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1. Contextualização 

O estado de Mato Grosso apresenta um contexto bastante específico, por ter um 
histórico de altas taxas de desmatamento e ocupação motivada economicamente 
pela expansão das atividades agropecuárias. Entretanto, o Estado vem obtendo 
sucesso em reverter este cenário, reduzindo as taxas de desmatamento sem que isso 
prejudique a produtividade ou a economia das atividades agropecuárias. Cada vez 
mais é clara a necessidade de alinhar o desenvolvimento destas atividades à 
valorização e promoção das cadeias produtivas, enfatizando as principais 
potencialidades na área ambiental que existem em Mato Grosso. Ao assegurar a 
adequada provisão dos serviços ambientais prestados pelas florestas remanescentes, 
valorizados através de mecanismos financeiros inovadores (como REDD+) e a geração 
de renda de maneira sustentável, o Estado garante a conservação de suas florestas e 
incentiva o crescimento do setor agropecuário de maneira ambientalmente 
responsável. 
Neste contexto, o Estado elaborou a segunda fase (2014 – 2016) do Plano de Ação 
para Prevenção e Controle do Desmatamento e Queimadas do Estado de Mato 
Grosso PPCDQ/MT, o qual objetiva a continuação efetiva das ações de comando e 
controle, visto que o desmatamento ainda acontece majoritariamente de maneira 
ilegal, e também executar ações que promovam a sustentabilidade nas cadeias 
produtivas agropecuárias e, estabelecendo, assim, um novo panorama de valorização 
e conservação florestal.  
O Estado de Mato Grosso desde a primeira versão do PPCDQ/MT em 2009,  assumiu 
metas voluntárias de redução do desmatamento até o ano de 2020, distribuídas em 
três períodos de compromisso:  

 Redução de 64% no período de 2006 a 2010, considerando uma média de 
desmatamento de 7.657 km2 (anos de 1996 a 2005). Esta meta foi alcançada com a 
redução de 68%, tendo uma média dos desmatamentos de 2.429 km2. 

 Redução de 75% no período de 2011-2015, meta a ser aferida em relação à linha de 
base revisada 5.714 km2, tendo por base a média das taxas de desmatamento dos 
anos de 2001 a 2010. A média de desmatamento de 2011 a 2014 até a presente data 
é de 1.022 km2, o que representaria uma redução do desmatamento de 82%, caso a 
taxa do ano de 2015 não altere a média. 

 Redução de 80% no período de 2016-2020, tendo como referência a média 5.715 
km2 dos anos de 2001 a 2010. Estima-se que o estado deverá chegar a um 
desmatamento médio de 1.143 km2 entre 2016 e 2020. 
 
 

2. Características do Estado de Mato Grosso 
O Estado de Mato Grosso ocupa uma área de 903.366,192 km² do território brasileiro 
e localiza-se na região Centro-oeste, fazendo fronteiras com os estados de Mato 
Grosso do Sul, Goiás, Pará, Amazonas, Rondônia e Tocantins, além de fazer divisa 
com a Bolívia. O Mato Grosso também é um dos nove estados que constituem a 
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Amazônia Legal, e em seu território três dos principais biomas brasileiros, o Bioma 
Amazônia, Cerrado e Pantanal.  
O Bioma Amazônia ocupa uma área de 48.099.194,6875 ha, o que representa 53% do 
território mato-grossense, já o Bioma Cerrado ocupa uma área de 35.984.775,4974 
ha, representando 40%, enquanto o Bioma Pantanal ocupa uma área de 
6.110.286,5496 ha, o que representa 7% da área total do Estado, como pode ser 
observado no mapa abaixo. 

 
 
Mato Grosso possui 141 municípios distribuídos em doze regiões de planejamento, 
tendo uma população de 3.035.000 habitantes segundo o Censo do IBGE do ano de 
2010. 

