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APRESENTAÇÃO 

O Governador Dante de Oliveira, consciente da sua responsabilidade de 

desenvolver uma política ambiental de proteção à florestas no Estado de Mato Grosso, 

firmou em dezembro de 1999, pacto federativo com o Governo Federal visando assumir 

as atividades de controle ambienta] voltadas à conservação e proteção das florestas 

matogrossenses. 

Dispondo de legislação ambiental disciplinadora do uso dos recursos florestais 

(Código Florestal Brasileiro), aliado ao apoio financeiro disponibilizado pelo Governo 

Federal, através das doações provenientes do programa de Proteção das Florestas 

Tropicais - PPG7, restava à Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA, órgão 

gestor da política estadual do meio ambiente, o desenvolvimento de metodologia de 

atuação capaz de reverter o processo desorganizado de ocupação da floresta 

matogrossense. 

Baseada neste desafio, a FEMA desenvolveu, no âmbito da Diretoria de Recursos 

de Fauna e Flora, o Sistema de Controle Ambiental em Propriedades Rurais. Este 

sistema tem como característica principal a aplicação de metodologia simplificada de 

atuação da instituição, utilizando tecnologia de geoprocessamento para fiscalização, 

licenciamento e monitoramento das atividades utilizadoras dos recursos florestais. 

O Governo do Estado de Mato Grosso espera que, através desta publicação, esteja 

contribuindo para reordenar o sistema de controle ambiental do uso dos recursos 

florestais, condição indispensável para a implantação de uma política pública de 

desenvolvimento sustentável para a Amazônia Brasileira. 

Frederico Guilherme de Mouro Muller 

Secretário Especial do Meio Ambiente e Presidente da FEMA-MT 
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1. Introdução 

Uma abordagem simples e inovadora 

Nos últimos dois anos, a Fundação Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso 

(FEMA-MT) desenvolveu um novo modelo de controle ambiental, cuja implementação 

tem surtido efeitos surpreendentes e sem precedentes no que diz respeito à redução 

dos índices de desmatamento e queimadas no Estado. 

A aplicação desta nova abordagem é bastante simples, pois baseia-se na 

conjugação de instrumentos tradicionais de controle ambiental com a fiscalização, 

licenciamento e monitoramento apoiados no uso de tecnologia de informação, acessível 

e barata. A diferenciação metodológica proposta pela FEMA não vislumbra, portanto, a 

criação de instrumentos onerosos e rotinas complexas, mas sim um planejamento 

diferenciado das atividades já conhecidas pelo gestor ambiental, aliadas à utilização de 
tecnologia de informação. 

O objetivo da abordagem desenvolvida pela FEMA é fazer com que a legislação 

ambiental em vigor seja efetivamente cumprida de forma simples e pouco onerosa. O 

arcabouço legal existente aporta a maior parte dos elementos necessários à sua 
aplicação. No entanto, alguns ajustes foram realizados na legislação ambiental estadual, 

para garantir o sucesso da nova abordagem. 

Além dos ajustes supra citados, outros dois elementos importantes foram 

introduzidos para apoiar a nova concepção de controle ambiental: (I) capacitação 

diferenciada de agentes ambientais; e (II) parcerias imprescindíveis, estabelecidas entre 

os setores público e privado, e destes com as organizações da sociedade civil. 

Por outro lado, os instrumentos tradicionais de controle ambiental são, 

invariavelmente, os mesmos em todos os Estados da Amazônia Legal (fiscalização, 

licenciamento e monitoramento), desta forma, a metodologia desenvolvida pela FEMA 
tem alto poder de adaptabilidade e replicabilidade. 

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA 
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O sistema de controle ambiental descrito neste documento, portanto, se 

distingue pela agilidade de aplicação, obtenção de resultados rápidos, simplificação de 

processos nas atividades operacionais e de planejamento, integração dos setores público 

e privado e pelas parcerias criadas com a sociedade civil organizada. Com a nova 

abordagem de controle ambiental, a FEMA vem conquistando um patamar diferenciado 

na mitigação dos desmatamentos e queimadas no Estado, sem precedentes na 

Amazônia Legal, garantindo de forma integrada e participativa a qualidade do meio 

ambiente para todos aqueles que se beneficiam direta ou indiretamente dos serviços 

ambientais da floresta. 

É importante frisar que esta abordagem não implica em coibir totalmente o 

acesso aos recursos naturais e florestais, mas sim tornar efetiva a legislação que define 

a forma de utilização dos mesmos. A metodologia desenvolvida pela FEMA dá novas 
oportunidades aos produtores rurais para que os mesmos façam uso racional dos 

recursos naturais em suas propriedades, inclusive valendo-se de desmate e queima, 

dentro do lhe é permitido por lei, como instrumentos de produção e não mais como 

atividades degradadoras. 

