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Ilegalidade do desmatamento e 

a soja em Mato Grosso



Desmatamento ameaça a economia 



Desmatamento ameaça a saúde 

• 4,5 milhões de pessoas na Amazônia 

expostas à fumaça tóxica em 2019

• Mais de 2.200 hospitalizações adicionais 

devido a doenças respiratórias causadas 

pelos incêndios em 2019

Photo: Rodrigo Vargas

Photo: Ueslei Marcelino / Reuters

Fonte: Human Rights Watch, IPAM, IEPS, 2020



Desmatamento ameaça a produção agropecuária
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70-80% do desmatamento são

polígonos > 50 ha

Quem são os responsáveis pelo desmatamento?  

60%

CAR
60%

Fonte: ICV – Amazônia e Cerrado de Mato Grosso, PRODES 2019

Photo: Greenpeace

Grandes imóveis

(acima de 1.500 ha)

maaproject.org (2020)

~1% Terras Indígenas

30%

Imóveis 

sem CAR

Assentamentos

10%



Desmatamento ilegal e exportações de soja:
O caso de Mato Grosso

• Identificar o desmatamento ilegal em fazendas de 

soja em Mato Grosso

• Avaliar o risco de mercados consumidores 

associado à soja produzida em propriedades onde 

ocorreu desmatamento ilegal



Mato Grosso

• 1/3 da produção de soja brasileira - 32 milhões de toneladas

• Maior rebanho bovino - 30 milhões cabeças

• 90 terras indígenas de 43 diferentes etnias

• 500 assentamentos rurais e + de 100 mil famílias de pequenos agricultores

• 3 biomas (Amazônia, Cerrado e Pantanal)



• Desmatamento entre 2012 e 2017

Prodes (Amazônia e Cerrado)

SOS Pantanal (Pantanal)

• Classificação entre legal e ilegal 

Autorizações de Desmatamento (SEMA)

UHEs (IBAMA / ICV)

• Bases fundiárias (SIGEF, CAR, Terra Legal)

• Área de cultivo de soja (Agrosatélite, 2017) 

Metodologia



Ilegalidade do desmatamento em Mato Grosso



• 1,4 milhões ha desmatamento em imóveis

registrados

• Cerca de 30% em fazendas de soja (dentro e fora 

do cultivo de soja) 

• 95% foi ilegal

• Mais de 50% concentrado em 15 municípios. 

• Paranatinga (10%) 

• Nova Ubiratã (5%) 

Desmatamento e soja



Cerrado / Amazônia

• 20 mil ha de soja plantada em áreas desmatadas ilegalmente na Amazônia (2012-2017)

• Além disso, mais cem mil hectares de desmatamento ilegal na Amazônia no nível do imóvel

• Problema é ainda mais grave no cerrado, mais de 230 mil ha de desmatamento ilegal em fazendas de 

soja (2012-2017)



Exposição dos mercados 

importadores ao risco de 

desmatamento ilegal

• Mais de 80% da soja produzida em

• imóveis com desmatamento ilegal tenha sido 

exportada para mercados globais – 46% para a 

China, e 14% para a UE

• Estimamos que cerca de 20% das importações 

chinesas podem ter sido originadas em fazendas 

onde ocorreu desmatamento ilegal em MT

• Mais de três quartos (76%) dessa soja vieram de 

apenas 15 municípios



• Cerca de 22 mil imóveis com soja em 2017

• Áreas desmatadas ilegalmente entre 2012 e 2017 

incidiram em cerca de 2 mil imóveis (10% total)

• Em relação à área, 80% do desmatamento ilegal estava 

concentrado em 400 imóveis (2%)

• 87% são imóveis grandes e médios 

(> 4 módulos fiscais)

Desmatamento ilegal e soja 



Padrão de 

concentração em 

outros estudos

• 4% dos imóveis no Brasil apresentam

deficit de Reserva Legal 

(Observatório do Código Florestal, 2019)

• 2% dos imóveis na Amazônia e Cerrado

concentram 62% de todo desmatamento

potecialmente ilegal

(Rajão et al., 2020)



Desmatamento reage a ações públicas & privadas

Fonte:  Paulo Barreto, Imazon







• Acordos setoriais e compromissos individuais abordam 

parte do problema mas é preciso ir além

• Concentração dos problemas de ilegalidades e 

irregularidades são oportunidades para ação

• Fundamental diferenciar a minoria que está associada 

com ilegalidades e irregularidades dos demais 

produtores

• Transparência de informações chave é fundamental

• Já tivemos sucesso antes e já sabemos o que precisa 

ser feito

Considerações finais
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Obrigada!

paula.bernasconi@icv.org.br 