 

2.1. Produção 
 
Segundo o Instituto Mato-grossense de Economia Agropecuária (IMEA), a taxa média 
de crescimento da produção agrícola, e da área plantada em Mato Grosso nos anos 
2012 e 2013, foram de 11% e 8%, e participaram com 22% da produção nacional de 
grãos e 21% da área plantada, respectivamente. Na economia mato-grossense a 
agropecuária é um setor-chave, sobretudo, para o fornecimento de matérias primas: 
carne, soja, algodão, milho, arroz e girassol para as indústrias de alimentos nacionais 
e para outros setores, tanto no Brasil como no exterior.  
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As forças produtivas centradas nesta atividade são os elementos determinantes das 
principais transformações econômicas vivenciadas pelo Estado: beneficiamento, 
industrialização e a subsequente distribuição local, nacional e internacional.  
O setor agropecuário correspondeu a 24,1% do Valor Adicionado Bruto do Estado em 
2011 e representou um montante de R$ 15.499 milhões de reais, segundo dados 
divulgados pelo IBGE.  
No mercado externo os produtos agropecuários representam mais de 95% das 
exportações mato-grossenses. As exportações do agronegócio totalizaram US$ 14,9 
bilhões, valor apurado de julho/2012 a junho/2013 pelo MAPA.  
A soja em grãos continua sendo o produto de destaque e em 2012 representou 
61,2% das exportações de Mato Grosso no valor total de US$ 8,4 bilhões, seguida por 
milho com US$ 2,4 bilhões, carne com U$1,3 bilhões e algodão com US$1,09 bilhões. 
Mato Grosso, em 2012, também foi destaque nacional na produção de grãos, 
produziu 41,5 milhões de toneladas e ocupou o 1º lugar neste setor dentre as 
unidades da federação. Sua participação foi de 25,34% da produção nacional. 

 
 

2.2. Unidades de Conservação 
O Estado de Mato Grosso iniciou a implementação de sua política de conservação da 
biodiversidade de forma mais efetiva na década de 90, período em que a maioria das 
unidades de conservação do estado foram criadas. Tendo como única exceção a esta 
regra, a criação do Parque Estadual das Águas Quentes que foi criado no ano de 
1978, precedendo então este período.  
A seleção dos espaços territoriais e a realização de estudos para a criação das 
unidades de conservação foram realizadas em áreas contidas no âmbito da zona 6 do 
Zoneamento Sócio-Econômico Ecológico, (Lei  nº 5.993/1992), que delimitava regiões 
importantes para a conservação da biodiversidade. 
 
Atualmente em seu território, Mato Grosso possui 102 Unidades de Conservação, 
onde: 23 são de jurisdição federal estando sob a responsabilidade do Instituto Chico 
Mendes de Conservação da Biodiversidade – ICMBio; 45 Unidades de Conservação 
são de jurisdição estadual, sendo gerenciadas pela Secretaria de Estado do Meio 
Ambiente – SEMA e 33 são de jurisdição municipal, ficando a cargo das secretarias 
municipais de meio ambiente sua gestão, conforme mapa abaixo. 
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Fonte: CGT/SEMA, 2013. 

 
Com isso, a área ocupada pelas unidades de conservação federais, estaduais e 
municipais em Mato Grosso é de 5.278.695,07 ha, representando 5,84% da área total 
do estado. E com relação a área de cada um dos biomas mato-grossenses, podemos 
considerar que dos 48.340.927,65 ha ocupados pelo Bioma Amazônia, um total de 
2.546.353,44 ha são unidades de conservação, o que representa 5,27% de sua área 
total; dos 35.861.786,16 ha do Bioma Cerrado, 2.204.261,81 ha são unidades de 
conservação, representando 6,15% de sua área total; enquanto dos 6.110.418,80 ha 
do Bioma Pantanal, 528.079,82 ha são unidades de conservação, representando 
8,64% de sua área total, sendo, portanto, o bioma com maior percentual de 
conservação. 
 

2.3. Terras Indígenas 
Neste aspecto, a população indígena de Mato Grosso, segundo dados preliminares 
do IBGE/2010, é de 42.538 habitantes, sendo 5.821 população urbana e 36.717 
população rural, distribuídas em 43 etnias. Dentre os estados brasileiros, Mato 
Grosso é o segundo em número de etnias, perdendo apenas para o Estado do 
Amazonas. 
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As etnias existentes em Mato Grosso são: Apiaká, Arara, Aweti, Bakairi, Bororo, Cinta 
Larga, Enawenê-Nawê, Hahaintsú, Ikpeng, Irantxe, Juruna, Kalapalo, Kamayurá, 
Karajá, Katitaulú, Kayabi, Kayapó, Kreen-Akarôre, Kuikuro, Matipu, Mehináko, 
Metuktire, Munducuru, Mynky, Nafukuá, Nambikwara, Naravute, Panará, Pareci, 
Parintintin, Rikbaktsa, Suyá, Tapayuna, Tapirapé, Terena, Trumai, Umutina, Waurá, 
Wairatesu, Xavante, Xiquitano, Yawalapiti e Zoró, as quais se distribuem em 71 
Terras Indígenas, conforme mapa abaixo. 
 
