cargill, construído 
na cidade de Santarém, no Pará. 

Estabelecida como prioridade, o governo de Luiz Inácio Lula da Silva, sucessor de 
Fernando Henrique Cardoso, confirmou a ação de pavimentação da rodovia no seu 
Plano Plurianual 2004-2007. A obra não foi totalmente realizada, devido a uma série 
de percalços, porém a estrada ainda se configura como uma das prioridades para o 
desenvolvimento do país e permanece na agenda do governo federal, dessa vez, no 
Programa de Aceleração do Crescimento – PAC, apresentado em janeiro de 2007. 

O anúncio da pavimentação da rodovia já causava alterações impactantes na 
paisagem socioambiental da região, o que preocupava sobremaneira o movimen-
to ambientalista, representado especialmente por organizações não governa-
mentais (ONGs). Os ambientalistas não estavam dispostos a ver a repetição dos 
erros do passado, com o planejamento e a execução de obras de infraestrutura 
na Amazônia que provocaram altas taxas de desmatamento, desordenamento 
territorial e conflitos sociais e fundiários. Diante desse cenário ameaçador, em 
2003, o movimento ambientalista se organizou e, em rede, procurou mobilizar as 
lideranças sociais locais e discutir o que a pavimentação da BR-163 representaria 
para a região. Essa data marca a ação conjunta de instituições sociais e ambien-
tais com a população local, entretanto muitas delas já exerciam atividades na 
região, como é o caso do Instituto de Pesquisa da Amazônia – IPAM, no Pará, e o 
Instituto Socioambiental – ISA, em Mato Grosso.

Durante os anos de 2003 e 2004, uma intensa dinâmica de trabalhos foi iniciada 
na região, cujo principal objetivo era, além de discutir os impactos negativos e 
positivos que a pavimentação causaria, elaborar e discutir propostas de desenvol-
vimento sustentável para a região. Um trabalho engenhoso e bem orquestrado por 
organizações da sociedade civil foi necessário para que o Estado pudesse enxergar 
os problemas da região e assumi-la como prioridade política.

O governo federal, chefiado pelo presidente Lula, recém chegado ao poder com um 
projeto político democrático-participativo, foi envolvido no debate social da BR-163 
desde o início e, em resposta à pressão gerada pela mobilização social, no ano de 
2004, iniciou o processo de elaboração de um esboço do que seria futuramente o 
Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável para a Área de Influência da Rodo-
via BR-163 Cuiabá-Santarém, lançado em 2006. Essa dinâmica mudou a realidade 
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dos movimentos sociais que, pela primeira vez, influenciaram o planejamento 
governamental sobre as políticas de infraestrutura para a Amazônia.

Partindo do princípio de que a ação dos movimentos sociais locais, dos ambien-
talistas e do Estado foi importante para contribuir para a união e a mobilização 
social numa região de grandes conflitos, em que o sentimento de desconfiança é 
imperativo, as perguntas que se colocam para compreender esse processo são: na 
relação entre esses três “atores amplos” , quais elementos políticos foram decisivos 
para que o Estado elaborasse um plano estratégico para a região? Quais foram as 
condições para que se estabelecesse essa relação entre Estado e sociedade civil? 
Duas hipóteses norteiam esta pesquisa. A primeira é que a ação das ONGs am-
bientalistas foi importante para a mobilização de lideranças sociais locais, o que 
renovou e fortaleceu a autoestima e a capacidade desses movimentos. A segunda 
é que a cultura e a política dos movimentos sociais locais e ambientalista influen-
ciaram a arena política de forma a inserir nas políticas governamentais demandas 
próprias da população residente no eixo de influência da BR-163 e de entidades 
sociais e ambientais com atuação local.

O recorte temporal de análise, neste artigo, será entre anos de 2003, quando se ini-
ciou e fortaleceu a ação conjunta de instituições da sociedade civil na região, e de 
2006, ano em que o governo federal lançou o Plano de Desenvolvimento Regional 
Sustentável para a Área de Influência da Rodovia BR-163 Cuiabá-Santarém.

A mobilização da sociedade civil parece ter incitado o Estado a se abrir e a adotar 
políticas públicas inovadoras para a região amazônica. A inovação também pare-
ceu incidir sobre a atuação da sociedade civil que, articulada em um consórcio, dis-
pôs de variadas expertises para atingir seu objetivo. O comportamento desses dois 
“atores amplos” caracterizou uma sinergia2 que uniu esforços para a promoção do 
desenvolvimento sustentável da referida região e tornou-se um modelo de proce-
dimento no que se refere a políticas públicas de infraestrutura para a Amazônia. 

2   Peter Evans argumenta que sinergia usualmente combina complementaridade com embeddedness, 
cuja tradução, neste artigo, será a palavra imbricação. Segundo o autor, a sinergia é mais facilmente 
estimulada em sociedades caracterizadas por estruturas sociais igualitárias e robustas e com burocra-
cias estatais coerentes. Ele também argumenta que sinergia é construída mesmo nas circunstâncias 
mais adversas, típicas de países de terceiro mundo (Evans, 1996). Nesse mesmo artigo, o autor explora 
as circunstâncias sociais e políticas que facilitam o surgimento de sinergia: o quão crucial é o estoque 
de capital social; quão importante é a característica do aparato estatal; que diferença fazem as normas 
políticas ou toda a forma de estrutura social.
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Para discorrer sobre essa relação de diferentes setores, será necessária uma breve 
discussão teórica em que se abordarão conceitos sobre sociedade civil, espaços 
públicos, cultura política e estrutura de oportunidade política. Essa seção será 
seguida por outra de exposição das ações do Estado e da sociedade civil e os canais 
de relação que se criaram para a elaboração do Plano. Será feita a confrontação 
entre teoria e prática e, por fim, a conclusão do artigo.

Para a coleta de informações, foram feitas leituras de documentos sobre a BR-163, 
produzidos tanto pela sociedade civil como pelo Estado, entrevistas com lideran-
ças sociais locais, com representantes do Estado e do movimento ambientalista, 
além da participação em seminários, oficinas e reuniões. Vale ressaltar que, entre 
os anos de 2006 e 2008, a autora deste artigo foi membro do projeto Construindo 
Consenso sobre o Acesso aos Recursos Naturais na Amazônia Brasileira – Projeto 
Diálogos, que atua no eixo de influência da BR-163.

A sociedade civil é vista como um campo amplo, heterogêneo, representante de 
distintos projetos políticos3. Da mesma forma é o Estado, cujos projetos políticos 
são diversificados, e cujos representantes defendem interesses reciprocamente 
conflituosos. Para o campo da sociedade civil, neste trabalho, serão considerados os 
movimentos sociais locais e a agricultura familiar; as instituições que constituem 
o Consórcio pelo Desenvolvimento Socioambiental da BR-163 - Condessa4 e outras 
instituições ambientalistas; representações, quais forem, de madeireiros, grileiros, 

3   “Os projetos políticos são construções simbólicas que mantêm relações cruciais com o campo da 
cultura e com culturas políticas específicas. Os atores que formulam e difundem os projetos políticos 
expressam, por um lado, um aprendizado normativo e impulsionam novos princípios culturais; mas, por 
outro, especialmente em suas práticas concretas, também reproduzem, com frequência, combinações 
peculiares de culturas políticas que expressam a coexistência e a tensão entre novos e velhos princípios 
culturais. Essa coexistência tensa e contraditória é constitutiva do cenário do processo de construção 
democrática na América Latina e se reproduz no interior das organizações da sociedade civil (...) É 
possível afirmar que cada tradição política gerou sua peculiar combinação de elementos participativos e 
autoritários” (Dagnino et al, 2006, p. 28). Os projetos políticos identificados na experiência brasileira são 
três: o autoritário, o neoliberal e o democrático-participativo. 
4   Composto pelas seguintes instituições: Centro de Estudos, Pesquisa e Formação de Trabalhadores do 
Baixo Amazonas – Ceftbam; Fundação Viver, produzir e Preservar – FVPP; Grupo de Trabalho Amazônico – 
GTA; Fórum Mato-grossense de Meio Ambiente e Desenvolvimento – Formad; Instituto de Pesquisa Am-
biental da Amazônia – IPAM; Insituto Socioambiental – ISA; Federação dos Trabalhadores na Agricultura 
– Fetagri; Instituto Centro de Vida – ICV; Associação Terra Indígena Xingu – Atix; Museu Paraense Emílio 
Goeldi – Mpeg; Fórum da Amazônia Oriental – Faor; Federação de Órgãos para Assistência Educacional 
e Social – Fase Amazônia; Universidade Estadual do Mato Grosso – Unemat; Universidade Federal do 
Pará/Campus de Altamira – UFPA; Grupo Nova Proposta para a Agroecologia – GTNA; Associação Floresta 
Protegida – AFP; Grupo de Defesa da Amazônia – GDA; Embrapa Amazônia Oriental; Central Única dos 
Trabalhadores – CUT.
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fazendeiros patronais entre outros. Esses últimos terão menos expressão para o 
recorte deste trabalho, sendo considerados, em sua maioria, como opositores do 
modelo sustentável proposto pelos movimentos sociais locais e ambientalista, o 
que representa um fator de conflitos. Por parte do Estado, serão reconhecidos os re-
presentantes dos ministérios e secretarias que participaram do Grupo de Trabalho 
Interministerial, criado em 2004 pelo governo federal para discussão e formulação 
do Plano para a região. 

     A TEORIA NA MOBILIZAÇÃO
 
As teorias apresentadas nesta seção têm a intenção de explorar características 
do Estado e da sociedade civil e a relação entre eles. Nessa relação, o choque entre 
culturas políticas é inerente e a tentativa normalmente é de questionar a cultu-
ra política dominante, que na maioria das vezes exclui e atropela atores postos 
à margem de processos políticos e econômicos, mas que, ao se organizar, são 
capazes de mudar tradições e comportamentos políticos há muito estabelecidos. O 
movimento de ação precisa ser mútuo, intenso, contínuo, para que transformações 
sejam alcançadas e executadas.

Tanto na teoria política quanto na social, o conceito de sociedade civil é construído 
a partir de concepções diversificadas que acabam lhe atribuindo grande complexi-
dade. Segundo Bobbio (2002), ao contrário do conceito de Estado, que possui uma 
longa tradição, o de sociedade civil “é usado, até mesmo na linguagem filosófica, 
de modo menos técnico e rigoroso, com significações oscilantes, que exigem 
uma certa cautela na comparação e algumas precisões preliminares” (p. 49). Sem 
dúvida, tal cautela é concernente à tradição jusnaturalista de utilização do termo 
societas civilis, como designante de sociedade política e, ao contrário da oposição 
marxista-hegeliana de sociedade civil/sociedade política, tal tradição utiliza estado 
de natureza/estado civil, impondo uma antítese entre sociedade e Estado.

A compreensão de sociedade civil, para os efeitos deste artigo, está baseada na 
conformação de uma pluralidade social autônoma frente ao mercado e ao Estado, 
mas que se relaciona com esses campos ou subsistemas, na concepção haber-
masiana, visto que suas ações de busca por direitos, por espaços públicos, por 
reconhecimento de suas tradições e culturas influenciam as estruturas política, 
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econômica e social (De Piero, 2005)5.

O espaço público é o locus de atuação de atores sociais. No Brasil, a Constituição 
de 1988 trouxe embutido à ideia de espaço público um novo paradigma de relação 
entre Estado e sociedade civil: o comportamento de confrontação e oposição cedeu 
lugar para a ação conjunta, de negociação e voltada para a participação social 
organizada (Dagnino, 2002). Para Avritzer (2002), o uso do espaço público é um 
referencial da prática democrática, que se amplia quando diferentes interesses 
podem ser postos em discussão, em negociação por setores diversos da sociedade e 
estatais. A ação democrática coletiva abre novos espaços públicos para a participa-
ção e é neles que movimentos sociais e associações voluntárias introduzem práti-
cas alternativas à cultura política dominante e ao processo de tomada de decisão.

Cultura política, neste trabalho, representa “o domínio de práticas e instituições, 
retiradas da totalidade da realidade social, que historicamente vêm a ser conside-
radas como propriamente políticas”, (...) e a “construção social particular em cada 
sociedade do que conta como ‘político’” (Dagnino et al, 2000, p. 26). Ao encontro da 
proposta apresentada por Avritzer, a ação questionadora ou de protesto dos mo-
vimentos sociais e de suas redes ou teias6 pode atingir estruturas institucionais e 
mudar as regras do jogo, aumentar ou diminuir o acesso aos processos de tomada 
de decisões e a capacidade de implementação de políticas. Esse questionamento 
pode mudar a opinião pública acerca de conceitos dominantes estabelecidos, cons-
truir ou eliminar estratégias e costumes políticos, sociais ou culturais, enfim, trazer 
uma nova perspectiva para a política cultural7 ou mesmo para a cultura política.

5   Ainda que Habermas não tenha construído uma teoria da sociedade civil, a distinção que faz da 
lógica sistêmica e da lógica do mundo da vida permite situar o conceito num marco analítico, o que 
facilita a compreensão das sociedades contemporâneas. Como subsistemas compreendem-se o Estado 
moderno e a economia capitalista, que interferem no mundo da vida, o qual é dividido em duas dimen-
sões, de forma a possibilitar o posicionamento da sociedade civil: 1) reservatórios de tradições implícitos 
na linguagem e na cultura dos indivíduos, os quais são utilizados cotidianamente; e 2) componentes 
estruturais: cultura, sociedade e personalidade. A reprodução e a transmissão dos elementos das duas 
dimensões são feitas por processos comunicativos (COHEN, 1994: 151).
6   Essas teias dos movimentos sociais vão além das suas organizações e podem abranger partidos 
políticos, universidades, igreja, ONGs e até mesmo o próprio Estado.
7   Aqui, utilizamos “política cultural” para chamar a atenção para o laço constitutivo entre cultura e 
política, e a redefinição de política que essa visão implica. Esse laço constitutivo significa que a cultura 
entendida como concepção do mundo, como conjunto de significados que integram práticas sociais, 
não pode ser entendida adequadamente sem a consideração das relações de poder embutidas nessas 
práticas. Por outro lado, a compreensão da configuração dessas relações de poder não é possível sem o 
reconhecimento de seu caráter “cultural” ativo, na medida em que expressam, produzem e comunicam 
significados” (DAGNINO, 2000: 85).
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Dagnino et al (2006) visualizaram a ocorrência desse processo limitado a alguns 
elementos. O Estado e a sociedade civil são heterogêneos, representam diferentes 
interesses, portanto, a adesão ao novo paradigma de negociação e de cooperação 
por parte de atores, tanto da sociedade civil quanto do Estado, dependeria espe-
cialmente dos projetos políticos que defendem. 

Voltada para o Estado, a teoria de estrutura de oportunidade política8 também 
observa a relação entre sociedade civil e Estado. Para alguns autores, é na estru-
tura política que se encontra o incentivo para a formação de movimentos sociais. 
Autor expressivo dessa corrente, Sidney Tarrow (1996) concentra sua abordagem 
na perspectiva estatal, no dinamismo de suas variações e mudanças, portanto, seu 
foco está no state-building: os movimentos sociais se fortalecem ou enfraquecem, 
desaparecem, nascem ou ressurgem a partir das condições políticas do momento. 
Para essa teoria, os mais evidentes tipos de sinais de oportunidade política são: 
abertura de acesso ao poder; estabilidade dos alinhamentos de elite; disponibi-
lidade de aliados influentes; e propensão estatal para repressão. Mudanças na 
oportunidade política podem implicar sucesso ou repressão das massas, portanto 
vão afetar diretamente sua decisão em protestar ou não. 

Tarrow utiliza como exemplo a pesquisa realizada por Herbert Kitschelt, que com-
parou o conjunto institucional para a ação de movimentos ecológicos em quatro 
países. Nesses Estados, de estruturas abertas ou fechadas, com baixa ou alta 
capacidade de implementação de políticas, pôde-se observar que as estratégias 
dos movimentos sociais são afetadas pelos seus ambientes institucionais de forma 
variada. Em seu exemplo, o sistema sueco, em que o acesso às tomadas de decisão po-
lítica é mais aberto, facilita a ação coletiva de forma que o movimento ecológico opera 
largamente por meio de vários canais institucionais, ao contrário do sistema francês, 
que é fechado, e em que o mesmo movimento não tem receptividade institucional e, 
como resultado, usa estratégias de confronto na ação coletiva (Tarrow, 1996, p. 44). 

