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FATOS SOBRE

Dados sobre desmatamento na
Amazônia, Cerrado e alertas e
ações de combate
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TAXAS DE
DESMATAMENTO

O projeto PRODES realiza o monitoramento por satélites do desmatamento por
corte raso na Amazônia Legal e no Cerrado, e produz as taxas anuais de

desmatamento que são usadas pelo governo brasileiro para o
estabelecimento de políticas públicas. A primeira apresentação dos dados é

realizada para dezembro de cada ano, na forma de estimativa. Os dados
consolidados são apresentados no primeiro semestre do ano seguinte.

Espera-se em dezembro portanto uma estimativa da taxa de desmatamento
para o período que vai de agosto de 2020 a julho de 2021.
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AMAZÔNIA

1.1 TAXAS DE DESMATAMENTO NA AMAZONIA DE MATO GROSSO 
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CERRADO
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1.2. TAXAS DE DESMATAMENTO NO CERRADO DE MATO GROSSO 
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ALERTAS DE
DESMATAMENTO

O INPE, por meio do DETER, também faz o monitoramento das
mudanças na cobertura florestal na Amazônia e no Cerrado.

 
O DETER não é um sistema que faz a mensuração do desmatamento,

mas os dados gerados pelos alertas são usados para apoiar o
controle do desmatamento.

2019-2021
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AMAZÔNIA

5

2.1 ÁREA AGREGADA ANUAL DE ALERTAS DE DESMATAMENTO NA AMAZÔNIA EM MATO

GROSSO PELO DETER:
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CERRADO
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2.2  ÁREA AGREGADA ANUAL DE ALERTAS DE DESMATAMENTO NO CERRADO EM MATO

GROSSO PELO DETER:
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MONITORAMENTO E
AÇÕES DO ESTADO DE

MATO GROSSO CONTRA
O DESMATAMENTO 
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Desde agosto de 2019, a Secretaria de Estado de

Meio Ambiente (Sema-MT) usa a Plataforma de

Monitoramento com Imagens de Satélite Planet,

um sistema de detecção de desmatamento em

tempo real de alta resolução que permitirá um

monitoramento ambiental preventivo.

O Estado investiu este ano R$ 73 milhões em ações de
prevenção e combate aos incêndios florestais e
desmatamento ilegal, o maior investimento na área
ambiental já feito.

A operação Amazônia integra órgãos estaduais e
federais, sob coordenação da Sema-MT, para coibir
crimes ambientais, monitorar e fiscalizar mudanças na
vegetação, promover o embargo de áreas, apreensão e
remoção de maquinários flagrados em uso para o
crime, e a responsabilização de infratores.

Os 10 municípios que mais desmatam são os principais
alvos das ações coordenadas pela Operação Amazônia.
São eles: Colniza, Nova Bandeirantes, Aripuanã, Peixoto
de Azevedo, Apiacás, Querência, União do Sul,
Marcelândia, Juara, e Rondolândia.

Integram a iniciativa as Secretarias de Estado de Meio
Ambiente, de Segurança Pública, Polícia Militar, Polícia
Judiciária Civil, Centro Integrado de Operações Aéreas
(Ciopaer), Corpo de Bombeiros Militar (CBMMT),
Instituto de Defesa Agropecuária (Indea), Ministério
Público de Mato Grosso (MPMT), Ministério Público
Federal (MPF) e Ibama.
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3.1  MONITORAMENTO

O serviço, financiado pelo Programa REM fornece

um monitoramento diário com imagens e alertas de

desmatamento, o resultando em maior eficiência

no combate ao desmatamento ilegal e

beneficiando, consequentemente, quem produz de

forma lícita. 

3.2 OPERAÇÃO AMAZONIA
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IMPACTO
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3.3 IMPACTO

O Estado de Mato Grosso aplicou R$ 1,5 bilhão em multas;
324 mil hectares foram embargados por crimes contra a flora nos primeiros oito meses de 2021;
Foram apreendidos 139 tratores pneu, 80 tratores esteira, 93 motosserras, 118 caminhões, 22
veículos, 34 armas de fogo e 39 pessoas conduzidas à delegacia;
Os maquinários de porte médio e pesado, e outros acessórios rurais flagrados na prática de
crimes ambientais, são removidos do local, para evitar a reincidência e a continuidade do dano
ambiental.
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Nos nove estados da Amazônia legal, incluindo
Mato Grosso, o alerta apontou o corte raso de 8.467
km² no período, enquanto no ano anterior, o total
foi de 8.850 km². Houve uma redução de 4,3% nos
alertas. Fazem parte da Amazônia legal os estados
do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima,
Rondônia, Mato Grosso, Maranhão e Tocantins.