 

 
Fonte: CGT/SEMA, 2013. 

 
Apesar das Terras Indígenas não terem como objetivo a proteção ambiental, e sim o 
desenvolvimento social e cultural das comunidades indígenas, o fato destas 
comunidades terem modos de vida que contribuem para a conservação dos 
ambientes naturais e da biodiversidade torna as Terras Indígenas espaços territoriais 
extremamente importantes para a área ambiental. Atualmente, as Terras Indígenas 
em Mato Grosso ocupam uma extensão territorial de 14.818.222,53 ha, o que 
representa, aproximadamente, 16,41% da área total do Estado.  
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3. Dados sobre o Desmatamento de Mato Grosso 
Considerando os dados do desmatamento na floresta na última década, Mato Grosso 
saiu de uma taxa de desmatamento na floresta de 11.814 km2 no ano de 2004 para 
1.075 km2 no ano de 2014, segundo os dados produzidos pelo Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais – INPE, por meio do PRODES. A redução de desmatamento 
alcançada pelo Estado de Mato Grosso é a maior da Amazônia Legal e alcançou o 
total de 91%, conforme apresentado no gráfico abaixo. 

 

 
Fonte: CGT/SEMA, 2014. 

 
Cabe esclarecer que o PRODES/INPE monitora no Estado de Mato Grosso a área de 
floresta distribuída no Bioma Amazônia, Cerrado e Pantanal, compreendendo uma 
área total de 52.635.472,91 hectares, o que representa 58% da área total do Estado. 
Os dados de desmatamento no Cerrado, produzidos pela SEMA (área púrpura), 
também segue o padrão de redução do desmatamento na floresta, partindo de uma 
taxa de 6.528 km2  no ano de 2004 para 429 km2 no ano de 2012, segundo os dados 
produzidos pela Coordenadoria de Geoinformação e Monitoramento Ambiental da 
SEMA. A redução de desmatamento alcançada pelo Estado de Mato Grosso no 
Cerrado é ainda maior que a redução da floresta, totalizando uma redução de 93%, 
conforme apresentado no gráfico abaixo. 
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Fonte: CGT/SEMA, 2014. 

 
Por outro lado, caso façamos uma avaliação dos dados do monitoramento do 
desmatamento produzidos pela SEMA em relação a área desmatada até o ano de 
2012 por bioma, podemos observar que o Bioma do Cerrado é o que apresenta um 
maior percentual desmatamento com 47,55%, seguido pelo Bioma Amazônia com 
35,65% e do Bioma Pantanal com 24,40%, conforme tabela abaixo. 
Também é importante salientar que considerando os dados de 2012, que 60% da 
área total do Estado mantem remanescentes de vegetação nativa. 

 
 

BIOMA ÁREA TOTAL (ha) 
ÁREA DE 

DESMATAMENTO 
ACUMULADO ATÉ 2012 

% DE 
DESMATAMENTO 

Amazônia 48.099.194,6875 17.146.026,7383 35,65% 

Cerrado 35.984.775,4974 17.112.196,4586 47,55% 

Pantanal 6.110.286,5496 1.490.941,7709 24,40% 

TOTAL 90.194.256,7345 35.749.164,9774 39,64% 
              Fonte: SEMA, 2013. 
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4. Regularização Ambiental  
Atualmente Mato Grosso possui 80.369 imóveis rurais cadastrados no banco de 
dados do SICAR, conforme mapa abaixo:  
 

 
Fonte: SFB, 2015. 
 

 
Fonte: SICAR, 2015. 
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Dos 80.369 cadastros existentes na base de dados da SICAR para o Estado de Mato Grosso 
até 09 de setembro de 2015, sendo 58.773 são imóveis rurais de 0 a 4 módulos fiscais, o que 
representa 73% do total, ou seja, a grande maioria dos cadastros são de pequenos 
produtores rurais; 8.568 cadastros são de 5 a 10 módulos fiscais, o que representa 11% do 
total e 13.028 cadastros são de  imóveis rurais que possuem acima de 10 módulos fiscais, 
representando 16% do total de cadastros, como pode ser observado no gráfico gerado a 
partir do SICAR. 