Entretanto, o teórico não considera que a formação do Estado ou as mudanças 
institucionais sejam inexoravelmente determinantes para o surgimento ou a ação 
dos movimentos sociais. Sua mobilização depende de variáveis históricas, como “as 
ondas de embate e de ciclos de protesto”, bem como das características dos setores 
sociais envolvidos. Nessa perspectiva, a mobilização dos movimentos sociais flutua 

8   Por estrutura de oportunidade política, Tarrow refere-se aos “consistentes – mas não necessaria-
mente formais, permanentes ou nacionais – sinais para atores sociais ou políticos, que encorajam ou 
desencorajam a usar seus recursos internos para formar movimentos sociais” (TARROW, 1996: 54)
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não apenas de acordo com a abertura ou não de oportunidades políticas, mas 
também a partir de estruturas de alianças e tipos de conflitos que darão suporte 
para a ação social, portanto mais recursos e apoio para a organização da mobiliza-
ção. Conforme constata Tarrow (1996), as oportunidades políticas possibilitam até 
mesmo grupos desorganizados e fracos a se beneficiarem das condições criadas 
por outros grupos, mais organizados, para lutarem contra poderosos opositores.

Della Porta e Diani (2006), ao discutirem a relação entre oportunidade política e 
movimentos sociais, selecionam quatro variáveis que envolvem elementos acima 
apresentados: instituições políticas; cultura política; comportamento dos opresso-
res dos movimentos sociais; e o comportamento dos seus aliados. O resultado da 
ação coletiva vai depender da disposição dessas variáveis no contexto político, social 
e cultural de cada sociedade. Os autores reforçam a tese de que, se a mobilização 
dos movimentos sociais for avaliada a partir da teoria de oportunidade política 
como norma central, pouca atenção será dada às percepções subjetivas da realida-
de. Ainda consideram que os movimentos sociais têm condições de ir além das dis-
cussões vigentes do sistema político e de propor novos canais e arranjos políticos.

SOCIEDADE CIVIL E  
ESTADO EM ARTICULAÇÃO

A discussão apresentada fornece elementos de caráter político para compreender 
a ação do Estado e dos movimentos sociais e ambientalista no debate sobre políti-
cas de infraestrutura para a Amazônia.

Como dito, a dinâmica social na região de influência da rodovia BR-163 foi forte-
mente impactada desde os primeiros anúncios de sua pavimentação. A corrida para 
ocupação da região e abertura de fronteiras agrícolas, antes desordenada, passou a 
ser caótica: os conflitos rurais foram agravados; a invasão e a venda de terras públi-
cas aumentaram; estradas vicinais foram abertas para maior exploração dos recur-
sos naturais, em especial madeireiros; e o pequeno agricultor foi expulso do campo, 
o que desestabilizou a produção e a organização da agricultura familiar local. 

Essa forma de ocupação ainda promoveu a aceleração do desmatamento.Atual-
mente 80% do desmatamento na Amazônia concentram-se nos primeiros 50 km 
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a partir das margens das principais rodovias da região (Alencar et al, 2005). Essa 
prática é tida como comum e normal entre madeireiros, fazendeiros e grileiros, 
que também demandam o desenvolvimento da região, porém restrito aos ganhos 
econômicos, sem obediência às leis ambientais, de ordenamento territorial, fundi-
ário ou de inclusão social.

Durante o ano de 2003, ocorreu uma série de encontros9 com o objetivo de discutir 
os efeitos econômicos, sociais, culturais e ambientais que a pavimentação da rodo-
via poderia gerar, caso não acontecesse com efetiva presença do Estado em diferen-
tes frentes, não apenas na de infraestrutura. Alguns seminários contaram com a 
presença de ministros de Estado e de governadores,10 que assumiram compromisso 
político com a região. Para que esse compromisso fosse alcançado, um engenhoso 
trabalho de base foi necessário. Organizações não governamentais, em articulação 
com sindicatos rurais, igreja, fóruns sociais, universidades, entre outros atores e 
representações da região, uniram esforços e realizaram oficinas de formação para 
as lideranças sociais locais. 

A partir desses eventos, a interação entre governo e sociedade civil se intensificou 
e, em 15 de março de 2004, o governo federal instituiu, por decreto, o Grupo de Tra-
balho Interministerial (GTI), coordenado pela Casa Civil da Presidência da Repúbli-
ca, que ficaria a cargo da elaboração e implementação do Plano da BR-163.

Em março de 2004, durante o encontro O Desenvolvimento que queremos – 
ordenamento territorial da BR-163, Baixo Amazonas, Transamazônica e Xingu, em 
Santarém (PA), os debates ocorridos anteriormente foram sistematizados e um 
documento-síntese foi elaborado para ser apresentado para o governo federal.  
Esse documento ficou conhecido como Carta de Santarém.

As instituições que davam suporte à realização dos eventos, além da capacitação 
necessária dos atores sociais locais, foram, por fim, formalizadas em rede durante 

9   Conferência Popular Regional “O Desenvolvimento do Território da Transamazônia e Xingu e 
Santarém-Cuiabá”, em Altamira (PA), outubro de 2003. Encontro BR-163 Sustentável: desafios e susten-
tabilidade socioambiental ao longo do eixo Cuiabá-Santarém, entre 18 e 20 de novembro de 2003, em 
Sinop (MT). Encontro em Defesa da Sustentabilidade Territorial do Baixo-Amazonas e BR-163, de 5 a 7 de 
dezembro de 2003, em Santarém. Encontro Regional da Produção Familiar ao Longo da Rodovia Cuiabá-
Santarém, de 10 a 12 de dezembro, em Itaituba (PA).
10   No evento Encontro BR-163 Sustentável – Desafios e Sustentabilidade ao longo da Cuiabá-Santarém, 
ocorrido em Sinop (MT), em 2003, estavam presentes o governador do estado de Mato Grosso, Blairo 
Maggi, o então ministro da Integração Nacional, Ciro Gomes, e a então ministra do Meio Ambiente, 
Marina Silva.
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esse último evento. Formava-se o Fórum dos Movimentos Socais da BR-163, que, 
em 2006, transformou-se no Consórcio pelo Desenvolvimento Socioambiental da 
BR-163 (Condessa). 

Em evento em Brasília, os resultados de todo o processo de discussão e mobiliza-
ção foram apresentados para o público em geral, mas com atenção especial para 
o governo federal, que se mostrava inclinado a adotá-los como ações prioritárias 
para a região. A partir de então, uma série de consultas públicas locais, com distin-
tos representantes da sociedade civil e de diferentes níveis de governo, foi realizada 
para fechar a versão final do Plano.

Em julho de 2004, ocorreu a primeira etapa de consultas públicas, com o objetivo 
de colher propostas e sugestões dos diversos segmentos sociais e de instâncias 
interessadas, como os representantes do setor privado. Uma versão preliminar do 
Plano foi elaborada, com um conjunto de diretrizes estratégicas e ações prioritá-
rias, que nada mais eram do que as estratégias estabelecidas na Carta de Santa-
rém, organizadas em quatro eixos: ordenamento e gestão ambiental; infraestru-
tura para o desenvolvimento; fomento a atividades produtivas; e inclusão social e 
cidadania (Brasil, 2006). 

A segunda etapa de consultas públicas foi realizada em abril de 2005, com o 
objetivo de submeter a versão preliminar do Plano à apreciação da sociedade local, 
com vistas à negociação de acordos sobre diretrizes estratégicas, ações prioritárias 
e processo de institucionalização. As demandas sociais apresentadas nas consultas 
públicas e em documentos elaborados por organizações sociais foram em grande 
parte acolhidas pelos autores do Plano (Toni et al, no prelo).

A versão final foi elaborada com ajustes e um maior detalhamento sobre a estraté-
gia de implementação. Essa versão leva em conta os resultados da segunda etapa 
de consultas públicas. Em 5 junho de 2006, dia internacional do meio ambiente, 
o governo lançou oficialmente o Plano de Desenvolvimento Regional Sustentável 
para a Área de Influência da Rodovia BR-163 Cuiabá-Santarém com o aguardado 
modelo de gestão tripartite. 

O governo federal, por meio do modelo de gestão, procurou comprometer os 
diferentes atores envolvidos no processo de discussão e elaboração do Plano, nas 
diferentes esferas do governo e com setores variados. A intenção era “trabalhar de 
forma coordenada, horizontal e verticalmente, em bases integradas e cooperativas, 
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para maior eficiência e efetividade dos resultados produzidos” (Brasil, 2006, p. 130). 
De acordo com o documento oficial, o modelo de gestão “tem aspectos de gestão 
compartilhada, procurando envolver e corresponsabilizar as diferentes esferas de 
governo, os diferentes órgãos públicos e as diferentes lideranças da sociedade na 
promoção do desenvolvimento regional sustentável para a área de influência da 
BR-163” (Idem). Entretanto, esse modelo foi considerado um golpe para a socieda-
de civil, devido à estrutura burocrática, engessada e pouco representativa, o que 
distanciaria a sociedade dos processos de tomada de decisão e de implementação 
de políticas para a região. Debates acerca do modelo de gestão foram feitos e o 
governo assumiu o compromisso de revisá-lo.

É importante destacar que, no início da gestão do presidente Lula, alguns atores 
da sociedade civil foram convidados a fazerem parte do governo que se formava. A 
sociedade civil viu ampliar o seu acesso à informação qualificada e o contato com 
responsáveis governamentais pela elaboração do Plano passou a ser menos formal, 
o que tornou a relação entre os dois setores muito mais fluida.

Durante o processo de consultas públicas, de reuniões formais e informais entre 
representantes da sociedade civil e do Estado, vários interesses foram apresenta-
dos e debatidos. Não apenas o setor social e ambiental emplacou suas demandas, 
como também o setor privado do agronegócio, os fazendeiros e os madeireiros, que 
possuíam uma perspectiva mais econômica do desenvolvimento. O embate entre 
as propostas de desenvolvimento sustentável, por um lado, e de desenvolvimento 
estritamente econômico, por outro, gerou vários conflitos na região e nas relações 
políticas. Conforme abordado anteriormente, sociedade civil e Estado são hetero-
gêneos, seus representantes defendem diferentes projetos políticos e interesses, 
que acabam entrando para a agenda governamental de forma diferenciada. No 
caso do Plano da BR-163, apesar das propostas sociais e ambientais transformarem-
se nas diretrizes do documento, várias demandas do setor produtivo também são 
encontradas, entretanto com menos espaço do que as sociais. Esse foi outro motivo 
para a sensação de vitória dos movimentos sociais e ambiental.

A articulação e a sinergia entre sociedade civil e Estado, como a apresentada neste 
artigo, jamais foram registradas na história das políticas públicas de infraestrutu-
ra para a Amazônia. Foi um momento único, em que a ação conjunta dos movi-
mentos sociais, ambientalista e de outras representações, junto com a abertura 
do Estado, com um novo governo que se intitulava como “amigo” dos movimentos 
de base, foi crucial para que surgisse tal orquestração. O momento foi importan-
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te, fortaleceu a confiança social no governo, aumentou as expectativas daqueles 
que acreditavam que essa gestão política de fato seria participativa e aumentou 
a autoestima dos movimentos atuantes na Amazônia brasileira. Entretanto, ex-
periências futuras mostrariam que esse momento não mais se repetiria e que, ao 
contrário, demonstrariam a falta de expertise do governo em assimilar a partici-
pação popular no processo de implementação de políticas públicas. A abordagem 
dessas experiências não cabe neste artigo, devido ao recorte cronológico estabele-
cido entre o início da mobilização dos movimentos, em 2003, até o lançamento do 
Plano, em 2006, mas é inevitável citá-las.

 OS ACHADOS

A sociedade civil envolvida no processo de mobilização e elaboração do Plano da 
BR-163 é bastante heterogênea e engloba atores muito diversificados e com inte-
resses conflitantes. Nesse cenário, é importante destacar que os movimentos locais 
e as lideranças sociais que lutam por inclusão e por justiça no campo, geralmente, 
representam a parte mais fraca dessa diversidade. Uma das razões para isso é a 
escassez de recursos econômicos. Porém, no caso exposto, esses movimentos, com 
forte apoio de ONGs ambientalistas e de instituições de atuação local, consegui-
ram impor sua cultura, por meio das demandas políticas e estratégias elaboradas 
a partir do entendimento que possuíam sobre o desenvolvimento para sua região. 

Com o apoio técnico necessário, eles conseguiram influenciar a agenda governa-
mental e influenciar uma cultura dominante de implementação na Amazônia de 
obras de infraestrutura que acabavam por causar problemas para a região, em vez 
de promover o desenvolvimento sustentável. No decorrer desse processo, foi possí-
vel acreditar que essa cultura talvez estivesse em transformação, mas, como abor-
dado anteriormente, depois viriam mudanças no comportamento governamental 
que fariam o movimento acreditar que a transformação aconteceu pela metade, em 
apenas alguns indivíduos que representavam o governo federal naquele momento.

Em 2003, setores da sociedade civil reconheceram que viviam um momento 
político propício para a ação coletiva na região da BR-163. Esses setores decidiram 
se organizar e partir para a ação, com base numa leitura sobre o contexto político 
e social da época que identificava o governo atual como “amigo” dos movimentos 
sociais, um governo que se abria para as propostas populares, que abria janelas 
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de oportunidade política. As possibilidades de opressão por parte do Estado eram 
praticamente inexistentes. Nesse sentido, a teoria de estrutura de oportunidades 
políticas traz um importante debate para a ação coletiva sobre a decisão das mas-
sas de protestarem ou não, sobre sua capacidade de organização e mobilização, a 
partir do contexto político atual. 

Ao retomarmos os principais sinais de abertura política11 esboçados anteriormente, 
podemos considerar que esses sinais estavam presentes, em graus diferentes, du-
rante todo o processo de mobilização social e do governo para a região da BR-163:

1. Abertura de acesso ao poder: o governo federal, ao afirmar que novos espa-
ços de formulação, gestão, controle e avaliação de políticas públicas estavam se 
criando com essa experiência, com a promoção do exercício pleno da democracia e 
cidadania e a busca pelo compromisso das três esferas do setor público e tam-
bém de diferentes segmentos da sociedade civil, possibilitou o acesso ao poder de 
demandas sociais de movimentos comumente excluídos das políticas públicas. As 
consultas públicas e a constante interação com representantes das ONGs ambien-
talistas reforçam essa abertura.

2. Alinhamentos de elite: a pavimentação era uma demanda inicialmente levada 
a cabo pelo agronegócio local, que objetivava diminuir os seus custos e incremen-
tar a produção de uma grande commodity, a qual renderia retornos econômicos 
positivos para o Brasil. Portanto, era também interesse do governo, que sinalizou 
positivamente para a questão apresentada. Ao se tornar uma demanda também 
sociambiental, a discussão sobre a pavimentação da obra foi ampliada. Por fim, 
houve um discurso uníssono no que se refere à urgência da realização da obra de 
maneira sustentável.

3. Disponibilidade de aliados influentes: no governo Lula, muitos representantes 
da sociedade civil ocuparam cargos importantes na estrutura governamental. Esse 
fato abriu oportunidade para modificar a tradicional agenda política e ampliar 
o foco para as demandas dos movimentos sociais. Pelo menos duas das ONGs 
ambientalistas envolvidas integralmente no processo da BR-163 tiveram membros 
de suas equipes participando do governo Lula. Um desses membros, inclusive, era 
responsável pelo Plano BR-163 no Ministério do Meio Ambiente.

11   Abertura de acesso ao poder; estabilidade dos alinhamentos de elite; disponibilidade de aliados 
influentes; propensão estatal para repressão (Tarrow, 1996; Rennó, 2003).
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4. Propensão estatal para repressão: nesse caso, foi quase inexistente, pois o go-
verno se abriu de forma inédita para a construção de uma política conjunta.

Esses sinais interagem e a explicação de um item também é válida para a explica-
ção de outro.

A teoria de estrutura de oportunidade política já reconhece a interligação dos 
processos culturais nos “desdobramentos das oportunidades políticas e das estra-
tégias dos movimentos sociais” (Dagnino et al, 2000, p. 49). O impacto da ação dos 
movimentos sociais e suas demandas e práticas podem se estender e circular com 
tamanha infiltração, que chegam a conquistar arenas institucionais e criar novas 
estruturas de oportunidade política. Sua cultura alcança capilaridade tanto no 
sistema político como no social, de forma a influenciar ou conduzir uma mudança 
institucional que pode configurar renovado cenário político.

