Análise do Desmatamento no Cerrado
Mato-grossense – Prodes Cerrado 2017
O Cerrado é o segundo maior bioma
brasileiro em extensão e a savana mais
rica em biodiversidade do mundo. Com
alto grau de endemismo, o bioma abriga
mais de 11 mil espécies de plantas nativas
já catalogadas¹. Além da relevância
ambiental, do Cerrado depende a
sobrevivência de diferentes populações,
como povos indígenas, quilombolas,
ribeirinhos, babaçueiros, dentre outras
comunidades tradicionais que compõem o
patrimônio histórico e cultural brasileiro.
Apesar da sua reconhecida importância, o
Cerrado é o bioma brasileiro que mais
sofreu alterações pela ocupação humana.
A região ocupada por esse bioma é vista
pelo setor agropecuário como estratégica
na economia brasileira para expansão da
fronteira de produção, respondendo
atualmente por 60% da produção agrícola
anual do país². Nesse contexto, pouco
mais da metade do bioma já foi
desmatado³. Em Mato Grosso, o cenário
não é diferente. O Cerrado ocupava
originalmente cerca de 360 mil km², 40%
da área total do estado, contudo 46% disso
já foi convertido em outras formas de uso,
o que ameaça a manutenção dos serviços
ecossistêmicos prestados pelo bioma,
como a provisão de água, regulação do
clima e conservação da biodiversidade,
além da oferta de alimentos.
De agosto de 2016 a julho de 2017, o
desmatamento mapeado no bioma
divulgado pelo Instituto Nacional de
Pesquisas Espaciais (Inpe) foi de 7,4 mil
km². O Estado de Mato Grosso foi o

terceiro estado que mais desmatou nesse
período, responsável por 17% de todo o
desmatamento detectado, eliminando
cerca de 1,2 mil km² do Cerrado por meio
do corte raso (Figura 1).
Os dados de desmatamento no Cerrado
são alarmantes e a situação de Mato
Grosso chama a atenção por ser ainda
mais trágica. Entre 2014 e 2017, houve um
aumento
de
24%
na
taxa
de
desmatamento no estado, enquanto no
bioma como um todo em escala nacional
houve uma redução de 31%. Apesar de
ainda existir uma grande extensão de
áreas de cerrado passíveis de conversão
legal⁴, o desmatamento no Cerrado
mato-grossense possui um alto grau de
ilegalidade. De todo o desmatamento
mapeado em 2017, apenas 2% foi
realizado em áreas com autorizações para
desmatamento ou para supressão de
vegetação válidas emitidas pelo órgão
ambiental estadual⁵.
Em 2015, na COP 21, Mato Grosso se
comprometeu
em
eliminar
o
desmatamento ilegal até 2020, e reduzir o
desmatamento total do Cerrado para uma
taxa máxima de 150 km² por ano até 2030.
Ainda longe de alcançar as metas
assumidas internacionalmente, o aumento
das já altas taxas de conversão da
vegetação nativa demonstram que o
combate e o controle do desmatamento
no Cerrado em Mato Grosso ainda é um
desaﬁo
a
ser
enfrentado,
sendo
necessárias ações mais efetivas sobretudo
para coibir as práticas ilegais.

¹ Ministério do Meio Ambiente, disponível em: http://www.mma.gov.br/biomas/cerrado. Acesso em: 03/09/2018.
² Estratégias Políticas para o Cerrado: desenvolvimento econômico responsável, conservação e uso sustentável da
biodiversidade e redução do desmatamento e restauração da vegetação nativa.
³ Cerca de 50,1% do Cerrado já foi convertido, segundo dados do Prodes Cerrado/Inpe.
⁴ Soares-Filho B, Rajão R, Merry F, Rodrigues H, Davis J, Lima L, et al. (2016) Brazil’s Market for Trading Forest Certiﬁcates.
Disponível em: https://doi.org/10.1371/journal.pone.0152311
⁵ Os dados de autorizações de desmatamento da Sema para o ano de 2017 são referentes aos meses de janeiro a setembro.
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Figura 1: Taxa de desmatamento (km²) no bioma Cerrado de agosto de 2012 a julho de 2017 (Prodes Cerrado/Inpe).

Nova Nazaré, município localizado na
região do Vale do Araguaia, concentrou
17% de todo o corte raso detectado no ano
(Figura 2 e Figura 3).

Características do desmatamento no
Cerrado mato-grossense
Em 2017, 53% do desmatamento do
cerrado se concentrou em 10 municípios.
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Figura 2: Dez municípios com maior concentração de áreas desmatadas entre
agosto de 2016 e julho de 2017 (Prodes Cerrado/ Inpe).
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Figura 3: Regiões de concentração do desmatamento detectado entre
agosto de 2016 e julho de 2017 no cerrado Mato-grossense (Prodes Cerrado/Inpe).