 

 
Fonte: SICAR, 2015 
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Iniciativa de Mato Grosso para a Redução do Desmatamento e Inclusão Social 
 

AÇÕES PRIORITÁRIAS 
- Programa Mato-grossense de Municípios Sustentáveis: tem por objetivo geral promover o 
desenvolvimento sustentável dos municípios mato-grossenses, através do fortalecimento da 
economia local, da melhoria da governança pública municipal, da produção da segurança 
jurídica, da conservação dos recursos naturais e recuperação ambiental, e da redução das 
desigualdades sociais. 
       Eixo I: Fortalecimento da gestão ambiental municipal (SEMA) 
       Eixo II: Regularização Fundiária (SEGADR) e ambiental (SEMA)  
       Eixo III: Promoção de cadeias produtivas sustentáveis, com foco na agricultura familiar    
(SEAF e SEGADR). 
 
- Programa de Regularização Ambiental (Código Florestal) 

Cadeia produtiva da recomposição das Áreas de Preservação Permanente – APP e 
Reserva Legal – RL (SEMA); 
Regularização ambiental dos passivos dos imóveis rurais das cadeias da agricultura e 
pecuária. 
 

- Sistema Estadual de REDD+: foi instituído pela Lei nº 9878/2013 e tem por objetivo 
promover a redução progressiva, consistente e sustentada das emissões de gases de efeito 
estufa decorrentes de desmatamento e degradação florestal, bem como a conservação, o 
manejo florestal sustentável e a manutenção e aumento dos estoques de carbono florestal, 
com vistas ao alcance das metas do PPCDQ/MT e da Política Estadual e Nacional de 
Mudança do Clima. 
     Programa de Recomposição de passivos ambientais (SEMA). 
 
OBJETIVO DA INICIATIVA 
Articulação de políticas públicas visando o cumprimento das metas de redução do 
desmatamento, melhoria da produtividade e sustentabilidade das cadeias produtivas, 
cumprimento do código florestal, geração de emprego e renda para a agricultura familiar e 
implementação de incentivos positivos para a conservação das florestas e promoção do 
desenvolvimento sustentável. 
 
ESTRATÉGIA DE ATUAÇÃO 
O Governo do Estado de Mato Grosso elegeu políticas públicas voltadas para a área 
ambiental, fundiária e de desenvolvimento regional que possam contribuir com a mudança  
de uso de seu território, e concentrará seus esforços para promover sua implementação por 
meio de parcerias públicas, privadas e de organizações da sociedade civil. 
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Articulação de Políticas para o Controle do Desmatamento 
 

 
 

 
Possibilidades de Parcerias para a Implementação de Políticas Públicas 

 

 
 

PMS 

Regularização 
Ambiental 

Cadeia da 
Recomposição dos 

Passivos 
Ambientais 

Cadeias Produtivas 
sustentáveis da 

agricultura familiar 

• Recursos: Fundo Amazônia 
• Parcerias: ICV, IPAM, TNC, IBAM, EII, ISA 

Programa Municípios 
Sustentáveis 

• Recursos: Projeto KfW de CAR e PRA, 
Trade do Agronegócio 

• Parcerias: TNC, IPAM, FAMATO, SENAR 

Regularização 
Ambiental dos Imóveis 

Rurais 

• Recursos: Projeto GCP 
• Parcerias: IPAM, ICV 

Cadeias Produtivas da 
Agricultura Familiar 

• Recursos: Recursos do FETHAB   
• Parcerias: EMBRAPA, UNB, TNC 

Cadeia da 
Recomposição dos 

Passivos Ambientais 

• Recursos: Althelia Climate Fund 
• Parcerias: ICV, IPAM 

Sistema Estadual de 
REDD+ 
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Os municípios que aderiram ao PMS devem indicar as cadeias produtivas da agricultura 
familiar que entendem como prioritárias para seu município. Neste contexto, a tabela abaixo 
apresenta as cadeias priorizadas por alguns dos municípios integrantes do PMS. 