Em cada sociedade há uma cultura dominante, que, no entanto, pode ser considera-
da variável ao longo do tempo, conforme as práticas sociais, lutas e disputas que se 
engendram na sociedade. Quando conjuntos de atores sociais, de diferentes práticas 
culturais, entram em conflito, a ação é definida como política cultural, o que signi-
fica que as práticas alternativas ou dissidentes de um capital cultural dominante 
podem “ser a fonte de processos que devem ser aceitos como políticos” (Dagnino 
et al, 2000, p. 24-25). O processo de mobilização da BR-163 e de elaboração do Plano, 
indubitavelmente, é político e tem muita importância. Uma expressão de cultura 
política foi reconhecida, legitimada e institucionalizada numa política governamen-
tal, ainda que mais tarde esse processo fosse, em parte, esquecido pelo Estado. 

Novos espaços públicos para a participação foram abertos, como as consultas pú-
blicas que, ainda que problemáticas, foram espaços de debates e de ação de atores 
sociais e de introdução de práticas alternativas à cultura dominante de tomada de 
decisão. Houve ação conjunta do governo e da sociedade para o desenvolvimento 
da região. Esses elementos políticos são significativos e, ainda que o Estado não 
possua capacidade institucional para melhor aproveitamento dessas práticas, não 
se pode retirar o mérito da sociedade da luta política.

A organização da sociedade civil e de suas demandas, a sua luta por inclusão, por 
presença do Estado em uma região de conflitos e de dificuldades foram elemen-
tos políticos de intenção de transformação da cultura política dominante, no que 
se refere a políticas de infraestrutura para a Amazônia. A sociedade organizada 
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provocou o Estado, forçou a criação de espaços públicos, pautou a agenda governa-
mental. O Estado, por sua vez, abriu-se para a participação popular, abriu janelas 
de oportunidade que possibilitaram maior ingresso das demandas populares à 
arena política. Esses elementos políticos foram decisivos para que tivéssemos como 
resultado dessa relação um plano de desenvolvimento para a região. Foi um traba-
lho conjunto em seu processo de elaboração, um momento bastante significativo 
para aqueles que atuam em prol da sustentabilidade na Amazônia brasileira.

      CONCLUSÃO

A Amazônia guarda peculiaridades compreendidas, algumas vezes, apenas por 
seus habitantes. O fato de o plano de desenvolvimento para a região ter contem-
plado, quase que integralmente, as demandas desses habitantes pode ser lido 
como uma interferência sociocultural e política no arranjo institucional do Estado. 
Estimou-se que a forma de planejar políticas de infraestrutura para a região pode-
ria mudar a partir dessa vivência. A experiência dos movimentos sociais do eixo de 
influência da BR-163, das ONGs e das redes estruturadas é um exemplo de capilari-
dade social no nível do Estado, de interferência no processo das políticas públicas e 
da infiltração de uma cultura diferente no sistema político.

Este artigo pode parecer ingênuo ao exaltar a dinâmica do processo de elaboração 
do Plano, devido à falta de retorno do governo para a continuidade do processo, ou 
seja, de interação com a sociedade também no momento de implementação do 
Plano. Ainda que a relação não seja mais tão fluida, que o governo não consiga se 
desburocratizar a ponto de fazer o seu ciclo político ser participativo, não se pode 
deixar de exaltar a ação popular nesse processo. Foi fugaz, sua força se destacou 
por um momento, mas correspondeu a um processo de maturidade da luta políti-
ca dos movimentos sociais locais e ambientalista. Esse é o jogo político: de viradas, 
de situações, de preponderância de interesses, mas principalmente de disputa. 
Portanto, a luta deve continuar.
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O recente relatório do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC1)
(2007) mostrou fortes indícios de que existem correlações de causa-efeito entre as 
ações antrópicas e as variações do clima. Se não forem reduzidas as emissões de 
Gases de Efeito Estufa (GEE), mudanças irreversíveis ocorrerão no sistema climático. 

Nesse contexto, o desmatamento contribui com 27% do aumento de efeito 
estufa provocado por atividades humanas (Houghton 2005). Os dados do últi-
mo inventário de carbono brasileiro, realizado em 1994, revelaram que o país 
lança cerca de 1 bilhão de toneladas anuais na atmosfera, o que o coloca como o 
quinto maior emissor de GEE do mundo, e que 75% das emissões são provocadas 
por desmatamento.

É imprescindível que um novo inventário seja elaborado para avaliar se a pro-
porção das emissões por mudança de uso do solo (desmatamento) permanece a 
mesma em relação ao total e verificar qual é a atual posição brasileira no ranking 
de emissores mundiais. De toda forma, os dados oficiais disponíveis evidenciam 
que o Brasil tem um papel significativo nas emissões globais. Contudo, o país pode 
reverter essa condição, beneficiando-se das florestas em pé e contribuindo efetiva-
mente para a redução das emissões. 
1  O IPCC (Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas) é um conselho científico indepen-
dente, estabelecido pela Organização Meteorológica Mundial (OMM) e o Programa das Nações Unidas 
para o Meio Ambiente (PNUMA) em 1988. O IPCC é responsável por recomendar aos tomadores de 
decisão ‘políticas relevantes’ – e não ‘políticas prescritivas’ – sobre todos os aspectos do problema das 
mudanças climáticas.
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O contexto do regime internacional de enfrentamento das mudanças climáticas 
indica que hoje é possível mobilizar recursos e adotar instrumentos capazes de 
garantir uma redução forte e sustentável do desmatamento na Amazônia. Isso 
pode ser feito por meio da implantação de um programa de Redução das Emissões 
do Desmatamento e da Degradação Florestal (REDD). O Pacto pela Valorização da 
Floresta e pelo Fim do Desmatamento na Amazônia Brasileira, proposto por dife-
rentes setores da sociedade2, visa apoiar a implantação desse programa, por meio 
do emprego combinado de instrumentos de comando e controle e instrumentos 
econômicos, com a meta de zerar o desmatamento em sete anos. 

A aplicação do Pacto no estado de Mato Grosso é prioritária e pode servir de 
modelo e campo de experimentação para a estratégia nacional de REDD. Mato 
Grosso foi responsável por cerca de 40% do desmatamento na Amazônia Brasileira 
nos últimos dez anos. Gerou emissões totais de cerca de um bilhão de toneladas 
de carbono nesse período, uma média de 100 milhões de toneladas por ano, o 
que representa 10% do total de emissões globais do desmatamento. Ao mesmo 
tempo, reúne condições importantes para a implantação do mecanismo de REDD: 
ferramentas adequadas de licenciamento ambiental das propriedades rurais, 
uma estrutura própria de gestão florestal, uma situação fundiária relativamente 
definida, um ambiente de diálogo com setores econômicos e o apoio do governo e 
de organizações da sociedade civil ao Pacto pela Valorização da Floresta e pelo Fim 
do Desmatamento na Amazônia Brasileira. 

É importante frisar que o presente estudo foi desenvolvido no âmbito do Pacto 
pela Valorização da Floresta e pelo Fim do Desmatamento na Amazônia Brasileira. 
Portanto não se trata de uma abordagem isolada e muito menos independente. 
A proposta que guiou o estudo foi analisar o potencial de implementação do me-
canismo de Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal no 
Mato Grosso, levando-se em conta a existência de um regime nacional que inclua 
toda a área da Amazônia Legal. 

 

2  O grupo de ONGs envolvidas em elaborar e deslanchar a proposta em articulação com o setor priva-
do e governo, intitulada “Pacto pela Valorização da Floresta e pelo Fim do Desmatamento na Amazônia” 
inclui Amigos da Terra-Amazônia Brasileira, Instituto Centro de Vida-ICV, Instituto Socioambiental-ISA, 
Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia-IPAM, Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazô-
nia-Imazon, The Nature Conservancy-TNC, Greenpeace, WWF-Brasil e Conservation International-CI.
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CONTEXTO DO DESMATAMENTO 
NO ESTADO DE MATO GROSSO

A pecuária ocupa cerca de 233 mil km2 no Mato Grosso, o que corresponde a 73% do 
total de áreas abertas no estado, enquanto a agricultura ocupa cerca de 88 mil km2, 

ou 27% do total. 

O principal cultivo agrícola em Mato Grosso é a soja (cerca de 66% da área agríco-
la), seguida do milho, algodão, arroz e cana de açúcar (Figura 1).

Soja (em grão)
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Cana-de-açúcar
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FIGURA 1: ÁREA PLANTADA DOS PRINCIPAIS CULTIVOS AGRÍCOLAS EM MT, 2006. FONTE: PESQUISA AGRÍCOLA MUNICIPAL DO IBGE, 2007.

A área plantada de soja em Mato Grosso cresceu de 15 mil km2 para 29 mil km2 
entre 1990 e 2000, um incremento médio de 6,5% ao ano. O ritmo de crescimento 
se acelerou fortemente entre 2000 e 2005 e atingiu uma média de 16% ao ano, o 
que elevou a área plantada para 61 mil km2. Em 2006 houve um recuo de 5%, isto é, 
para 58 mil km2.

Paralelamente, o rebanho bovino passou de 9 milhões para cerca de 27 milhões de 
cabeças entre 1990 e 2005, com ritmo de crescimento médio de aproximadamen-
te 7,5% ao ano. O aumento do rebanho tem sido feito com base na ocupação de 
novas áreas – e não no aumento da produtividade, que é considerada muito baixa, 
com média de 1 cabeça por hectare. Em 2006, houve uma ligeira redução para 26 
milhões de cabeças, mas nos últimos dois anos o preço em elevação da carne tem 
incentivado o aumento da produção de Mato Grosso.
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A exploração madeireira, que consome anualmente cerca de 8 milhões de metros 
cúbicos de madeira em tora, é a segunda maior do Brasil. Nesse segmento ainda 
predomina a exploração madeireira convencional caracterizada pelo baixo grau 
tecnológico, altos níveis de desperdício e baixa adoção de técnicas de manejo 
florestal sustentável. O total de Planos de Manejo Florestal Sustentável licenciados 
pelo órgão ambiental estadual (Secretaria de Estado de Meio Ambiente), em 2007, 
era de somente 4 mil km2, o que representa apenas 1,6% da área total de remanes-
centes florestais em propriedades privadas no estado. Esses dados evidenciam que 
a ausência de mecanismos de incentivo ao manejo de floresta pode levar Mato 
Grosso ao “apagão” florestal no médio prazo. 

Estudos indicam que a dinâmica de desmatamento depende fortemente do retor-
no potencial do uso agropecuário do solo (Margulis, 2003), e as taxas anuais têm 
apresentado alta correlação com os preços das principais commodities agropecuá-
rias (Barreto, 2007). Seguindo as oscilações de preços, as contribuições respectivas 
da pecuária e da agricultura no desmatamento variam no tempo. A alta dos preços 
da soja de 2001 para 2004, por exemplo, foi acompanhada de um incremento de 
31 mil km2 para 52 mil km2 da área plantada, um crescimento de 69% em três anos 
(IBGE, 2006). Durante o mesmo período, a conversão direta de florestas em campos 
agrícolas representou 16% do desmatamento em áreas florestais do estado3, com 
um pico de 23% no ano de 2003 (Morton et al, 2006) 

Em linhas gerais, o perfil de ocupação do solo e de desenvolvimento econômico do 
estado de Mato Grosso foi fortemente vinculado ao desmatamento. Até meados 
de 2006, cerca de 172 mil km2 de florestas e 149 mil km2 de cerrados foram desma-
tados, o que representa 33% e 40% das respectivas áreas originais. A maior parte 
(92%) desse desmatamento está localizada nas propriedades e posses privadas, 
enquanto os assentamentos da reforma agrária representam 6% do total acumu-
lado (Figura 2). 

3  Considerando apenas desmatamentos acima de 25 ha, que representaram 85% do total no período.
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FIGURA 2: DESMATAMENTO ACUMULADO E REMANESCENTES NATURAIS POR BIOMA EM MT (2006). FONTES: SEMA-MT (UCS, TIS, 
SLAPR; DESMATAMENTO ATÉ 2004-05); PRODES/ INPE (DELIMITAÇÃO DA ÁREA FLORESTAL; DESMATAMENTO EM ÁREAS FLORESTAIS 2005-
06); INCRA (ASSENTAMENTOS)

A aplicação do Pacto em Mato Grosso implica uma mudança profunda nesse perfil 
de ocupação do solo e de modelo de desenvolvimento econômico, com importan-
tes transformações nos grandes setores responsáveis pelo uso do solo no estado. 
A produção de commodities agrícolas deve se consolidar nas áreas já desmatadas, 
recuperando seu passivo ambiental (áreas de preservação permanente e reser-
vas legais degradadas). A pecuária extensiva deve aumentar significativamente 
sua produtividade por meio da inclusão de novas técnicas e da integração com a 
cadeia de grãos. A agricultura familiar precisa fortalecer sua organização social, 
ampliar a rede de assistência técnica, aumentar o valor agregado dos seus pro-
dutos e adotar modos de produção mais sustentáveis. Finalmente, a exploração 
madeireira precisa se modernizar, atuar na legalidade e adotar práticas de manejo 
florestal sustentável em larga escala. O REDD em Mato Grosso está focado no apoio 
à economia da floresta. 



AÇÕES PREPARATÓRIAS PARA A  
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Em primeiro lugar, são necessárias ações preparatórias para implantar efetiva-
mente o mecanismo de REDD: o efetivo controle do desmatamento, o refinamento 
da linha de base e o desenho dos instrumentos específicos de REDD. A implantação 
de um mecanismo de REDD implica um conjunto de ações articuladas, entre elas o 
fortalecimento de políticas de comando e controle.

O fortalecimento da capacidade de controle do desmatamento deve prever:

• A realização de campanhas sistemáticas de notificação para licenciamento am-
biental, focando em áreas com maior risco de desmatamento, paralelamente com 
as negociações setoriais e as iniciativas de cadastramento sistemático em nível 
municipal. Essas ações devem permitir aumentar rapidamente a porcentagem  
de propriedades cadastradas no sistema de licenciamento ambiental  
(SLAPR/SIMLAM), atualmente no patamar de 30% do total;

• Implantação de um Centro de Monitoramento Ambiental, independente da 
rotina do licenciamento ambiental, nos moldes da unidade oficial existente; 

• A intensificação do esforço de fiscalização do desmatamento ilegal, por meio do 
estabelecimento de metas e rotinas mensais de fiscalização e da estruturação das 
unidades regionais da Sema-MT; 

• A resolução dos gargalos e falhas existentes nos processos de responsabilização 
administrativa por desmatamento ilegal, priorizando os maiores desmatamentos, 
e o apoio ativo à abertura de ações nas esferas civil e penal.
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 LINHA DE BASE

O estabelecimento da linha de base é o ponto de partida de qualquer esquema de 
pagamentos por serviços ambientais, incluindo o mecanismo de REDD. Nesse caso, 
a linha de base é o cenário de emissões futuras do desmatamento sem a aplicação 
do mecanismo. A redução das emissões que pode ser atribuída ao mecanismo im-
plementado, chamada de adicionalidade, é a diferença entre as emissões constata-
das de fato e a linha de base (Figura 3).

Carbono 
armazenado 
nas florestas

tempo

Implantação do
mecanismo

Linha de base e adicionalidade

Adicionalidade
(carbono não emitido)

Emissões com
o mecanismo

Linhas de base
sem o mecanismo

Figura 3: Linha de base e adicionalidade do mecanismo de REDD. Fonte: adaptado de Wunder 2007.

Para que o mecanismo possa se inserir nos mercados internacionais de carbono, a 
linha de base deve atender aos requerimentos metodológicos vigentes para certifi-
cação e validação de créditos de carbono. Portanto, o desenvolvimento da metodo-
logia de linha de base precisa ser transparente e apresentar a maior objetividade e 
rigor científico possíveis. 

As emissões de carbono do desmatamento dependem basicamente de três fatores, 
que merecem ser aprofundados conforme exposto a seguir: 

1. A área desmatada durante um determinado período: existem dados históricos e 
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atuais relativamente detalhados e confiáveis, apesar de algumas deficiências4, sobre 
as áreas desmatadas do estado, oriundos de sistemas de monitoramento governa-
mentais e independentes (Thuault & Micol, 2008). Esses dados permitem ter uma 
estimativa precisa e espacialmente explícita do desmatamento em Mato Grosso 
desde 1992, mas não fornecem informações consolidadas sobre áreas degradadas.