Especificamente ao Mato Grosso, o estado fechou o
último período de agosto/2020 a julho/2021 com
uma redução de 21,7% nos alertas de
desmatamento em comparação ao mesmo período
anterior. 

No período, os alertas em Mato Grosso somaram
aproximadamente 1.452 km², enquanto no ano
anterior foram 1.856 km². Portanto é possível
informar que a taxa de redução de desmatamento
no Mato Grosso foi quatro vezes melhor do que a
média da região. Ademais, no mês de julho, Mato
Grosso reduziu em 60% os alertas de
desmatamento, e em agosto, a redução foi de 42%.

A secretária de Estado de Meio Ambiente, Mauren
Lazzaretti, acompanha as ações da Operação Amazônia. 

Foto por Marcos Vergueiro/Secom-MT



INCÊNDIOS
FLORESTAIS
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O gráfico a seguir retrata o histórico de alertas de incêndio em Mato Grosso:
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Dos R$ 73 milhões investidos pelo estado em ações

de prevenção e combate aos incêndios florestais e

desmatamento ilegal, R$ 43 milhões são

exclusivamente contra os incêndios. O governo

estadual adquiriu um helicóptero exclusivo para o

combate aos crimes ambientais e investiu em

caminhões pipas e drones. Também foram feitos

aceiros em pontos estratégicos e a sinalização de

estradas com placas de orientação contra as

queimadas.

Para o enfrentamento aos focos de calor, o Estado

antecipou em 15 dias o período proibitivo do fogo,

que começou no dia 1º de julho e vai até o dia 30 de

outubro. 

A fase de resposta à Temporada de Incêndios Florestais
(TIF) e desmatamento ilegal tem o emprego imediato
de 80 viaturas,  investimento de R$ 2,2 milhões em
equipamentos de segurança e reforço das operações do
Corpo de Bombeiros Militar nas localidades mais
atingidas pelos incêndios.

Houve uma redução de 92% nos focos de calor
identificados no Pantanal de Mato Grosso, em
comparação com o mesmo período do ano passado. No
Bioma Cerrado a redução foi de 19,4%, e na Amazônia,
de 8,58%. O dado é do Informativo de Focos de Calor
elaborado pelo CBM-MT em parceria com o Batalhão
de Emergências Ambientais (BEA).

Foto por Mayke Toscano/Secom-MT



REGULARIZAÇÃO
AMBIENTAL
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Área do Estado
de Mato Grosso

90.302.535 HECTARES

Área Cadastrável
do Estado

73.236.203 HECTARES

Área cadastrável
em relação à área
total do Estado

81,10%

Número de cadastros na
base do SIMCAR

112.224

Área cadastrada 52.641.491,03 HECTARES

Área cadastrada
em relação á área
cadastrável do
Estado

71,88%

Número de cadastros
analisados 51.384

Área dos cadastros
analisados

29.423.331,71 HECTARES

Área analisada em
relação à área
cadastrável do Estado

40,18%

Número de
cadastros validados

90.302.535 HECTARES

Área dos cadastros
validados

73.236.203 HECTARES

Área validada em relação à
área dos cadastros analisados

7,58%

Área validada em relação à
área cadastrável do Estado

4,69%

Em 2017, o Estado também implantou o Sistema Estadual de Cadastro Ambiental Rural - SIMCAR e

regulamentou o Programa de Regularização Ambiental previsto no Código Florestal.

O Cadastro Ambiental Rural (CAR) é um instrumento fundamental para a gestão territorial no estado, para

a implementação da legislação do Código Florestal Brasileiro e para a regularização da produção

agropecuária estadual.

Em 2019, foi criada uma força-tarefa na Secretaria de Estado do Meio Ambiente para agilizar a análise dos

registros do CAR para que os produtores possam iniciar o processo de regularização e restauração.