 

CADEIAS PRODUTIVAS 
PRIORIZADAS 

MUNICÍPIOS 

Agroecologia Brasnorte, Colíder 

Apicultura Nova Santa Helena, Nova Canaã do Norte, Nova Nazaré, 
Sinop 

Cana-de-açúcar Vila Rica 

Culturas perenes (café e cacau) Cotriguaçu 

Extrativismo (babaçu e castanha-do-
brasil) 

Brasnorte, Cotriguaçu 

Fruticultura (acerola e maracujá) Canarana, Vila Rica 

Hortaliças Porto Esperidião, Vera 

Hortifrutigranjeiro Carlinda, Marcelândia, Peixoto de Azevedo 

ILPF (Integração Lavoura Pecuária e 
Floresta) 

Brasnorte 

Mandioca Vila Rica 
Pecuária leiteira Carlinda, Cotriguaçu, Nova Santa Helena, Nova Canaã 

do Norte, Nova Nazaré, Paranaíta, Porto Esperidião, 
Sinop, Vera, Vila Rica 

Piscicultura Carlinda, Marcelândia, Nova Nazaré, Peixoto de Azevedo, 
Porto Esperidião e Vera 

Sistemas Agroflorestais - SAF Brasnorte 

 
A SEMA em parceria com o IPAM e coordenação do Global Canopy Programme – GCP, vem 
implementando o Projeto Desbloqueando Finanças para Florestas, com recursos do 
Ministério do Meio Ambiente do Governo Alemão, o qual visa identificar mecanismos 
financeiros inovadores, reformas e ajustes necessários para alavancar recursos públicos e 
privados em escala necessários para a proteção das florestas, transformação dos vetores de 
desmatamento e melhoria da qualidade de vida  das populações que vivem nas florestas. 
Uma das atividades previstas no projeto está na identificação de cadeias produtivas 
prioritárias para o Estado de Mato Grosso, que necessitam de investimentos para a 
promoção de sustentabilidade. Para tal estão sendo levantados custos de produção; 
insumos para produção, investimentos em ativo fixo e/ou novas tecnologias, manutenção, 
mão de obra, logística, taxas e impostos, outros. Tais custos serão utilizados para construir 
fluxos de caixa de cada cadeia de produção. 
As cadeias produtivas que foram levantadas informações preliminares são: pecuária de 
corte; pecuária leiteira; soja; algodão; floresta plantada; manejo florestal de floresta nativa; 
heveicultura; SAFs (banana, cacau e seringueira); suinocultura; piscicultura; extrativismo de 
castanha-do-brasil (tabela em anexo). 
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Tais informações podem subsidiar a elaboração de projetos para a captação de recursos 
para a implementação de cadeias produtivas visando o alcance de cenários sustentáveis 
para Mato Grosso. 

 
DESAFIOS A SEREM ALCANÇADOS PELO ESTADO DE MATO GROSSO 

 
Mato Grosso tem realizado grandes esforços para manutenção das baixas taxas de 
desmatamento, promoção da regularização ambiental de seus imóveis rurais, entretanto 
esta agenda demanda um esforço coletivo pelos diferentes setores da sociedade: 
organizações da sociedade civil, setor público e setor privado. Neste sentido, o governo 
apresenta as ações abaixo, para as quais entende ser de suma importância ter o apoio das 
instituições parceiras para que estes desafios sejam alcançados. 
 

1. Desmatamento 
- Cumprimento das metas de desmatamento do PPCDQ/MT; 
- Redução do desmatamento ilegal; 
- Monitoramento do desmatamento dos imóveis rurais cadastrados. 
 

2. Regularização Ambiental 
- Cadastramento de todos os imóveis rurais, principalmente os de até 4 módulos 
fiscais; 
- Validação de mais de 80.000 cadastros; 
- Elaboração da proposta de regularização ambiental dos imóveis rurais até 4 
módulos fiscais; 
- Definição dos parâmetros para a regularização dos passivos ambientais; 
- Promoção da cadeia produtiva da recomposição dos passivos ambientais; 
- Recomposição dos passivos ambientais do Estado e Incremento de carbono nas 
áreas em recomposição; 
- Compensação das Reservas Legais; 
- Planejamento ambiental do território. 
 

3. Cadeias Produtivas Sustentáveis 
      - Promoção da melhoria da produtividade da pecuária; 
     - Estruturação da cadeia produtiva da sociobiodiversidade; 
      - Implementação de cadeias produtivas para a agricultura familiar, priorizadas 
pelos municípios do PMS (Ex: agroecologia, SAFs, piscicultura, fruticultura, 
hortifrutigranjeiro, culturas perenes); 

 
4. Sistema Estadual de REDD+ 

       - Transformar as reduções de desmatamento alcançadas pelo Estado de Mato 
Grosso em ativos ambientais; 
       - Implementação dos instrumentos da Lei nº 9878/2013; 
       - Desenho e implementação de Programas Temáticos para a promoção da 
conservação florestal e o incremento dos estoques de carbono. 