2. A quantidade de biomassa (e carbono armazenado) existente nessa área, antes 
do desmatamento: ainda não existe um mapeamento consolidado e validado da 
quantidade de biomassa e de carbono armazenada acima do solo cobrindo toda 
a área do estado, porém existem diversas pesquisas já publicadas ou em fase de 
realização (Saatchi et al, 2007; Sales et al, 2007) que permitem fazer uma estimati-
va conservadora, diferenciando áreas de cerrado e de floresta.

3. A porção desse carbono emitida por ocasião do desmatamento e da conver-
são para outro uso do solo: de acordo com Houghton (2005), o desmatamento e 
a conversão para uso agropecuário do solo, seja cultivos agrícolas ou pastagens, 
provocam a emissão de 90% a 100% do carbono armazenado na biomassa acima 
do solo. No entanto, faz-se necessário averiguar se a emissão de parte do carbono 
armazenado no solo, do cerrado e da Amazônia, corresponde efetivamente a 25% 
no caso de cultivos agrícolas e 12% no caso de pastagens. 

Entre as diferentes abordagens metodológicas para a definição da linha de base 
de emissões do desmatamento (Tabela 4), foi determinado na última conferência 
das partes da UNFCCC (Convenção Quadro das Nações unidas sobre Mudança do 
Clima) em Bali (COP 13) que “as reduções nas emissões resultantes dos projetos-
piloto deverão ser baseadas em emissões históricas, levando em conta circuns-
tâncias nacionais” (UNFCCC, 2007).  A proposta brasileira de REDD apresentada 
em Bali (MMA, 2007), sem falar explicitamente em linha de base, propõe usar 
como referência para calcular a redução das emissões a média do desmatamento 
na Amazônia ocorrido nos últimos dez anos, sendo revisada a cada cinco anos. A 
redução do desmatamento assim aferida seria multiplicada por um valor médio 
mínimo de toneladas de carbono por hectare, no caso, 100 T de C/ha.

Em função desse contexto, o presente estudo propõe usar como linha de base a 

4  Apenas o sistema de monitoramento do governo estadual possui dados de desmatamento cobrindo 
a área de Cerrado. No momento, esse mapeamento apresenta algumas inconsistências metodológicas e 
está atualizado somente   meados de 2005.
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média de desmatamento do período 1997-2006, diferenciando espacialmente esse 
desmatamento de forma a estimar com mais precisão as emissões de carbono. 
Para isso, utiliza as áreas delimitadas pelo Zoneamento Socioeconômico-Ecológico 
de Mato Grosso (ZSEE-MT) (Seplan, 2004) e simula taxas de desmatamento para 
cada zona com base na tendência dos últimos três anos e na área de remanescen-
tes florestais, conforme modelo de risco de desmatamento desenvolvido pelo ICV 
(Micol, 2007; Souza Jr. et al, 2007) (Figura 4).

Figura 4: Linha de base de taxa de desmatamento por zona do ZSEE-MT, 2006/07-2015/16. Fonte: 
análise ICV

Na falta de dados consolidados sobre carbono no solo e de dados de uso do solo 
espacialmente explícitos na escala adequada, a proposta é considerar, inicialmen-
te, uma emissão de 100% do carbono armazenado na biomassa acima do solo, 
independentemente do tipo de uso subsequente. Para a quantidade de carbono 
armazenado na biomassa acima do solo, estima-se um valor médio conservador 
por zona, com base em estudos e mapas existentes (Saatchi et al, 2007) e em de-
senvolvimento ou validação (Imazon) (Figura 5).
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FIGURA 5: ESTOQUE DE CARBONO FLORESTAL ACIMA DO SOLO POR ZONA DO ZSEE-MT. FONTE: ESTIMATIVA REALIZADA PELO ICV COM BASE EM 
SAATCHI ET AL (2007) E OUTRAS PESQUISAS EXISTENTES E EM DESENVOLVIMENTO

Essa linha de base resulta em um valor de emissões totais do desmatamento em 
Mato Grosso de 937 milhões de toneladas de carbono durante os próximos dez 
anos, uma média de cerca de 94 milhões de toneladas por ano.

Uma vez estabelecido o método de linha de base, faz-se necessário detalhar o desenho 
e as estratégias de implantação dos diferentes instrumentos do mecanismo de REDD: 
programa de sustentabilidade para a agricultura familiar, compensações para os po-
vos tradicionais, regularização e criação de unidades de conservação, fundos setoriais 
para o manejo florestal sustentável e a intensificação da pecuária, e PSA para proprie-
dades privadas. Para cada um desses instrumentos, deverão ser estimados os custos 
de implantação e de transação, a adicionalidade gerada, a permanência e os riscos de 
vazamento, e deverão ser definidos o sistema monitoramento e o modelo de gestão.

O cumprimento dessas metas pode resultar em uma redução total nas emissões 
de 430 milhões de toneladas de carbono nos próximos dez anos. Considerando 
um valor de US$ 5 por tonelada de CO2, essa redução pode ser valorada em US$10,5 
bilhões (cerca de US$ 1 bilhão por ano).
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IMPLANTAÇÃO DO MECANISMO DE REDD: ADEQUAÇÃO 
E AMPLIAÇÃO DE INSTRUMENTOS EXISTENTES

A efetivação do mecanismo de REDD deve se iniciar com a adequação/ampliação 
de instrumentos existentes:

• O apoio aos assentamentos da reforma agrária deve contemplar ações educa-
tivas, que visem fortalecer a organização social e difundir sistemas de produção 
sustentáveis, bem como um mecanismo de remuneração pela conservação e 
recuperação das florestas, com prioridade para os assentamentos críticos para o 
desmatamento (inicialmente, 25-30 assentamentos no estado). Esse apoio pode ser 
realizado por meio de uma readequação e ampliação do programa Proambiente;

• A compensação aos povos indígenas e extrativistas, de modo a assegurar a 
conservação em longo prazo das áreas florestais que ocupam. Essa compensação 
deve viabilizar a demarcação e o controle efetivo desses territórios, bem como pro-
mover a intensificação dos programas de desenvolvimento sustentável para essas 
comunidades;

• A consolidação do Sistema Estadual de Unidades de Conservação deve permitir 
a regularização fundiária e a implantação efetiva das unidades existentes, bem 
como a criação de novas áreas, seja nas categorias de proteção integral ou de uso 
sustentável (exceto a categoria de APA). Nesse sentido, é fundamental efetivar o 
mecanismo de compensação de reservas legais para fins de regularização ambien-
tal de propriedades rurais. Além disso, também deve ser incentivada a criação de 
reservas particulares (RPPNs), especialmente em áreas de alto valor para a conser-
vação, localizadas em regiões de ocupação consolidada;

• Os fundos setoriais a serem criados para apoiar diretamente a difusão do ma-
nejo florestal sustentável e a intensificação da pecuária devem prever instrumen-
tos de crédito e ações de capacitação profissional em larga escala.
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IMPLANTAÇÃO DO MECANISMO DE REDD: 
INSTRUMENTOS DE PSA EM PROPRIEDADES PRIVADAS

 
Paralelamente ao reforço dos instrumentos já existentes, o REDD visa implantar 
um instrumento de pagamento por serviços ambientais (PSA) para promover a 
conservação das florestas em propriedades e posses privadas. Considerando que as 
áreas privadas representam cerca de 70% da área do estado e concentram quase 
que a totalidade dos registros de desmatamento, pode-se afirmar que existe uma 
insuficiência dos instrumentos de comando e controle. Portanto, o uso comple-
mentar de um instrumento econômico de valorização da floresta poderá influen-
ciar a decisão do proprietário em sua estratégia de aumento da produção, não 
mais por meio de desmatamento, mas pelo incremento na produtividade. 

O pagamento por serviços ambientais (PSA) é um instrumento econômico que tende 
a ser cada vez mais utilizado no contexto das atividades agropecuárias. A Organiza-
ção das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura (FAO), no seu estudo sobre 
o estado da agricultura no mundo em 2007, ressalta o potencial dos mecanismos de 
PSA adequadamente direcionados aos agricultores para mitigar as mudanças climá-
ticas, assegurar a qualidade da água e preservar a biodiversidade (FAO, 2007). 

A manutenção da floresta gera um benefício para a sociedade como um todo, po-
rém na perspectiva do proprietário rural, significa abrir mão do retorno econômico 
potencial da conversão da área para fins agropecuários – é o custo de oportuni-
dade da conservação. Tratando-se de evitar o desmatamento em áreas privadas, 
o PSA tem por objetivo compensar esse custo de oportunidade, internalizando na 
economia rural o valor dos serviços ambientais prestados pela floresta.

Esse pagamento aos proprietários que optaram por manter a floresta em pé é ne-
cessário para internalizar os benefícios (globais) da conservação nas decisões dos 
agentes econômicos (locais) e deve, ainda, compensar o custo de oportunidade de 
não converter áreas florestais em pastagens e campos agrícolas e, eventualmente, 
de recuperar áreas degradadas. 

Nos programas de PSA aplicados às atividades agrícolas (ou pecuárias), geralmente 
os pagamentos são vinculados a uma determinada prática que contribui para a 
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conservação ambiental: os proprietários recebem uma compensação por fazer algo 
que não fariam sem o pagamento (por exemplo, introduzir sistemas silvo-pastoris 
ou realizar reflorestamentos), algo que implica custo maior ou renda menor. 

Pode-se contestar a lógica do pagamento argumentando-se que os proprietários 
rurais seriam pagos por não fazer nada. Segundo alguns autores, isso poderia 
gerar impactos severos sobre a economia local, na distribuição de renda e na oferta 
de emprego, entre outros efeitos perversos (Fioravanti, 2007). A proposta deste 
trabalho não é transformar o proprietário em um rentista da floresta, mas sim 
agregar renda à sua atividade produtiva. 

Ou seja, pode ser avaliada a possibilidade de o pagamento ser vinculado a mais 
obrigações além de não desmatar, como: proteger as áreas florestais contra o fogo 
e outros riscos externos; investir no aumento de produtividade (especialmente da 
pecuária) nas áreas já abertas; praticar o manejo florestal sustentável nas áreas de 
floresta e realizar reflorestamentos. Assim, seria nessas atividades, potencialmente 
geradoras de retorno econômico, que os recursos advindos do PSA deveriam ser 
investidos, pois contribuiria diretamente para viabilizar a necessária transição 
para um novo modelo de ocupação do solo e desenvolvimento econômico. Portan-
to, recomenda-se que a possibilidade de vincular o PSA a atividades ou práticas 
conservacionistas seja avaliada e testada em projetos piloto em menor escala, de 
acordo com as especificidades do contexto local.

 CÁLCULO DO CUSTO DE OPORTUNIDADE

Para estimular a renúncia ao desmatamento, o custo de oportunidade deve ser 
equivalente ao retorno econômico potencial do desmatamento e do uso da terra 
para outros fins, isto é, o pagamento tem que cobrir os custos de oportunidade 
da manutenção da floresta em pé. Esses custos podem variar em função de uma 
série de fatores, que têm diferenças em termos de disponibilidade de informação, 
representatividade e nível de agregação (Tabela 1).
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Tabela 1: Dados para cálculos de custos de oportunidade da manutenção de florestas

Fator Disponibilidade Representatividade e 
nível de agregação Fontes

Preço do produto 
cultivado Sim Municipal, Estadual IBGE

Preços de insumos 
agropecuários Sim Estudos pontuais em 

fazendas modelo Conab, Cepea 

Custo da mão de obra Sim Estadual e estudos pontu-
ais em fazendas modelo

IBGE, FGV, FNP, CONAB, 
CEPEA

Valor da terra Sim Fazendas modelo FNP, sites de corretagem

Custos de transporte Não

Produtividade média Sim
Municipal, Estadual e estu-
dos pontuais em fazendas 

modelo
IBGE, FGV, FNP, CONAB, 

CEPEA

Expansão da área 
plantada (redução da 

cobertura florestal)
Sim (municipal, estadual) Municipal, Estadual IBGE, Prodes

Funcionamento dos 
mercados de capital e 

mão de obra
Não

FONTE: ELABORAÇÃO JAN BONNER

 
Todo cálculo de custo de oportunidade da manutenção de florestas é necessa-
riamente uma aproximação, e dependendo da diversidade e complexidade dos 
sistemas de produção, diferentes métodos podem ser utilizados. Na Amazônia, o 
estado de Mato Grosso se destaca pela predominância da agropecuária de grande 
escala, que se caracteriza por um amplo acesso ao capital, à mão de obra e à terra. 
Em mercados competitivos, o preço de terra representa o retorno econômico médio 
de uma propriedade levando em conta sua cobertura vegetal, qualidade de solo e 
infraestrutura local, entre outros fatores, durante um determinado horizonte tem-
poral. O preço da terra com cobertura florestal reflete a projeção de retorno futuro 
da opção de conversão da floresta para uso agropecuário. Portanto, é um indicador 
adequado do custo de oportunidade da manutenção da floresta em pé, que tem a 
vantagem de ser disponível em níveis de agregação e representatividade relativa-
mente altos. 
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Neste estudo, é considerado o valor da terra com cobertura florestal como valor 
aproximado do custo de oportunidade da manutenção da floresta. Tomam-se 
como base os dados da pesquisa do FNP (2007), complementados com informações 
locais do mercado imobiliário. Para transformar esse valor em anuidades cons-
tantes, é aplicada uma taxa de desconto de 12% ao ano5. Assim, o valor do custo de 
oportunidade estimado variou de R$ 24/hectare/ano a R$ 168/hectare/ano entre 
as diferentes zonas do estado, correspondendo a preços de terra “em mato” de R$ 
200/hectare a R$ 1.400/hectare, respectivamente (Figura 6).

FIGURA 6: CUSTO DE OPORTUNIDADE DA CONSERVAÇÃO (R$/HA/ANO), 2007. FONTE: DADOS FNP E DADOS DE CAMPO, ANÁLISE ICV

5  Essa taxa aparentemente alta se justifica por dois motivos: i) aplica-se a investimentos especulativos 
em áreas de fronteira com alto grau de risco (legal e de mercado, entre outros); ii) com uma taxa abaixo 
do real correr-se-ia o risco de subestimar o custo de oportunidade, portanto uma taxa mais alta nesse 
caso é mais conservadora. 
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Nota-se que nas regiões de agricultura mecanizada os valores atingem os picos 
mais altos na escala, nas áreas de pecuária este valor cai e, à medida que as áreas 
são mais isoladas, com densa cobertura florestal, esse valor tende ao mínimo. Isso 
demonstra que uma compensação ao proprietário segundo o custo de oportuni-
dade tende a ser mais eficiente nas áreas de pecuária e, principalmente, nas áreas 
de exploração florestal. 

Esses valores correspondem ao custo de oportunidade médio de conservar toda a 
área de uma propriedade. Não se comparam com o lucro potencial da conversão 
de um determinado hectare, pois a trajetória de desmatamento típica (implícita 
no valor da terra) leva anos ou décadas e raramente resulta na conversão de toda a 
área, mas de parte dela. Como é difícil determinar qual área de uma determinada 
propriedade seria desmatada em um determinado ano, a base de referência do 
custo de oportunidade para definir o valor do PSA tem que ser esse custo médio. 

ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA 
APLICAÇÃO DO MECANISMO DE PSA

 
O critério formulado para este trabalho de priorização de áreas é a adicionalidade 
potencial do PSA, que depende do risco de desmatamento, da biomassa presente e 
do custo de oportunidade, que está implícito no valor da terra. 

A definição de áreas prioritárias visa maximizar a relação custo-benefício do 
mecanismo de PSA. O custo corresponde ao custo de oportunidade da conservação, 
que é a perda econômica ocasionada pela renúncia à opção de converter a floresta 
para um uso agropecuário. O benefício ambiental esperado é a redução do des-
matamento e de suas consequências, em especial das emissões, que dependem da 
quantidade de carbono por hectare de floresta (que seria emitida para a atmosfera 
em caso de desmatamento) e da probabilidade de desmatamento (sem a aplica-
ção do mecanismo). É definido como Custo Potencial o custo de oportunidade da 
conservação por hectare; como Adicionalidade Potencial, o benefício esperado; e 
como Valor Potencial do PSA, a diferença entre a Adicionalidade Potencial e o Custo 
Potencial. Portanto, a proposta é usar o Valor Potencial da aplicação do PSA como 
critério de escolha de áreas prioritárias, a partir da seguinte fórmula: 
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Valor Potencial = Adicionalidade Potencial – Custo Potencial, onde:

Adicionalidade Potencial (em US$ / ha) = Probabilidade de desmatamento (em % da 
área remanescente) x Massa de carbono (em TC/ha) x Valor de mercado do carbono 
(em US$/TC); e Custo Potencial = Custo de oportunidade da conservação (em US$/ha).