5.1 SITUAÇÃO DO CAR EM AGOSTO DE 2021
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Cadastros analisados
por tamanho de
propriedade

Até 4 módulos fiscais

De 4 a 15 módulos
fiscais

Acima de 15 módulos
fiscais

Número de
Cadastros

36.875

8.837

5.672

% em relação ao
total de cadastros

71,76%

17,2%

11,04%

Área em
Hectares

3.341.587,52

5.787.784,92

20.526.918,88

% da Área dos
Cadastros em relação
à área cadastrável

11,27%

19,52%

69,22%



 A Estratégia PCI 

A Estratégia Produzir, Conservar e Incluir do Estado de
Mato Grosso é uma abordagem jurisdicional cujo
objetivo é alcançar o desenvolvimento social e
econômico através do uso sustentável da terra. Esta
visão materializa-se em um amplo plano de metas em
seus três eixos, construído em um processo
participativo e que integra as agendas de atores
públicos, privados e da sociedade civil. Em 2019, foi
criado o Instituto PCI, para, em parceria com o governo
do Estado, articular ações públicas e privadas e apoiar a
captação de investimentos destinados à
implementação da Estratégia. 

O Comitê de Monitoramento do Instituto PCI é
responsável por avaliar a evolução das metas, subsidiar
melhorias e concretizar ações, além de garantir a
transparência e credibilidade da estratégia para
parceiros, investidores e público em geral. 

O combate ao desmatamento ilegal e a
regularização ambiental são pilares da Estratégia PCI.

Este documento tem por objetivo atualizar parceiros da
Estratégia PCI e atores interessados no
desenvolvimento sustentável do estado de Mato
Grosso, em relação a dados e fatos relacionados ao
desmatamento, incêndios florestais e regularização
ambiental, complementando assim o monitoramento
de metas divulgado anualmente pelo Instituto PCI.

Está sendo produzido com o apoio do Programa REM
MT.

O Programa REM apoia diretamente as ações de
combate ao desmatamento ilegal e incêndios
florestais em Mato Grosso. É o financiador da
plataforma Planet de monitoramento do
desmatamento, além de financiar a remoção de
maquinários, equipamentos e veículos de apoio à
fiscalização e o combate a incêndios.

Além disso, beneficia diretamente populações
responsáveis pela manutenção de estoques de
floresta em pé e pela redução do desmatamento,
através de programas e projetos.

Desta forma, o Programa REM contribui
diretamente para as metas de produção
sustentável, conservação e inclusão socioprodutiva
da Estratégia PCI.
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O Programa REM

O Programa REM MT (do inglês, REDD+ Early
Movers) é uma premiação ao Estado do Mato
Grosso pelos resultados na redução do
desmatamento nos últimos 10 anos. A cooperação
internacional dos governos do Reino Unido e da
Alemanha doam recursos por meio do BEIS e do
Banco de Desenvolvimento Alemão (KfW) para o
Programa que aplica em ações de conservação da
floresta a fim de reduzir emissões de CO2 no
planeta. Para isso, beneficia diretamente iniciativas
que contribuem para reduzir o desmatamento,
estimular a agricultura de baixo carbono e apoiar
povos indígenas e comunidades tradicionais.

É coordenado pelo Governo do Estado de Mato
Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Meio
Ambiente (SEMA), e gerenciado financeiramente
pelo Fundo Brasileiro para a Biodiversidade
(FUNBIO).

6. REM MT E A ESTRATÉGIA PCI



REFERÊNCIAS
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3.3 IMPACTO

http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/prodes

http://www.obt.inpe.br/OBT/assuntos/programas/amazonia/deter
http://terrabrasilis.dpi.inpe.br/

http://www.sema.mt.gov.br/site/index.php/sema/noticias/5366-semalan%C3%A7a-
plataforma-de-acesso-p%C3%BAblico-aos-alertas-
dedesmatamento%20Plataforma%20Web%20%E2%80%93%20Dashboad
https://alertas.sccon.com.br/matogrosso/#/dashboard
http://www.mt.gov.br/-/17679044-mato-grosso-reduz-60-dos-alertas-de-desmatamento-
com-acoes-da-operacao-amazonia
http://www.mt.gov.br/-/17705442-mato-grosso-reduz-em-21-alertas-de-desmatamento-
numero-superior-ao-restante-da-amazonia-legal

Home — Programa Queimadas (inpe.br)

http://www.sema.mt.gov.br/site/index.php/simcar
https://geoportal.sema.mt.gov.br/#/

https://remmt.com.br/index.php/pt/
www.pcimt.org
www.pci.mt.gov.br

[1] PRODES

[2] DETER

[3] Monitoramento e ações de combate ao desmatamento

[4] Incendios Florestais

[5] Regularização ambiental

[6] Programa REM e PCI
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http://www.sema.mt.gov.br/site/index.php/simcar
https://remmt.com.br/index.php/pt/
http://www.pcimt.org/
http://www.pci.mt.gov.br/