Avaliando os dados de comercialização de soja
disponibilizados pela Plataforma Trase¹ para os
10 municípios com maior concentração de
desmatamento no Cerrado em 2017, é possível
identiﬁcar que em 2015 eles foram
responsáveis pela produção de mais de 2
milhões de toneladas equivalentes de soja,
representando 8% do total de soja
comercializada no estado.
Segundo esses dados, Cocalinho, que tem mais
de 99% de sua área agrícola voltado ao cultivo
de soja e foi o segundo município com mais
áreas desmatadas em 2017, entre 2014 e 2015
teve 40% da sua área desmatada associada a
expansão de áreas para soja. Isso reforça a
necessidade de ampliação dos compromissos

voluntários de combate ao desmatamento na
cadeia soja para o bioma Cerrado.
A análise por categoria fundiária demonstrou
que a maior parte do desmatamento no
cerrado (771 km²) ocorreu em imóveis rurais
privados cadastrados no Sistema Nacional de
Cadastro Ambiental Rural (Sicar), seguido dos
imóveis rurais não cadastrados no Sicar (234
km²). As Terras Indígenas responderam por
16% do desmatamento detectado, sendo que a
maior parte (182 km²) ocorreu na T.I. Areões, do
povo Xavante, que tem sofrido pressão por
invasões para desmatamento e retirada ilegal
de madeira². Os projetos de assentamentos da
reforma agrária, por sua vez, concentraram 8%
da área desmatada (Figura 4).

¹ Plataforma Trase disponível em: https://trase.earth/
² Mais informações disponíveis em:
http://www.agenciadanoticia.com.br/noticias/exibir.asp?id=71090&noticia=ibama-ﬂagra-desmatamento-e-retirada-de-made
ira-ilegal-em-terra-indigena-no-araguaia&fb_comment_id=753516618105375_753536121436758#f2131a12b4d07f.
Acesso em: 03/09/2018.
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Áreas desmatadas (km²) por categoria fundiária
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Figura 4: Áreas desmatadas (km²) por tamanho de polígono, de agosto de 2016 a julho de 2017 (Prodes Cerrado/Inpe).

Do desmatamento detectado em imóveis
rurais cadastrados no SICAR, 55% se
concentrou em grandes imóveis, com mais
de 1.500 hectares, sendo que mais da
metade da área desmatada (54%) refere-se
à polígonos com mais de 100 hectares.

Classe de tamanho
dos polígonos
de desmatamento

Assim, 30% de todo o desmatamento
detectado em imóveis rurais privados são
grandes polígonos facilmente identiﬁcados
por
ferramentas
geoespaciais
e
concentrados em grandes propriedades
(Tabela 1).

Classe de tamanho dos imóveis rurais (km²)
Até 400
hectares

De 400 a 1.500
hectares

Maior de 1.500
hectares

Total Geral

Até 10 hectares

26

29

32

87

De 10 a 20 hectares

16

21

34

71

De 20 a 50 hectares

17

44

64

125

De 50 a 100 hectares

11

35

53

99

De 100 a 250 hectares

22

50

90

163

De 250 a 500 hectares

0

39

79

118

De 500 a 1.000 hectares

0

9

45

54

93

227

397

716

Total Geral

Tabela 1: Áreas desmatadas (hectares) em imóveis rurais privados cadastradas de acordo com o tamanho
da propriedade e dos polígonos de desmatamento, de agosto de 2016 a julho de 2017 (Prodes Cerrado/Inpe).
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De modo geral, os polígonos entre 100 e
250 hectares compreenderam a maior
parte das áreas desmatadas (20% do total),
reforçando a tendência a desmatamentos

maiores também nesse bioma (Figura 5),
assim como já é observado para o corte
raso na Amazônia³.
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Figura 5: Áreas desmatadas (km²) por tamanho de polígono, de agosto de 2016 a julho de 2017 (Prodes Cerrado/Inpe).

De todo o desmatamento mapeado em
2017, 98% foi feito de forma ilegal, já que
apenas 2% foi realizado em áreas com
autorizações para desmatamento ou para
supressão de vegetação válidas emitidas
pelo órgão ambiental estadual.
O que foi feito para controlar o
desmatamento no Cerrado?
Dados levantados junto a Secretaria
Estadual de Meio Ambiente (Sema)
mostram que em 2016 houve um aumento

considerável no número de embargos
realizados pelo órgão estadual (Figura 6).
Contudo, nos anos seguintes, a área total
embargada voltou a diminuir. Entre 2014 e
2017, o total de área embargada
anualmente por desmatamento ilegal em
imóveis rurais inseridos no bioma Cerrado
diminuiu 68%. No total, foram embargados
pelo órgão estadual 688 km² no Cerrado
por
desmatamento
ilegal,
o
que
representa 38% de toda a área embargada
entre 2014 e junho de 2018.

³ ICV, 2017. Análise do Desmatamento em Mato Grosso (Prodes/2017).
Disponível em: https://www.icv.org.br/wp-content/uploads/2018/01/desmatamento-mato-grosso-2017.pdf.
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Figura 6: Embargos por desmatamento ilegal em Mato Grosso pela Sema, de janeiro de 2014 a junho de 2018.