Para a probabilidade de desmatamento, é utilizada a média histórica dos últimos 
10 anos; para a massa de carbono armazenado por hectare é usado o mapa apre-
sentado acima; para o valor de mercado da tonelada de carbono consideramos US$ 
5/TCO2, equivalente a R$ 32/TC6; e para o custo de oportunidade consideramos o 
valor de mercado da terra com floresta7.

                                             

Com base nos critérios descritos, calcula-se o Valor Potencial de aplicação do PSA 
para cada zona do Zoneamento Sócio-Ecológico-Econômico de Mato Grosso (ZSEE-
MT). A partir desse resultado, são classificadas as zonas em seis grupos, de acordo 
com o grau de prioridade para aplicação do PSA (Tabela 2, Figura 7).

6  O valor de US$ 5/TCO2 é usado como referência na proposta apresentada pelo Brasil na COP13 em Bali, 
em dezembro de 2007; para converter em R$/TC o fator de conversão é de 3,67 TCO2 para cada TC e a taxa 
de câmbio é de 1US$ = 1,75 R$ (15/02/08).
7  Para manter a coerência com o período de 10 anos utilizado na probabilidade de desmatamento, 
transformamos o valor da terra em valor anual aplicando uma taxa de desconto de 12% ao ano, e consi-
deramos o valor presente desse fluxo anual por um período de 10 anos.

PROPOSTA PRELIMINAR DE 
ÁREAS PRIORITÁRIAS



PACTO PELA VALORIZAÇÃO DA FLORESTA E PELO FIM DO DESMATAMENTO NA 
AMAZÔNIA BRASILEIRA: POTENCIAL DE APLICAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

Ta
be

la
 2:

 G
ra

u 
de

 pr
io

rid
ad

e d
e a

pl
ica

çã
o d

o P
SA

 n
as

 zo
na

s d
o Z

SE
E

Gr
au

 de
 pr

ior
i-

da
de

Va
lor

 Po
te

nc
ial

  
(R

$/
ha

)
Ca

ra
cte

rís
tic

as
# 

de
 

zo
na

s
Re

m
an

es
ce

nt
es

 na
tu

ra
is

km
2

%

M
ui

to
 al

ta
> 8

50
Pr

ob
ab

ili
da

de
 de

 de
sm

at
am

en
to

 de
 30

% 
a 6

0%
 no

s p
ró

xim
os

 10
 an

os
, b

io
m

as
-

sa
 flo

re
sta

l d
e 8

0 T
C/

ha
 a 

130
 TC

/h
a e

 cu
sto

 de
 op

or
tu

ni
da

de
 m

od
er

ad
o a

 ba
ixo

 
8

27
.0

10
6

Al
ta

60
0-

85
0

Pr
ob

ab
ili

da
de

 de
 de

sm
at

am
en

to
 de

 30
% 

a 4
7%

 no
s p

ró
xim

os
 10

 an
os

, b
io

m
as

-
sa

 flo
re

sta
l d

e 8
0 T

C/
ha

 a 
110

 TC
/h

a e
 cu

sto
 de

 op
or

tu
ni

da
de

 m
od

er
ad

o
10

81
.58

8
19

M
éd

ia
35

0-
60

0
Um

 cr
ité

rio
 de

sfa
vo

rá
ve

l e
 do

is 
fa

vo
rá

ve
is 

à i
m

pl
an

ta
çã

o d
o P

SA
 

18
76

.78
1

18

Ba
ixa

0-
35

0
Um

 cr
ité

rio
 fa

vo
rá

ve
l e

 do
is 

cri
té

rio
s d

es
fa

vo
rá

ve
is 

à i
m

pl
an

ta
çã

o d
o P

SA
28

93
.50

9
22

Se
m

 vi
ab

ili
da

de
< 0

Tr
ês

 cr
ité

rio
s d

es
fa

vo
rá

ve
is 

à i
m

pl
an

ta
çã

o d
o P

SA
31

124
.21

1
30

Nã
o s

e a
pl

ica
N.

A.
Ár

ea
s p

ro
po

sta
s p

ar
a c

ria
çã

o d
e U

Cs
 de

 pr
ot

eç
ão

 in
te

gr
al

4
17.

47
7

4

To
ta

l 8
99

42
0.5

77
10

0

FO
NT

E: 
AN

ÁL
ISE

 IC
V



115

FIGURA 7: PROPOSTA PRELIMINAR DE ÁREAS PRIORITÁRIAS PARA IMPLANTAÇÃO PSA. FONTE: ANÁLISE ICV

As 18 zonas com prioridade alta ou muito alta representam 25% da área total de 
remanescentes florestais do estado, que não estão em UCs e TIs. Concentram-se 
nas categorias de usos restritos, controlados ou a readequar do ZSEE-MT.

ESTRATÉGIA DE APLICAÇÃO

A aplicação do PSA levando em consideração o ZSEE-MT foi a forma encontrada de 
minimizar os riscos de leakage (em português, vazamento: deslocamento do des-
matamento para áreas onde o mecanismo não está sendo aplicado). O ZSEE é um 
estudo-documento que norteará a ocupação e uso do solo segundo os instrumen-
tos de incentivo e coibição de que o estado dispõe. Embora o PSA aplicado segun-
do as zonas seja uma estratégia para inibir o risco de vazamento, é necessário 
desenvolver uma estratégia de aplicação por zonas ou sub-zonas, que se inicie nas 
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áreas de maior prioridade e se estenda progressivamente para as demais áreas, ao 
mesmo tempo em que são utilizados outros instrumentos para conter o vazamen-
to nas áreas menos prioritárias. 

Ao final, o PSA será um diferencial em regiões marginais de expansão da pecu-
ária sobre áreas de floresta densa. Já em regiões de ocupação consolidada em 
áreas de floresta aberta, próximo aos polos agrícolas do estado, o PSA precisaria 
de valores de carbono mais elevados para ter viabilidade econômica e, portan-
to, outros instrumentos devem ser priorizados nessas áreas, como por exemplo, 
mecanismos regulatórios.

REDE INSTITUCIONAL DE 
MONITORAMENTO E GESTÃO 

As experiências de PSA para conservação de florestas na América Latina indicam 
que o instrumento deve oferecer incentivos adequados aos tomadores de decisão 
(proprietários rurais), mas do outro lado o sucesso do instrumento depende do 
apoio de uma rede institucional, forte o suficiente para assegurar uma gestão 
eficiente e um monitoramento adequado. 

O sistema de monitoramento deve assegurar o fluxo contínuo e abrangente da in-
formação sobre a implantação do PSA, assim como os resultados nas propriedades 
contempladas e os impactos ambientais e socioeconômicos nas áreas de implan-
tação. De forma geral, o sistema de monitoramento deve ser muito transparente 
para que possa conferir credibilidade ao instrumento de REDD. Todos os dados, 
estatísticas e análises sobre a implantação, além de resultados e impactos do 
mecanismo, devem estar disponíveis para acesso público na internet, bem como 
as informações sobre a metodologia usada para gerar esses dados. Além disso, o 
sistema deve ser auditado e certificado por um observador independente acredita-
do em nível internacional (Figura 8).

O funcionamento do mecanismo de PSA depende de ações coordenadas e transver-
sais de diferentes instâncias de governo (federal, estadual e municipal), dos setores 
envolvidos e da sociedade civil. Esses atores constituem a rede institucional que 
formula os acordos regulamentais e institucionais e realiza a gestão do mecanis-
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mo. O desenho definindo as funções de cada participante dessa rede institucional, 
a natureza de suas relações e os fluxos financeiros e de informação é denominado 
de modelo de gestão. 

O principal desafio do modelo de gestão é minimizar os custos de transação, que 
correspondem ao tempo e aos recursos empregados pelo conjunto de atores en-
volvidos para administrar o mecanismo e, ao mesmo tempo, garantir os resultados 
esperados. Especialmente, o modelo de gestão deve buscar o máximo de adesão ao 
mecanismo por parte dos proprietários e assegurar o efetivo repasse dos recursos. 
Também deve promover processos de decisão participativos, ágeis e transparen-
tes. Enfim, deve gerar credibilidade disponibilizando toda a informação sobre a 
administração dos recursos e sobre a implantação, os resultados e os impactos do 
mecanismo (Andrade, 2007).

Assim, o que se propõe é um modelo de gestão baseado em um fundo misto 
(público-privado), dirigido por um conselho gestor com participação paritária das 
instâncias de governo, representantes dos setores e proprietários envolvidos e 
sociedade civil (Figura 8).

Figura 8: Modelo de gestão do mecanismo de PSA 

Gestão do PSA

Conselho gestor
tripartite

Sistema de
monitoramento

Auditoria externa

Mercados de carbono

Sociedade em geral

União, Estado

Demanda
por serviços
ambientais

Oferta de 
serviços

ambientais
Proprietários rurais

Fundo misto
(Público e privado)

    Recursos
    Informação
    Controle

Legenda:

FONTE: INSTITUTO CENTRO DE VIDA, 2008
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O Fundo é o elo de articulação entre os demandantes e os oferecedores do serviço 
ambiental, que administra o recebimento e o repasse de recursos financeiros. É 
alimentado por recursos oriundos da demanda proveniente dos mercados inter-
nacionais de carbono, doações da comunidade internacional, tributos diretos re-
lacionados ao desmatamento e repasses da União. Os recursos são repassados aos 
provedores de serviços ambientais, no caso os proprietários rurais que aderirem ao 
mecanismo e cumprirem os acordos estabelecidos. Para que efetivamente se mobi-
lizem diversas fontes de recursos, é necessário que a administração do fundo seja 
extremamente transparente. A gestão profissional, especializada e independente 
do fundo é crucial para a credibilidade e o sucesso do mecanismo.

Caberá ao conselho gestor representar as partes interessadas e definir os critérios 
e procedimentos claros e transparentes para a elegibilidade das propriedades 
ao programa, o recebimento e repasse de recursos e a contratação dos serviços 
das instituições responsáveis pelo monitoramento. Os proprietários de terra são 
representados no Conselho pelas suas instituições (associações ou cooperativas). 
A representação de proprietários privados deve corresponder à sua diversidade e 
ser composta por pequenos e grandes produtores. As organizações não governa-
mentais (ONGs) e a academia desempenham um importante papel de articulação 
e controle social. Atuam de forma proativa na implantação e no aperfeiçoamento 
dos instrumentos de política ambiental, cumprem o papel de facilitadoras e indu-
toras dos processos e geram informações estratégicas e independentes.

O monitoramento tem a tarefa de informar os gestores do fundo e a sociedade 
sobre a implantação, os resultados e os impactos ambientais e socioeconômicos da 
aplicação do mecanismo. A auditoria, por sua vez, tem o papel de validar a metodo-
logia e os procedimentos de mensuração do sistema de monitoramento. 

 CUSTOS DO MECANISMO DE REDD

Esse conjunto de ações, que pode contribuir para reduzir o desmatamento em 
Mato Grosso, tem custos compatíveis com os recursos potenciais do mecanismo de 
REDD, bem abaixo do valor potencial da redução das emissões considerando o valor 
de US$ 5/TCO2. Estimativa realizada mostra que a aplicação do PSA em proprieda-
des rurais teria custo de R$ 60 milhões anuais para as áreas de prioridade muito 
alta, R$ 270 milhões anuais para as áreas de prioridade alta e R$ 340 milhões anu-



119

ais para as áreas de prioridade média, o que representa cerca de US$ 0.53, US$ 1.15 e 
US$ 1.61 por tonelada de CO2 de emissões reduzidas, respectivamente.

Os custos de implantação do PSA, também conhecidos como custos de transação, 
envolvem todos os custos correspondentes às ações necessárias para administrar o 
recebimento e o repasse dos recursos do PSA. Esses custos podem ser significativos 
e devem ser previstos no plano de gestão do mecanismo. 

Existem dois grandes tipos de custos: os custos iniciais e os custos operacionais. Os 
custos iniciais geralmente são os mais altos e dependem de um suporte gover-
namental ou de instituições. Os custos operacionais correspondem aos custos de 
administração do mecanismo uma vez instalado.

Os custos iniciais podem ser de natureza técnica, organizacional ou legal. Custos 
técnicos são gastos em pesquisas necessárias para estabelecer os parâmetros e a 
metodologia de linha de base e desenvolver o sistema de monitoramento. Esses 
custos podem ser elevados (em termos de tempo de pesquisa e recursos finan-
ceiros), porém são indispensáveis para poder acessar os recursos do mercado de 
carbono no âmbito de REDD. Custos organizacionais são despesas eventualmente 
necessárias para estabelecer a rede institucional que vai administrar o mecanismo, 
especialmente a realização dos contratos e o repasse dos recursos. Esses custos po-
dem variar bastante em função da solução institucional adotada e também do nú-
mero de atores envolvidos. Os custos legais são as despesas necessárias para criar 
uma base legal para o mecanismo de PSA. Esses custos devem prever gastos com 
mobilização e participação social, de forma que as normas estabelecidas permitam 
a efetiva participação dos pequenos proprietários no mecanismo e assegurem a 
transparência e o controle social na sua operação. 

Os custos operacionais correspondem às despesas com manutenção do sistema de 
monitoramento, funcionamento do conselho e do fundo, bem como a renegocia-
ção de contratos e atualização das regras. São custos contínuos ao mecanismo e, 
portanto, devem estar previstos no orçamento. 

O valor dos custos de transação varia muito entre os casos de mecanismos de PSA. 
Em um levantamento dos custos iniciais e operacionais em PSAs existentes em 
florestas tropicais, os custos anuais de operação variaram de US$ 0,10 a US$ 7,00 
por hectare (Tabela 3).
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Tabela 3: Custo de Transação em mecanismos de PSA

Caso Custo de Transação
Inicial Execução

Pimampiro (Equador) US$ 37,8 mil
US$ 76/ha

US$ 3,6 mil/ano
US$ 7/ha/ano

PROAFOR (Equador) US$ 4,1 milhões
US$ 184/ha

US$ 76,6 mil/ ano
US$ 3/ha/ano

Los Negros (Bolívia) US$ 46000
(US$ 17/ha)

US$ 3000/ ano
(US$ 1/ha/ano)

Campfire (Zimbábue) US$ 681 mil
US$ 0,04/ha/ano

US$ 398 mil
US$ 0,1/ha/ano

Programa PSA-H (México) < 4% do valor do fundo (por lei)
FONTE: ADAPTADA A PARTIR DO TRABALHO DE WUNDER ET AL (2008)

Os custos de transação entre um caso e outro variam em função do arranjo insti-
tucional e do efeito de escala. Os projetos que abrangem uma área maior têm um 
custo unitário (inicial e operacional) significativamente menor que os projetos de 
menor área de abrangência. 

Os gastos desse tipo podem atingir proporções relevantes e em certos casos até 
inviabilizar o funcionamento do mecanismo. Certos cuidados devem ser tomados 
para que os custos de gestão do sistema se mantenham apenas no necessário para 
o seu funcionamento. O caso mexicano restringiu esse risco ao impor um limite de 
4% do volume de transferências do Fundo para os custos de transação. 

       CONSIDERAÇÕES FINAIS

O Pacto pela Valorização da Floresta e o Fim do Desmatamento na Amazônia pro-
põe o emprego combinado de instrumentos de comando e controle e instrumen-
tos econômicos para zerar o desmatamento em sete anos. A aplicação do Pacto no 
estado de Mato Grosso deve ser feita de forma integrada com a estratégia nacional 
de Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal (REDD) e pode 
servir de modelo e campo de experimentação.

Nesse estado, responsável por cerca de 40% do desmatamento na Amazônia brasi-
leira nos últimos dez anos, a aplicação do Pacto implicaria uma mudança profunda 
no perfil de ocupação do solo e de desenvolvimento econômico. Contando com os 
recursos do mecanismo de REDD, é possível promover essa transformação. Isso requer 
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a implantação de um conjunto de ações articuladas, que incluem o fortalecimento 
de políticas e instrumentos existentes, bem como o desenvolvimento e a implanta-
ção de novos instrumentos. 