Objetivo do documento 

O sucesso do novo sistema de controle ambiental vem gerando uma demanda .. 
crescente à FEMA, por um documento orientativo que dissemine as idéias básicas da 

nova abordagem. As demandas mais frequentes surgem por parte do governo federal 

(Ministérios do Meio Ambiente), e dos governos estaduais da Amazônia Légal (Órgãos 

Estaduais de Meio Ambiente). As parcerias bem sucedidas entre a FEMA e algumas 

organizações da sociedade civil também tem gerado forte demanda por informações por 

parte das mesmas. 

O objetivo deste documento é, portanto, descrever o conteúdo básico da 
metodologia de controle ambiental desenvolvida pela FEMA, e os resultados 

preliminares mais importantes desde sua recente implementação. Não é intenção deste 

documento apresentar detalhes operacionais do sistema de controle ambiental de Mato 

Grosso. Um Manual Operacional está sendo produzido pela FEMA com esta finalidade. 

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA 
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Algumas características da nova abordagem 

A metodologia desenvolvida pela FEMA diferencia-se pelas seguintes características: 

• o enfoque em grandes propriedades em áreas críticas. O foco principal da 
nova abordagem de controle ambiental da FEMA são as grandes propriedades 

rurais, com 1000 ha ou mais, localizadas nas regiões do estado mais impactadas 

pelo desmatamento e queimadas. 

• a ênfase no ativo ambiental. O novo conceito de controle ambiental atua no uso 

racional ou preservação do "ativo ambiental", ou seja, a reserva legal e as áreas de 

preservação permanente das propriedades rurais, respectivamente. A metodologia 

tem o mérito de possibilitar a inversão da tendência convencional de centrar a 

atividade de controle no "passivo ambiental", que geralmente fica limitado à 
recuperação de áreas já degradadas ou à aplicação de penalidades que compensem 

o dano. A intenção da FEMA não é aplicar multas aos infratores, mas sim 

condicionar os proprietários rurais à proteção ou uso racional do seu ativo ambiental. 

Esta abordagem não descarta o passivo ambiental. Ao licenciar uma propriedade 

rural pela nova metodologia, a reserva legal e as áreas de preservação permanente 

são inequivocamente identificadas por imagens de satélite e visitas de campo. A 

partir daí, também são identificadas as áreas degradadas que demandam 

recuperação, ou seja, o passivo ambiental. Assim, o novo conceito de controle 

ambiental prioriza a manutenção do ativo ambiental e cria condições favoráveis para 

que o passivo ambiental em propriedades rurais seja resgatado. 

• o uso de tecnologias de informação. A utilização de imagens de satélite pelo 

agente ambiental (fiscal) no planejamento das suas atividades de campo, permite 

que os mesmos visualizem e dimensionem o problema antes mesmo de chegar a ele. 

O uso de tecnologia da informação reduz o tempo de permanência do agente 

ambiental na propriedade a ser vistoriada e direciona a inspeção à localidade exata 
onde o problema foi visualizado. O GPS leva o fiscal exatamente ao local do 

problema identificado na carta imagem e nos sobrevôos realizados no início da 

operação; 

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA 
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• a simplificação do licenciamento. Uma das maiores vantagens trazidas pelo 

novo sistema foi a instituição da Licença Ambiental Única, que desburocratizou o 

processo de licenciamento ao substituir a Licença Prévia (LP), a Licença de 

Instalação (LI) e a Licença de Operação (LO) (exigidas dentro da abordagem 

convencional de licenciamento) para os empreendimentos rurais; 

• a estratégia preventiva e educativa na fiscalização. Os fiscais da FEMA são 
técnicos de nível superior, treinados para sensibilizar e disseminar informações 

ambientais relevantes aos proprietários rurais, infratores ou não. Estes agentes 

ambientais são capacitados para evitar confronto com os proprietários rurais. 

Munidos de cartas-imagens e GPS, os fiscais orientam os proprietários rurais no uso 

correto do solo (e do fogo, no caso das queimadas) conforme as disposições legais. 