Apesar da necessidade urgente de ações que
visem o combate ao desmatamento,
recentemente o governo do estado
sancionou uma lei que permite novos
desmatamentos na Área de Proteção
Ambiental das Cabeceiras do Rio Cuiabá⁴. A
medida, que está suspensa pelo Ministério
Público Federal, signiﬁca um retrocesso em
relação aos compromissos ﬁrmados na COP
21. Além de ser uma sinalização positiva para
novos desmatamentos e um afrouxamento
para aqueles que já desmataram ilegamente,
essa medida também diminui o grau
deproteção de uma das poucas Unidades de

onservação (UC) de Mato Grosso no
Cerrado. As UCs no estado protegem apenas
6% da área original do bioma Cerrado.
Excetuando-se as Áreas de Proteção
Ambiental (APA), categoria que conta com
menor proteção e permite na maioria das
unidades a exploração agropecuária, Mato
Grosso possui menos de 2% do cerrado
protegido por Unidades de Conservação.
O estado tem dado pouca prioridade à
implementação de instrumentos centrais
para o combate ao desmatamento. A terceira
fase do Plano de Ação para Prevenção e Controle

⁴ Mais informações disponíveis na Nota Técnica Riscos Associados ao Projeto de Lei n°591/2017 frente a PCI:
https://www.icv.org.br/wp-content/uploads/2018/07/Nota_tecnica_APA_Cabeceiras_Cuiaba_2018.pdf
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do Desmatamento e Incêndios Florestais no
Estado de Mato Grosso (PPCDIF/MT) foi
instituído em maio de 2018, contudo ainda não
houve nesse ano reunião do Comitê Executivo
do PPCDIF, colegiado coordenado pela Sema e
responsável pelo acompanhamento e apoio à
implementação do Plano.
A implementação do Código Florestal,
responsabilidade
compartilhada
entre
governo federal e estado, avança com
lentidão. Apesar de já ter alcançado 113 mil
imóveis cadastrados no Sistema Nacional de
Cadastro Ambiental Rural (Sicar), o que
representa 94% da área cadastrável⁵, uma
das maiores taxas de cadastramento do
Brasil, os imóveis retiﬁcados ou inscritos no
atual sistema do estado totalizam cerca de 49
mil cadastros e cobrem 42% da área
cadastrável de Mato Grosso. O Sistema
Mato-grossense de Cadastro Ambiental
Rural (Simcar) ainda depende da deﬁnição de
procedimentos especíﬁcos para inscrição e
análise de cadastros de assentamentos
rurais e povos e comunidades tradicionais.
A capacidade para análise e validação dos
cadastros inscritos abarca ainda um número
reduzido dos imóveis (1.644 imóveis validados
até agosto de 2018, o que representa 3% do
total inscrito) e operações recentes para apurar
irregularidades no CAR⁶ já demonstram que
falta transparência das bases de dados do
Simcar e dos procedimentos de análise
adotados pela Sema.
Recomendações
Para reverter essa situação e garantir que
as
ferramentas
de
controle
do
desmatamento cumpram plenamente seu
papel, nossas recomendações trilham dois

caminhos:
(i)
transparência
das
informações ambientais chaves para o
controle;
(ii)
intensiﬁcação
do
monitoramento
e
das
ações
de
responsabilização seja pelo poder público
quanto pelos compromissos de cadeias.
1.Disponibilizar as bases de dados
completas do CAR, das Autorizações
Provisórias de Funcionamento de Atividade
Rural
(APF),
das
Autorizações
de
Desmatamento e da ﬁscalização para toda a
sociedade, permitindo que mercado, sociedade
civil e poder público ampliem o controle
ambiental e implementem mecanismos
restrições de mercado para produtos oriundos
de áreas desmatadas ilegalmente.
2.Aumentar as operações de ﬁscalização
que visem parar a ação de desmate, com
conﬁsco de bens associados aos crimes
ambientais, impedindo assim que frentes de
abertura de novas áreas avancem.
3. Implantar o uso de ferramentas de
autuação remota para ampliar a
responsabilização pelo dano ambiental e
aumentar a sensação de risco de punição
para
aqueles
que
comentem
desmatamento ilegal.
4. Ampliar e aprimorar os compromissos
privados contra o desmatamento para
Cerrado, buscando reduzir o impacto das
cadeias da Carne e da Soja na conversão
de áreas nesse bioma.
5. Estabelecer uma estratégia
validação do CAR no Cerrado.
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⁵ Dados do Boletim Informativo realizado pelo Serviço Florestal Brasileiro, de julho de 2018. Disponível em:
http://www.ﬂorestal.gov.br/documentos/car/boletim-do-car/3801-boletim-informativo-car-julho-2018-2/ﬁle.
Acesso em: 03/09/2018.
⁶ Mais informações disponíveis em:
http://www.olhardireto.com.br/noticias/exibir.asp?id=448970&noticia=superintendente-e-mais-dois-servidores-da-sema-sao
-presos-em-operacao-contra-esquema-no-car.
Último acesso em: 28/08/2018.
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