Em uma fase inicial de “REDDiness”, com duração estimada de dois anos, inves-
timentos estratégicos devem ser feitos a fim de qualificar o estado para receber 
recursos de REDD: o fortalecimento da capacidade de controle do desmatamento 
do órgão ambiental estadual (Sema-MT) nos componentes de licenciamento, mo-
nitoramento, fiscalização e responsabilização, bem como o refinamento da linha 
de base, que requer a revisão da série histórica do desmatamento, o refinamento 
do mapa de carbono florestal e a avaliação das projeções de desmatamento dos 
modelos de simulação.

Uma vez estabelecida a linha de base, será necessário detalhar o desenho e as 
estratégias de implantação dos diferentes instrumentos do mecanismo de REDD: 
programa de sustentabilidade para a agricultura familiar, compensações para os 
povos tradicionais, regularização e criação de unidades de conservação, fundos 
setoriais para o manejo florestal sustentável e a intensificação da pecuária e paga-
mento por serviços ambientais para propriedades privadas. Para cada um desses 
instrumentos, deverão ser estimados os custos de implantação e de transação, a 
adicionalidade gerada, a permanência e os riscos de vazamento. Deverão ser defini-
dos ainda o sistema de monitoramento e o modelo de gestão. 

Paralelamente à fase preparatória, já podem ser desenvolvidos projetos piloto em 
escala municipal ou microrregional, de forma a testar e refinar a construção do 
mecanismo de REDD. Esses projetos piloto devem prever um “pacote” que inclua 
um zoneamento local, o cadastramento ambiental de todas as propriedades e a 
implantação dos instrumentos descritos acima, respeitando as peculiaridades 
locais. Sugere-se iniciar com projetos piloto em escala municipal (com prioridade 
para os municípios críticos de desmatamento), que possam ser ampliados para o 
nível de consórcios intermunicipais, uma escala muito adequada à aplicação de 
estratégias de gestão ambiental territorial.

O estudo realizado mostra que é possível mobilizar recursos no âmbito do regime 
internacional de enfrentamento das mudanças climáticas para a implantação de 
um projeto piloto em Mato Grosso e contar com instrumentos internos capazes de 
garantir uma redução do desmatamento. O passo seguinte envolve uma costura 
política para estabelecer um diálogo de sensibilização entre governo e sociedade 
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civil organizada. Essa próxima etapa é decisiva, e os resultados positivos serão 
avaliados na forma de medidas e ações efetivas para a formulação de um plano de 
redução do Desmatamento no Estado de Mato Grosso.
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SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADES
RURAIS (SLAPR): ANÁLISE PRELIMINAR DA

IMPLEMENTAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

ANDRÉA AGUIAR AZEVEDO & RICHARD PASQUIS

O descaso sobre a importância das florestas como prestadoras de serviços ambien-
tais e sociais no Brasil fica evidente desde os tempos da colônia, com a exploração 
do pau-brasil, até os dias atuais, com índices alarmantes de desmatamento. Entre 
1900 e 2000, o Brasil perdeu 22 milhões de ha de sua área de floresta original; 
quase 10 milhões de ha a mais do que foi perdido na Indonésia no mesmo perío-
do (Bacha, 2004). A causa desse fato não foi a falta de legislação, pois em 1934 foi 
editado pela primeira vez o Código Florestal no país.

O grande desafio das políticas de comando e controle, como o Sistema de Licencia-
mento Ambiental de Propriedades Rurais, é conseguir efetivar-se num contexto de 
economia de mercado, como é o caso do Brasil, sobretudo com a política de Estado 
(ou a não-política) que vem sendo adotada nos últimos anos, empenhada em 
conseguir superávits a partir da exportação de produtos agrícolas. Nesse sentido, 
o que vem se verificando é a pouca efetividade de políticas ambientais para o 
enfrentamento do desmate ilegal em Mato Grosso.

Assim, utilizando o caso do SLAPR como linha condutora, este artigo tenta eviden-
ciar pelo menos duas ideias em torno do licenciamento: 1) o licenciamento está 
inserido numa superestrutura que não permite seu pleno funcionamento e serve 
no máximo para legitimar os esforços do “campo ambiental”; 2) a técnica, que dá 
novas roupagens a antigos instrumentos, como é o caso do SLAPR, sem a devida 
articulação política e sem a utilização de outros instrumentos de estímulo econô-
mico, não é efetiva numa economia de mercado como a do Brasil.

INTRODUÇÃO
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Dessa forma, o objetivo desse texto é analisar preliminarmente o SLAPR a partir 
de duas escalas: operacional e estrutural. Para tanto, foi utilizado como referência, 
além da literatura pertinente sobre instrumentos de gestão, o relatório de avaliação 
do Ministério do Meio Ambiente realizado entre setembro de 2004 e março de 2005.

EVOLUÇÃO DA LEGISLAÇÃO AMBIENTAL NO BRASIL: 
DO CÓDIGO FLORESTAL AO SLAPR

O Código Florestal de 1934 (decreto 23.793 de 23/01/34) foi a regulamentação mais 
significativa até então sobre a conservação de áreas florestais no Brasil. Além da 
área para livre exploração, ele previa a figura da reserva legal (25% da área da 
propriedade) e a obrigatoriedade da manutenção das matas ciliares, entre outras 
medidas, como a criação de unidades de conservação. No entanto, Bacha (2004) 
ressalta que essas e outras medidas previstas no Código não foram prioridades 
para o governo, que, na época, estava preocupado em industrializar o país, finan-
ciado pela expansão da agropecuária. Sob essa lógica, dificultar a expansão das 
pastagens e áreas agrícolas no país não seria um bom negócio para o governo.

Somente depois de três décadas, em 1965, foi promulgada a lei conhecida como se-
gundo Código Florestal (lei 4.771 de 15/09/65). Essa lei é mais rígida do que o Código 
anterior. As principais diferenças dizem respeito ao aumento das áreas de preser-
vação permanente; à quantidade de reserva legal diferenciada de acordo com a 
localização da propriedade (50% na Amazônia Legal e 20% nas demais regiões); 
à obrigatoriedade de licença advinda do poder público para a abertura de novas 
áreas; e à obrigatoriedade de planos de manejo para a exploração de florestas nas 
regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste. É interessante observar que, não obstante 
todos os instrumentos previstos nesse Código serem de comando e controle, na 
mesma época as políticas agrícola e agrária ofereciam estímulos econômicos para 
a expansão agropecuária (Bacha, 2004), o que favoreceu a interiorização dessas 
atividades na Amazônia Legal, notadamente em Mato Grosso1. Novamente, essa 
segunda versão do Código Florestal foi pouco implementada, dessa vez, sob a res-
ponsabilidade do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF).

1  Essa contradição entre as políticas ainda acontece com muita frequência no Brasil, caracterizando o 
que Pasquis et al (2003, p. 13) chama de “esquizofrenia das políticas públicas”.
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A constituição de 1988 traz um elemento muito importante para o cenário das 
políticas nacionais, que é a possibilidade de os estados e municípios legislarem 
concorrentemente sobre as mesmas matérias da União, desde que suas leis se-
jam mais restritivas. Em relação à área florestal, após esse período, Bacha (2004) 
destaca alguns eventos importantes, como: a) a criação do Instituto Brasileiro 
do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em 1989; b) a exi-
gência de Estudo de Impacto Ambiental, bem como de seu Relatório de Impacto 
Ambiental (EIA/RIMA), para projetos impactantes, inclusive de origem agrope-
cuária; c) a mudança na legislação florestal, que passa a obrigar a reposição de 
áreas de preservação permanente degradadas, bem como da reserva legal; d) a 
Lei de Crimes Ambientais (lei 9.605 de 12/02/1998), que individualiza a responsa-
bilidade criminal e aumenta o valor das multas; e) a redução e o cancelamento 
dos incentivos fiscais para projetos que levassem ao desmatamento da Amazô-
nia; f) a ampliação da reserva legal, por meio da medida provisória 1.511 de 1996, 
que permanece até hoje (agora como MP 2166-67 de 2001) com força de lei2; e g) 
a criação da lei de gestão de florestas públicas (11.284/2006) com a instituição do 
Serviço Florestal Brasileiro. 

Os eventos mencionados mostram que houve claramente uma mudança sig-
nificativa na regulamentação florestal nas décadas de 1980 e 1990, bem como 
na criação de instituições responsáveis pela sua implementação no Brasil. Essas 
mudanças necessitavam de implementação, e os estados começaram a ter um 
papel de fundamental importância, sobretudo aqueles considerados de fronteira 
agrícola, como Mato Grosso.

Além disso, a Política Nacional de Meio Ambiente (PNMA), sancionada em 1981, 
também representou um avanço no cenário legal brasileiro relacionado à gestão 
ambiental. Mesmo com todas as dificuldades para sua regulamentação e imple-
mentação, ela tem conseguido, em algumas áreas, mais êxito que em outras. Entre 
os instrumentos mais exultados da PNMA encontra-se o licenciamento. 

O licenciamento mais conhecido nos setores industriais chegou ao campo no final 
da década de 1990, para fazer cumprir a legislação do Código Florestal de 1965. O 
sistema de licenciamento ambiental de propriedades rurais (SLAPR) é composto de 
um tripé baseado em três instrumentos: 1) o licenciamento ambiental rural que, 

2  Por essa medida, as propriedades existentes na Amazônia Legal, situadas em regiões com tipologia 
de floresta, deveriam ter 80% de sua área como reserva legal (RL) e, em tipologia de cerrado, 35% de RL. 
Nos demais imóveis do Brasil, esse percentual permaneceu em 20%.
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de forma simplificada, é uma autorização para que se desenvolva determinada 
atividade produtiva em áreas rurais; 2) o monitoramento; e 3) a fiscalização. 

O licenciamento e a fiscalização da atividade florestal sempre estiveram a cargo da 
União, pois eram poucos os estados que dispunham de condições para implemen-
tar uma política florestal apoiada por esses instrumentos. Entretanto, o licen-
ciamento ambiental rural, sob competência dos estados e do Distrito Federal, foi 
previsto na resolução Conama 237/97, no artigo 5°, e relaciona o seu cumprimento 
às normas do código florestal (artigo 2° da lei 4.771 de 1965). Além disso, os estados 
concorrem na competência legislativa e administrativa, conforme previsto no texto 
constitucional, como já foi ressaltado anteriormente. 

Ademais, o artigo 10 da Lei Federal 6938/81 prevê o licenciamento prévio de ativi-
dades que causem degradação ambiental, como inegavelmente são as atividades 
agropecuárias, sobretudo desmatamento, uso de agrotóxicos e manejo do solo. 
Dessa forma, há um respaldo legal em consonância com a Constituição Federal e 
com a Legislação Ambiental Federal para que o estado elabore sua política florestal 
e regulamente o licenciamento rural. Um dos problemas detectados pelo trabalho 
do ISA/MMA (2005) foi o de que na lei federal não existe regulamentação específi-
ca para licença ambiental de atividades agropecuárias, o que deixa ampla margem 
de liberdade para os estados elaborarem suas próprias regulamentações.

O primeiro estado brasileiro a apresentar esse tipo de licenciamento, com uso do 
Sistema de Informações Geográficas (SIG), foi Mato Grosso3. Essa demanda não 
aconteceu por acaso. Mato Grosso é o estado dentro da Amazônia Legal que mais 
vem se destacando pela grande perda de sua cobertura florestal num espaço de 
tempo relativamente curto. Essa dinâmica foi ainda mais acelerada, nas décadas 
de 1980 e 1990, com a entrada da soja e a consolidação do estado como o maior 
produtor dessa commodity no país. Portanto, devido à grande pressão sobre os im-
pactos dos desmatamentos, para o governo estadual interessava mostrar nacional 
e internacionalmente que o estado também poderia produzir e desmatar de 
maneira legal. As grandes motivações para a implementação desse sistema eram 
qualificar esse desmatamento, indicar sua legalidade por meio do licenciamento e 
punir as ilegalidades.

3  Informação obtida por meio da Secretaria de Desenvolvimento Sustentável do Ministério do Meio 
Ambiente, em dezembro de 2005.
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SISTEMA DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL DE 
PROPRIEDADES RURAIS (SLAPR) DE MATO GROSSO4

Na Amazônia Legal, Mato Grosso é, historicamente, o estado que mais contribui 
para o desflorestamento. A partir de 1995, o ritmo do desmatamento se acelerou e 
quantidade significativa dele é ilegal5. A figura 1 mostra o total de área desmatada 
em Mato Grosso de 1993 a 2005.
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FIGURA 1 – DINÂMICA DE DESMATAMENTO NO ESTADO DE MATO GROSSO (EM HA). FONTE: SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE DE MATO 
GROSSO (SEMA) (1993-2005)

Motivado por pressão pública e fatores políticos domésticos e internacionais, o 
Brasil reformulou sua política em relação à conservação da Amazônia no início da 
década de 1990 (Kolk, 1996; Keck, 1998; Hurrell, 1992). Em 1990, iniciou-se o Progra-

4  Essa seção foi baseada (dados técnicos, numéricos, bem como valores de desmatamentos e recomen-
dações) no trabalho de avaliação do SLAPR realizado pelo Ministério do Meio Ambiente, por meio do Ins-
tituto Socioambiental (ISA) e do Instituto Centro de Vida (ICV), no período de setembro de 2004 a março 
de 2005. O resumo do trabalho pode ser encontrado no site: http://wwww.socioambiental.org.inst/docs/
download/doc_mt.pdf. Além disso, muitas informações sobre procedimentos foram obtidas por meio da 
própria experiência da autora como projetista e da consulta à legislação estadual.
5  Para exemplificar, do total de 1.994.585 ha desmatados no período de 2003, somente 500 mil ha 
foram autorizados pela antiga Fema (fonte: SEMA)
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ma Piloto para Proteção de Florestas do Brasil, financiado pelo G-7 e pela União Eu-
ropeia e implementado com a coordenação técnica do Banco Mundial. No entanto, 
esse processo somente se desencadeou na prática a partir de 1995. Como desdo-
bramento do programa, em 1998, o Ministério do Meio Ambiente lançou as bases 
para a elaboração do Programa Nacional de Florestas (PNF). Uma das estratégias a 
serem adotadas era a “implementação de atividades de monitoramento e controle 
do desmatamento” (Esmeraldi, 2004, p.113). Acompanhando a tendência descentra-
lizadora da política nacional, o PNF delegou parte da função de monitoramento e 
fiscalização para o maior envolvimento dos estados. Desse projeto piloto nasceu o 
Sistema de Licenciamento Ambiental de Propriedades Rurais (SLAPR), implementa-
do pela primeira vez na Amazônia no estado de Mato Grosso. 

O SLAPR é um dos principais instrumentos de execução do Código Florestal bra-
sileiro e está estruturado no tripé licenciamento, monitoramento e fiscalização. 
A principal inovação é a utilização de um sistema à base de imagens de satélite 
geoprocessadas. O licenciamento é a peça fundamental para cadastrar as pro-
priedades na base digital de dados do órgão estadual, sendo responsabilidade do 
proprietário cadastrar a propriedade no sistema. Uma vez licenciada, o monitora-
mento é capaz de detectar modificações na cobertura vegetal da propriedade, o 
que leva à responsabilização judicial, caso haja infração (por exemplo, desmates 
ilegais, áreas degradadas).

O histórico do SLAPR em Mato Grosso teve início em 1995, quando o governo do 
estado teve sua Política Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar nº 38) 
aprovada. Apesar de o Código Florestal prever como instrumento da política de 
controle do desmatamento o licenciamento das atividades florestais, somente em 
28/01/1997, um Decreto Estadual (1.401) regulamentou o uso desse instrumento 
em Mato Grosso. O Pacto Federativo veio em seguida, em 1999, e concedeu poderes 
para a Fundação Estadual do Meio Ambiente (Fema) gerir as atividades florestais e, 
portanto, ser responsável pela gestão ambiental no estado. A assinatura do pacto 
se concretizou com a criação da Diretoria de Recursos Florestais (DRF) na extinta 
Fundação Estadual do Meio Ambiente (Fema). 

O escopo da Licença Ambiental Única (LAU) fica restrito ao que está previsto no Có-
digo Florestal. Nesse sentido, o que é mais observado é a averbação da reserva legal 
e a presença das áreas de preservação permanente. Para a licença são requeridas, 
ainda, informações sobre características físicas da propriedade (tipo de vegetação, 
relevo, hidrografia), sobre a produção (tipo de atividade, discriminação e quan-



131

tificação da produção) e sobre a presença de açudes e barragens. Essas últimas 
informações são superficiais e passíveis de serem manipuladas, na medida em que 
não há qualquer verificação da veracidade das mesmas6 nem tampouco o registro 
dessas atividades no banco de dados até 2007. Em outras palavras, é uma informa-
ção não utilizada pelo órgão ambiental.

Pelas imagens digitais e analógicas que acompanham o projeto elaborado para o 
licenciamento, é possível verificar a existência de passivo ambiental e também de 
ativo. As áreas de reserva legal (RL) são determinadas pela tipologia de vegetação, 
conforme relata o artigo 16° da medida provisória 2.166-67 de 2001. As áreas de pre-
servação permanente (APP) seguem o artigo 2° da lei 4771/65, conforme os valores 
estipulados pelo Código Estadual, que são mais restritivos. 

Nesse sentido, é importante observar dois aspectos: a) somente é possível abrir no-
vas áreas, dentro do que a legislação permite, mediante o Licenciamento Ambien-
tal (Decreto Estadual - DE 1.401/97 art. 3°); b) o licenciamento para desmatamento 
fica condicionado à averbação legal na matrícula do imóvel (DE 1.401/97 art. 4°). 
Em 2006, com a descentralização completa da gestão da política florestal para o 
estado de Mato Grosso, somente com a LAU e a autorização para o desmatamento, 
o proprietário pode requerer a Guia Florestal (antiga ATPF concedida pelo Ibama) 
para o transporte do material lenhoso aproveitado economicamente7. 

Se a propriedade tiver passivo de reserva legal, o proprietário terá três opções: a) 
fazer um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD); b) compensar a área 
degradada em Unidade de Conservação Estadual (lei 7868/02); c) compensar em 
outra propriedade dentro da mesma micro-bacia ou bacia hidrográfica. A partir de 
2006, com a lei complementar que muda o Código Ambiental do estado (232/dez 
2005), o produtor poderia pagar o seu passivo ambiental efetuando um depósito 
6  Os documentos necessários para a elaboração da LAU são: identificação do proprietário e da pro-
priedade; pagamento de taxa (varia conforme o tamanho e o grau de poluição); certidão de inteiro teor 
atualizada; publicação em Diário Oficial Estadual e periódico local; croqui de acesso à área; carta ima-
gem do imóvel (meio analógico e digital com regras específicas para a separação das áreas); diagnóstico 
ambiental da propriedade (são relatadas, principalmente, as condições da RL e APP, mas contém outras 
informações sobre meio físico e produção); e plano de exploração florestal, quando for o caso.
7  A partir de 1° de janeiro de 2006, o estado de Mato Grosso, por meio de um termo de cooperação 
técnica com o governo federal, em agosto de 2005, é responsável pela gestão florestal. Essa gestão, que já 
existe com o SLAPR, será ampliada, e caberá ao estado a competência para normatizar as atividades de 
silvicultura, manejo e reposição florestal, uso alternativo do solo e das indústrias de base florestal. Nesse 
sentido, alterações no Código Estadual de Meio Ambiente foram feitas, além da criação da política esta-
dual florestal (Fonte: Informação obtida por meio da mensagem N° 95/2005 do governador do estado de 
Mato Grosso aos deputados da Assembleia Legislativa).
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em um fundo (Femam), no valor correspondente à área compensada (art. 62-A/III). 
No entanto, essa medida foi considerada ilegal pelo Ministério Público. No caso da 
opção por compensação da RL fora da propriedade, o proprietário assina um TCC 
(Termo de Compromisso de Compensação). Se o passivo for em APP, só há a alter-
nativa de PRAD. Assim, no caso de passivo, o proprietário assina um TAC (Termo de 
Ajustamento de Conduta), que pode ser simplificado ou não, comprometendo-se a 
recuperar as áreas degradas.

Diante do exposto, pode-se, então, traçar um fluxograma dos documentos origina-
dos do licenciamento (Figura 2). 

LicenciamentoAverbação de RL

Base legal e regulamentação da LAU
(esfera federal e estadual)

Abertura de novas áreas Recuperação de áreas 
degradadas - PRAD

Compensação de RL TCC

Licença Ambiental Única  - LAU

FIGURA 2 – DOCUMENTOS ORIGINÁRIOS DO LICENCIAMENTO

Por último, nessa descrição acerca do instrumento, convém sublinhar que Mato 
Grosso começou a licenciar somente propriedades acima de 200 ha. Abaixo desse 
valor, a responsabilidade era do Ibama. A partir de 2006, toda a responsabilidade 
passa a ser da Secretaria Estadual de Meio Ambiente (Sema), que substituiu a 
extinta Fundação Estadual de Meio Ambiente (Fema). 
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IDENTIFICAÇÃO DOS 
IMPACTOS DO SLAPR

Esse instrumento gerou boas expectativas em relação ao seu êxito, sobretudo no 
meio científico e entre ambientalistas. Em um ano (2000 – 2001), houve redução 
de 24% na taxa de desmatamento e 53% no número de queimadas dessas localida-
des. Em 2002, os números de desmates reduziram mais ainda no estado. A tabela 
abaixo mostra as médias de desmatamento nesse período (Tabela 1). 
TABELA 1 – MÉDIA DO DESMATAMENTO EM MATO GROSSO ANTES E DEPOIS DO SLAPR

Período Área anual desmatada (mil ha)
Antes do SLAPR (1993 a 1999) 1.284 

Início do SLAPR (2000 a 2002) 673

Depois do SLAPR (2003 a 2004) 1.837

DADOS: SEMA, 2003 E 2005

No entanto, contrariando as expectativas de declínio, os índices de desmatamento 
nos anos de 2003 e 2004 foram bastante elevados. Chegaram a 1.9 milhões e 1.8 
milhões de ha respectivamente. No ano de 2002, esses números foram de 795 mil 
ha, o que demonstra que o aumento no ano seguinte foi de 43%. É conveniente 
ressaltar que, do total desmatado no período de 2003, somente 500 mil ha foram 
autorizados pela Fema.

A avaliação ISA/MMA (2005) confirma com números o que vinha sendo observado 
empiricamente nos dados crescentes de desmatamento no estado. Segundo o 
relatório, o desmatamento dentro das reservas legais, nos anos de 2003 e 2004, 
foi praticamente seis vezes maior do que nas Áreas Protegidas (Terras Indígenas 
e Unidades de Conservação). Além disso, o estudo mostrou que 48,5% dos desma-
tamentos em reservas legais, entre 2003 e 2004, aconteceram em propriedades 
licenciadas em 2003.

Deve-se considerar que é muito difícil um instrumento de comando e controle 
como o SLAPR, que nasceu para cumprir o Código Florestal Brasileiro e que tem 
um custo alto para o produtor, sobretudo em biomas amazônicos, funcionar bem 
em uma lógica econômica segundo a qual somente o mercado tem importância. 
Nesse sentido, é importante considerar a presença de várias forças de natureza 
econômica e política que jogam contra a eficácia do SLAPR. No entanto, a partir da 
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análise do cenário de implantação do sistema até o ano de 2003, percebe-se que 
ele realmente atuou positivamente como inibidor dos desmates.

Outros possíveis fatores que explicariam essa redução podem ser analisados. 
Verifica-se que, em relação à soja, o mercado não deu sinais de mudanças relevan-
tes no preço do grão nesse período. O crédito rural para soja oscilou para baixo em 
1999 e 2000, mas foi muito pouco e, além disso, a área plantada manteve o ritmo 
de crescimento. Em relação à pecuária, o preço da arroba em 2000/2001 e 2002 
se manteve com tendência de alta. Assim, de acordo com os preços, o mercado 
não sinalizou desaceleração das atividades. Possivelmente áreas já abertas foram 
aproveitadas na produção. 

O impacto do SLAPR no primeiro momento foi considerado muito importante, e 
o instrumento passou a ser mais valorizado como potencial fator de inibição de 
desmatamentos ilegais e em reservas legais. Em 2002, o Banco Mundial encomen-
dou um estudo cujos resultados sugerem que o anúncio e a implementação inicial 
do SLAPR contribuíram para a mudança de atitude dos proprietários de terra em 
relação ao desmatamento. Os proprietários parecem ter reduzido o desmatamento 
em áreas que atraem mais atenção, áreas prioritárias para a aplicação do sistema 
e áreas com baixos remanescentes de cobertura vegetal, em relação a outras áreas 
(Chomitz & Kanounnikoff, 2005).

No entanto, mesmo que os resultados condigam com a realidade, a aceitação 
política do SLAPR, sobretudo do licenciamento, foi e ainda é uma arena de conflitos. 
De acordo com Jacobs (1995), a aceitação política do programa reflete diretamente 
o grau de restrição do instrumento. Ou seja, quanto mais ele provocar mudanças e 
quanto mais elevado for o custo para os produtores rurais, menor será a aceitação. 
No caso do SLAPR, houve enorme resistência por parte dos produtores, porque, 
embora o Código Florestal estivesse em vigor desde 1965, ele fora pouco respeitado 
até então. As averbações e declarações de RL raramente eram checadas em campo, 
e, assim, normalmente havia uma tentativa de burlar ou ignorar a legislação am-
biental. Quando se concretizou a perspectiva de que a propriedade seria monito-
rada e que a imagem real da propriedade seria aquela efetivamente apresentada 
ao órgão, criou-se uma enorme celeuma entre os atores envolvidos. Como o setor 
do agronegócio tem grande força no estado, houve muita pressão na época da 
implantação do sistema. No entanto, eles tiveram que se adequar a esse “novo pa-
radigma”, que nada mais era que o velho licenciamento acrescido de uma melhoria 
tecnológica, mas com grandes possibilidades de um monitoramento efetivo. 
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Considerando que os produtores são uma parte importante para que o sistema 
funcione, muitas inter-relações e vinculações foram sendo feitas ao licenciamento, 
no sentido de estimular esses atores a se licenciar voluntariamente. No entanto, 
a maioria somente se licencia por indução, após o recebimento de notificação ou 
por necessidade de obter crédito. Em relação aos estímulos e desestímulos para 
inserção no sistema, a figura abaixo (Figura 3) retrata parcialmente o cenário que 
se desenhou com o licenciamento rural:

Estímulos Desestímulos

Legalidade

X

Não ser monitorado

Custos da licença

Legalização do passivo
Multas por desmates ilegais após 200

Mensuração do passivo e de seus custos

Acesso ao crédito
Custo oportunidade do uso da RL

Falta de informação

Exigência de mercado
Desconfiança na continuidade

Baixa possibilidade de responsabilização
  
FIGURA 3 – ESTÍMULOS E DESESTÍMULOS PARA A ADESÃO VOLUNTÁRIA AO LICENCIAMENTO

Dois estímulos mais importantes a serem comentados são a vinculação ao crédito 
bancário e à exigência de mercado. No primeiro caso, bancos oficiais começaram a 
exigir esse tipo de licença para novos investimentos, como no caso do Fundo Cons-
titucional do Centro-Oeste (FCO). Para custeio e outras modalidades, entretanto, 
não há essa exigência. No segundo caso, como o passivo de reserva legal começou a 
ter valor econômico, a Licença Ambiental Única começou a ser um documento que 
informa esse passivo para a transação de propriedades rurais.

Entre as razões do desestímulo, deve-se ressaltar a resistência ao monitoramento. 
Ao entrar no sistema, quaisquer cortes ilegais, sejam no ativo ou no passivo flores-
tal, serão percebidos. Assim, de maneira geral, os produtores preferiam fazer tudo 
o que ainda gostariam em suas propriedades, para depois legalizar a situação. No 
entanto, após 2005, com a Operação Curupira, feita pela Polícia Federal no órgão 
ambiental (ex-Fema), os desmatamentos ilegais, ou seja, sem a licença estadual, 
passaram a ser cobrados no ato do licenciamento. Isso claramente pode ser notado 
pela diminuição de inclusão de propriedades no sistema a partir de 2005 (Figura 
4). Esse fato, atualmente, parece ser o maior desestímulo à entrada no sistema, 
pois a infração tem uma grande chance de não ser detectada se a propriedade não 
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estiver no SLAPR, haja vista o fraco desempenho de fiscalização e responsabilização 
que o sistema vem apresentando, segundo avaliação do MMA (2005), feita para o 
período de 2003 e 2004. 
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FIGURA 4- NÚMERO DE PROPRIEDADES LICENCIADAS POR ANO. FONTE: SEMA, 2007

Considerando o senso agropecuário de 1995/1996, em Mato Grosso havia 21.139 
propriedades acima de 200 ha, as quais estariam aptas ao licenciamento. Assim, ao 
final de 2004, 27% das propriedades haviam entrado no sistema, com uma média 
de 6,75% ao ano. Considerando essa média, ainda levaria aproximadamente dez 
anos para que todas fossem licenciadas, o que pode ser considerado extremamen-
te lento para uma política em área de fronteira agrícola. Outro aspecto a se ressal-
tar é o tamanho das propriedades licenciadas. Como previa a política, inicialmente 
a maior parte das propriedades licenciadas tinha mais de 1.500 ha (Tabela 2). 
Segundo entrevista com um dos elaboradores do instrumento, a ideia era controlar 
os grandes desmatamentos, que normalmente acontecem nas grandes proprie-
dades, e Mato Grosso é conhecido por sua estrutura fundiária concentrada. Na 
próxima seção, os problemas inerentes ao sistema serão analisados.
Tabela 2 - Tamanho de propriedades licenciadas até 2006

Tamanho das propriedades (ha) Número de propriedades % 

Menor ou igual a 200 ha 297 5%

201 - 500 ha 993 17%

501 - 1000 ha 1168 20%

1001 - 1500 ha 863 15%

Acima de 1501 ha 2505 43%

Total 5826 100%
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AVALIAÇÃO DO SISTEMA: 
ESCALA OPERACIONAL

No relatório de avaliação do ISA/MMA (2005), os principais problemas apontados 
e recomendações feitas ao sistema dizem a respeito à eficácia e à transparência 
na gestão, à efetividade na reponsabilização, ao controle social e à articulação com 
instituições e políticas públicas. 

Com base nessa constatação, percebe-se que a fiscalização e a responsabilização 
são um aspecto do SLAPR que não tem funcionado bem, o que fragiliza o siste-
ma como um todo. Para ilustrar essa situação, foram utilizados os números da 
avaliação do MMA que indicam que apenas 12,5 % do total das áreas desmatadas 
ilegalmente no estado foram autuadas em 2004. Ou seja, é um sistema eficien-
te tecnologicamente no monitoramento, no entanto a estrutura burocrática do 
estado na área da fiscalização continuou a mesma no período analisado (2003/ 
20048). Assim, o potencial dessa política pública de combate ao desmatamento 
não é totalmente aproveitado, e o resultado esperado não é atingido, uma vez que 
o sistema não consegue ser plenamente absorvido pela estrutura governamental e 
muito menos promover um processo sinérgico de aprimoramento dessa estrutura. 
A situação mais grave é justamente quando uma propriedade fora do sistema é 
ilegalmente desmatada. Uma série de obstáculos, dentro e fora do sistema e em 
diversos níveis, contribui para que os problemas se avolumem. Os principais são 
apresentados a seguir. 

Nível tecnológico:

• As imagens de satélite com os desmatamentos anuais são adquiridas pela 
Fema apenas no ano subsequente aos desmatamentos. Assim, entre o momento 
do ato e da identificação, passaram-se no mínimo seis meses (considerando que 
os desmates costumam ocorrer antes dos períodos de seca – abril / maio). Mes-
mo depois de 2007, com a possibilidade de uso do Deter (sistema de detecção de 
desmatamento em tempo real), tecnologia compartilhada pelo Instituto Nacional 
de Pesquisas Espaciais (Inpe), a questão do monitoramento ainda é muito mal pla-
8  Por meio de entrevistas com a equipe formuladora do SLAPR, percebe-se que, apesar de nos três 
primeiros anos da política ter havido uma intenção de mudar sua forma de fiscalização para deixá-la 
mais produtiva, a cultura ambiental não foi incorporada, haja vista a descontinuidade dos objetivos a 
cada troca de governo.
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nejada pelo órgão ambiental do estado e, normalmente, depende de informações 
de outras organizações. 

Nível institucional:

• Baixo número de fiscais que atuam nesse setor;

• Estrutura física inadequada e recursos insuficientes;

• Alta rotatividade de técnicos no setor do licenciamento rural, o que fragiliza a 
memória e a cultura institucional;

• Dificuldade de identificar a área do desmatamento, por falta de uma base de 
cadastro fundiário que permita a prévia identificação da propriedade;

• Erros técnicos dos fiscais nos preenchimentos das autuações, o que pode invali-
dar o processo (MMA, 2005);

• Inexistência de embargo do uso da área desmatada (MMA, 2005);

• Instalação de um temor entre os técnicos responsáveis pelo licenciamento 
com relação a possíveis investigações do Ministério Público e da Polícia Federal, o 
que tornou a emissão de licenciamento menos ágil com o acúmulo de processos e 
promoveu, em contrapartida, um descrédito a respeito do SLAPR, após a Operação 
Curupira e outras subsequentes (2005 em diante).

Nível Interinstitucional:

• O órgão não atua de maneira compartilhada com outros órgãos de fiscalização, 
como Ibama, Ministério Público, Polícia Federal, ou órgãos estratégicos, como Indea, 
Intermat e Incra9.

Nível legal: 

• Mudança constante da legislação, o que deixa os usuários e os 
técnicos confusos;
9   Indea – Instituto de Defesa Agropecuária do Estado de Mato Grosso; Intermat – Instituto de Terras 
de Mato Grosso; e Incra – Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária.
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• Período muito prolongado entre a autuação e o pagamento das multas. “Quase 
60% das multas levam mais do que quatro anos entre sua lavratura e a inscrição 
na dívida ativa do estado” (MMA, 2005, p. 9);

• Valores subestimados (abaixo do previsto na legislação federal) e/ou, na maio-
ria dos casos, reduzidos durante o processo;

• Ganho econômico com a infração;

• Falta de rotina de monitoramento pós-licenciamento para checar o cumpri-
mento dos compromissos assumidos pelo produtor junto ao órgão ambiental.

Todos esses aspectos têm agido contra a eficácia do sistema e como um desesti-
mulador à adesão de novos proprietários. O mais grave é que esses problemas na 
fiscalização, aliados à subvaloração das multas e à demora em sua cobrança, têm 
um efeito multiplicador negativo para o sistema, uma vez que inibe novas iniciati-
vas na política ambiental e provoca descrédito na capacidade do estado de regular 
os desmatamentos. Tudo isso é um convite à ilegalidade. 

Em relação a problemas de compatibilização de aspectos jurídicos estaduais e fede-
rais, houve diversas falhas apontadas pelo relatório de avaliação do MMA. Contudo, 
a mais expressiva ocorreu no estado de Mato Grosso, onde se permitiu corte raso 
de área de ecótono ou de floresta de transição em 50% das áreas das propriedades. 
Isso contraria o Código Florestal (MP 2166, 5° art., inc. I) e o parecer jurídico do Iba-
ma, que precisavam o valor de RL para ecótono em 80%. Além disso, há problemas 
de ordem técnica que podem influenciar na definição do bioma, pois são utilizadas 
três bases georreferenciadas diferentes para efetuar essa identificação. Isso gera 
um valor diferente de RL conforme o tamanho da propriedade e a base utilizada.

Um aspecto que merece mais destaque em relação às questões jurídicas é o 
problema da compensação das reservas legais. Ainda não se sabe qual o passivo 
ambiental de todas as propriedades de Mato Grosso, mas sabe-se que o ativo tem 
uma diminuição drástica a cada ano. O fato é que não existe uma regulamentação 
específica no estado sobre essa compensação entre propriedades, mas somente 
entre áreas que estão em unidades de conservação. Como as áreas dentro de UC 
têm um valor econômico bem mais baixo que as áreas produtivas, o cenário que 
se vislumbrou a princípio para o produtor foi o de um bom negócio para que ele se 
liberasse do passivo ambiental. O problema é que, desde que a legislação estadual 
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sobre a compensação de RL em UC foi decretada em 2000, houve pouquíssimos 
casos liberados pelo governo. Um dos problemas para essa compensação é a ques-
tão fundiária em algumas unidades de conservação, mas de fato ainda há várias 
questões sobre essa compensação pouco entendidas.

Outro foco de problemas paira sobre aspectos institucionais, gestão e a falta 
de transparência do sistema. Desde a sua implementação, o órgão estadual se 
mantém profundamente dependente de serviços terceirizados no que se refere 
a georreferenciamento e processamento de dados. Isso gera prontamente dois 
problemas: informações de Estado em posse de privados e dificuldade de acesso a 
informações pelo público. Além desses problemas, percebem-se ainda dois outros 
entraves que precisam ser melhorados: a falta de transparência do sistema e a 
falta de comunicação com os outros órgãos, sobretudo com o Ministério Público. 

Sobre o primeiro desses dois pontos, o relatório de avaliação do MMA (2005) infor-
ma a dificuldade para se obter informações financeiras sobre o SLAPR. As informa-
ções disponíveis foram produzidas a partir de estimativas. No entanto, desde 2007, 
ou seja, sete anos após a implementação do sistema, houve um avanço no aspecto 
da transparência com a implantação do Simlam (Sistema Integrado de Monitora-
mento e Licenciamento Ambiental) em Mato Grosso. Por meio desse sistema, um 
cidadão comum pode verificar pela internet as propriedades que estão no SLAPR. 
Apesar desse avanço, o problema ainda dá margem, sobremaneira, à prática do 
fisiologismo e do tráfico de influências, algo que desgasta produtores e técnicos 
contratados. Além da dificuldade de acesso ao órgão, não há um ranqueamento 
dos pedidos de licença, isto é, ninguém sabe dizer qual é o lugar em que ele entrou 
na fila dos processos.

Com relação à falta de comunicação com os outros órgãos, o problema é mais gra-
ve e reflete uma superestrutura que nem sempre está de acordo com o bom fun-
cionamento de políticas públicas que contrariam interesses econômicos e políticos. 
De fato, uma comunicação facilitada entre órgãos do Sisnama (Sistema Nacional 
do Meio Ambiente), Ministério Público, órgãos fundiários federais e estaduais, 
como Incra e Intermat, e outros ainda, como Indea, é imprescindível para aumentar 
a eficácia do sistema. Nesse sentido, poderiam ser estabelecidas parcerias institu-
cionais com metas e prazos a serem cumpridos. Os contatos ainda são muito mais 
pessoais que institucionais, o que traz danos à construção de processos quando as 
pessoas são substituídas.
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Por último, convém destacar que o licenciamento tem sido subutilizado. Ele 
poderia ser aproveitado para fazer um diagnóstico mais aprofundado do uso da 
propriedade, ordenar o uso do território, especificar áreas mais vulneráveis para 
produção na propriedade e solicitar medidas mitigadoras para os impactos mais 
significativos. De fato, ele se atém somente à reserva legal e à APP.

AVALIAÇÃO DO SISTEMA: 
ESCALA ESTRUTURAL

Até que ponto é interessante para o governo de um estado que incentiva o desen-
volvimento do agronegócio a implementação eficaz de um sistema como o SLAPR, 
que restringe áreas para produção, de acordo com o paradigma hegemônico de 
corte raso e produção agropecuária? Até que ponto a conquista do poder político 
no estado pelo setor privado do agronegócio, que sempre propagou a necessidade 
de mínima interferência do Estado, pode representar para os produtores uma com-
placência em relação ao não cumprimento da legislação ambiental?

Essas duas questões de ordem estrutural são muito importantes para se pensar 
como cenário de fundo da superestrutura, pois colaboram efetivamente para 
que o SLAPR não funcione ou funcione mal. O estado de Mato Grosso sempre foi, 
economicamente, dependente da atividade agropecuária. Nos últimos anos, esse 
fenômeno se potencializou com o ciclo da soja e com uma vasta fronteira agrícola 
a ser explorada. Nesse sentido, é preciso entender que a pressão dos setores eco-
nômicos sobre a flexibilização ou o não cumprimento da legislação ambiental no 
setor florestal passa a ser um fato concreto no âmbito dos governos. Os conflitos 
começam a aflorar quando parte do governo e da sociedade começa a pressionar 
no sentido contrário: pelo não desmatamento ilegal de novas áreas e pela punição 
daqueles que vêm forjando essa dinâmica. No entanto, esse é um jogo de forças 
desiguais, pois o Estado acaba cedendo às pressões econômicas. Nesse caso, a 
política ambiental representa a mão esquerda remendando os desacertos da mão 
direita do Estado, como atesta Bourdieu (1998). 

Por outro lado, é importante o questionamento sobre o paradigma em que se inse-
re o licenciamento e a quem ele serve. Carneiro (2005, p. 78) indica que “por razões 
estruturais, o ‘campo da política ambiental’ revela-se, desde sempre, subsumido 
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aos imperativos econômicos e políticos mais gerais que determinam o uso das con-
dições naturais como condições de acumulação de capital”. Para esse autor, há um 
consenso de que essa compatibilização pode ser alcançada por meio de licencia-
mento, fiscalização e punição das atividades econômicas potencialmente polui-
doras. Ou seja, acredita-se na fórmula de um desenvolvimento capitalista ecologi-
camente sustentável, o que, segundo Carneiro (2005), citando Leff, Kurz, Foladori, 
Sachs, entre outros, é irrealizável, já que entra em contradição com esse sistema. 

Essa contradição reside no fato de que o capital, para se multiplicar, necessita de 
consumo. O consumo pressupõe maior produção e gasto de recursos naturais. Para 
o Estado continuar propiciando condições de produção, ele necessitaria proteger 
os recursos naturais. Nesse contexto, “a mediação estatal faz-se presente para as-
segurar o provimento e o uso das condições naturais como condições da produção 
capitalista, mas ao mesmo tempo, deve responder, de alguma forma, às pressões 
de classe e grupos sociais interessados em outros usos das condições naturais” 
(Carneiro, 2005 p. 29). Assim, essa seria a segunda contradição do capitalismo, para 
além da contradição de classes.

De acordo com a lógica do desenvolvimento sustentável “oficial”, em que o licen-
ciamento ambiental está inserido, a resolução dos problemas ambientais pode 
ser alcançada pela via dos arranjos tecnológicos (Zhouri, Laschefski & Paiva, 2005). 
Essa constatação é clara quando se verifica a euforia que se deu com o uso do SIG 
no Sistema de Licenciamento Rural em Mato Grosso. Para a maioria dos técnicos 
envolvidos, estaria resolvido o problema dos desmatamentos ilegais. E, de fato, o 
problema seria bastante minorado se o sistema funcionasse de forma eficaz em 
seus três pilares. Ou seja, se funcionasse de fato como um sistema. Mas, na reali-
dade, as políticas precisam de muito mais do que novas tecnologias para poderem 
funcionar de maneira eficaz. 

Com essa constatação, não se pretende afirmar que o incremento das políticas 
com novas tecnologias seja algo negativo. Pelo contrário, elas são bem vindas, 
desde que fique claro que, mesmo com elas, as limitações continuarão a existir. 
Na escala estrutural do governo muitos programas são concebidos sabendo-se de 
antemão que não serão completamente cumpridos, já que em diversos casos não 
atendem aos interesses do capital que, de certa maneira, exerce poder econômico 
e político no Estado. Essa conclusão parece inequívoca para qualquer política que 
desagrade ao poderio econômico de determinada região ou país, sobretudo se 
consideramos a política ambiental. Fica, assim, “restando ao ‘campo da política 
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ambiental’, cada vez mais o papel de apresentar ‘mitigações’ e ‘condicionantes’ às 
atividades econômicas” (Carneiro, 2005, p.78). 

Por outro lado, Godard (1997) argumenta que a legitimidade dos assuntos rela-
cionados à questão ambiental, ainda hoje, é deficiente, pois ou não há consenso 
quanto a eles ou esses assuntos se situam ainda num campo de contradições. Por-
tanto, a análise de uma política não pode restringir-se apenas ao campo meramen-
te tecnocrático dos instrumentos, uma vez que, na implementação dessa política, 
diversos campos e atores com diferentes universos de significação são mobilizados. 
O debate sobre a eficácia das políticas públicas pode perder o sentido, pois o pro-
cesso está repleto de incertezas e embates sobre a legitimidade dessas políticas. 
As leis não significam necessariamente um processo de legitimação unânime, pois 
“uma sociedade complexa abriga [...] universos de justificação e coloca em jogo 
vários princípios de legitimidade” (Godard, 1997, p. 245). 

Por isso mesmo, não se pode nem avaliar o SLAPR sob o enfoque somente operacio-
nal e tecnocrático, nem somente na escala macro, no nível estrutural. Em ambos os 
casos, a análise isolada seria redutora. É necessário ter clareza do contexto macro 
para saber como agir no nível operacional. No entanto, nesse processo, as políticas 
somente irão melhorar na medida em que forem realizadas com a participação 
da sociedade, e não para a sociedade. Essa opinião é corroborada por Guimarães 
(1997) quando diz que, entre as exigências por um desenvolvimento sustentável, 
está a demanda por maior democratização do Estado em vez de sua ausência, 
abandono e substituição pelo mercado. O maior desafio, segundo o autor, é subor-
dinar os interesses de ambos (Estado e mercado) aos da sociedade civil. 

É certo que o mercado não deve subordinar governo e sociedade, como vem acon-
tecendo recorrentemente nos últimos anos. No entanto, sem instrumentos de mer-
cado na política ambiental, será muito difícil conseguir melhorar a performance 
das políticas. A solução talvez fosse regulamentar o mercado, minorando as falhas 
que ele gera quando atua sozinho. 



SISTEMA DE LICENCIAMENTO DE PROPRIEDADES RURAIS (SLAPR): ANÁLISE 
PRELIMINAR DA IMPLEMENTAÇÃO NO ESTADO DE MATO GROSSO

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O licenciamento vem se consolidando como um importante instrumento de ges-
tão no Brasil. No entanto, apresenta limitações tanto operacionais – como a fragi-
lidade institucional, a falta de técnicos capacitados, a alta rotatividade de técnicos 
e a desarticulação com outros órgãos e políticas – quanto estruturais. Ressalte-se 
que essas limitações, quando aliadas à falta de transparência nos processos, aca-
bam por tornar-se ainda mais graves. 

As limitações estruturais são mais substancias, pois restringem o potencial de ação 
do instrumento. Segundo Zhouri, Laschefski e Paiva (2005), o licenciamento se si-
tua como um paradigma da adequação, pois é um mecanismo de regulação fraco, 
diante de um sistema determinado e decidido em outras instâncias. Dessa forma, 
constata-se que, na medida em que atrapalha os interesses econômicos e políticos 
que dominam a superestrutura nacional e internacional, como no caso do SLAPR 
em Mato Grosso, o licenciamento torna-se ineficaz. Ou seja, há toda uma estrutura 
forjada para que o instrumento não alcance de fato o êxito que poderia, indepen-
dentemente do uso de novas tecnologias. A justificativa para a ineficácia fica ainda 
restrita a assuntos tecnocráticos e jurídicos. 

Esses fatores já descritos são reforçados pela própria natureza dos instrumentos 
disponíveis: instrumentos de comando e controle não são equânimes, nem esti-
mulantes para os agentes que querem ser mais proativos na questão ambiental. 
Nesse sentido, os instrumentos econômicos, como a venda de serviços ambientais 
e/ou a remuneração pelo desmatamento evitado, poderiam ser alternativas, mes-
mo que temporárias, para melhorar a conformidade dos produtores ao sistema. 
Resumidamente, alguns tópicos foram elencados sobre o instrumento em questão:

• O SLAPR não tem funcionado como um sistema;

• O SLAPR não tem conseguido ser eficaz, por razões operacionais e, 
sobretudo, estruturais;

• A tecnologia aplicada ao sistema não se integra em sua organização a ponto de 
criar uma sinergia que potencialize seus resultados;
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• O SLAPR deve ser potencializado por outros instrumentos de política ambiental;

• Políticas de comando e controle, como é o caso do SLAPR, tendem a ser inefica-
zes em economias de mercado como o Brasil.

Não obstante todos os problemas levantados, esse instrumento não pode ser 
desprezado, pois representa um avanço em relação ao que havia anteriormente. 
A descentralização, nesse sentido, desde que respaldada e compartilhada com a 
União, deve ajudar a efetivação do cumprimento das políticas públicas nos estados 
a ser mais democrática e eficaz.
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