Em todas as operações, os fiscais são apoiados por uma equipe de técnicos 

especializados em educação ambiental na disseminação de informações aos 

proprietários rurais; 

• integração institucional e parcerias. A metodologia de controle ambiental da 

FEMA integra instituições governamentais, o Juizado Volante Ambiental, e constrói 

parcerias com organizações da sociedade civil com grande permeabilidade social. As 

parcerias visam potencializar o trabalho dos fiscais em campo; 

• a parceria com profissionais liberais. Ao chamar os proprietários rurais para o 

licenciamento, a FEMA solicita a elaboração de um projeto de reparação de danos 

ambientais na propriedade, se esta ação se fizer necessária. O proprietário deve 

então contratar os serviços de um profissional liberal cadastrado na FEMA para 
elaborar o projeto e apresentá-lo à instituição. Como esta nova abordagem exige 

uma diferenciação na apresentação dos projetos, a FEMA cadastra e oferece cursos 
de capacitação recorrentes a estes profissionais, sem ônus para os mesmos; 

• O cadastro de propriedades rurais. A nova abordagem de controle ambiental da 

FEMA utiliza o cadastro de propriedades rurais licenciadas em conjunto com 

imagens do satélite Landsat-TM para aumentar a eficiência dos trabalhos dos fiscais 

e do monitoramento da cobertura vegetal. 

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA 
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Alguns resultados preliminares 

No ano de 2000, a FEMA realizou, com 10 equipes em campo, campanhas de 

fiscalização em cerca de 3 mil propriedades rurais em 60 dias. A rapidez da fiscalização 

e a redução comprovada em mais de 60% no total de focos de calor no estado, indicam 

que a nova abordagem é eficiente. 
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2. Sistema de Controle Ambiental em Propriedades Rurais 

Inovando técnicas convencionais 

O novo sistema de controle ambiental desenvolvido pela FEMA, integra três 
atividades de um sistema convencional: fiscalização, licenciamento e 
monitoramento. Como já citado, a inovação da FEMA não está embasada na criação 

de rotinas ou instrumentos complexos de controle, mas no planejamento diferenciado de 

atividades conhecidas, orientado ao alcance de resultados específicos - redução de 

desmatamentos e queimadas - de uma forma mais eficiente. 

As atividades de controle ambiental citadas acima, são invariavelmente as 

mesmas em todos os estados. Por sua vez, estas atividades são apoiadas por um 

arcabouço legal constituido por: 

• O Código Florestal Brasileiro( e legislação posterior): 

• O Código Ambiental Estadual,· 

• A Lei de Crimes Ambientais (e Decreto que a regulamenta). 

Apesar da FEMA centrar seu novo sistema de controle em atividades 

convencionais, a instituição inovou estas atividades em termos operacionais. A seguir 

são apresentadas as características gerais mais importantes do sistema de controle 

ambiental (Figura 1). O restante do documento descreve em maiores detalhes o 

planejamento das "ações de escritório" e de "campo", bem como a operação básica do 

sistema. 

.: 

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA 

16 



Sistema de Controle Ambiental em Propriedades Rurais de Mato Grosso 

• Forçar a adoção de 
práticas de baixo 
impacto ambiental 

• Induzir à reparação de 
danos ambientais 

Figura 1. Sistema de controle ambiental e seus objetivos 

2.1 Principais características do sistema de controle ambiental 

2.1.1 Enfoque em grandes propriedades em áreas críticas 

Para aumentar o impacto da sua ação em termos de redução de desmatamento 

ilegal e queimadas, a FEMA concen~ra seus esforços em. áreas críticas, ou seja, 

localidades em que estes problemas são mais acentuados, ou mesmo crônicos. Os 

esforços da fiscalização são direcionados a uma porção de propriedades que, por sua 

vez, totalizam a maior parte da área rural no Estado. 

Estudos e levantamentos de campo recentes mostram que esta abordagem 

procede. O número de propriedades com mais de 500 ha representam apenas 24% do 

total dos imóveis rurais do Estado, sendo que estas mesmas propriedades concentram 

88% da área total dos imóveis rurais de Mato Grosso. 

Em vista destes números, a abordagem de controle ambiental da FEMA prioriza 
as propriedades rurais com mais de 1000 ha. 
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Figura 2. Distribuição dos imóveis rurais e da área no Mato Grosso (fonte: compilado a partir de 

dados da SEPLAN, 2000). 

2.1.2 Uso intensivo de tecnologias de informação 

O controle ambiental de atividades agrícolas requer agilidade e capacidade de 

administração de um grande volume de informações. Para aumentar a eficiência do 

sistema de controle ambiental, a FEMA utiliza intensivamente tecnologias para coletar e 

gerenciar dados sobre as atividades agroflorestais do Estado. Tais tecnologias são 

descritas abaixo: 

Sensoreamento Remoto. O uso de imagens de satélite é essencial para obter 
informações sobre a cobertura vegetal, bem como queimadas e focos de calor. A 

cobertura vegetal é mapeada a partir de fmagens do satélite Landsat7-TM (Figura 3). 

Os técnicos da FEMA identificam visualmente duas situações prioritárias nas imagens de 

satélite: (I) desmatamentos extensos e (II) margens dos rios desmatadas. Estas áreas 

são focadas durante as operações de fiscalização em campo. 

Além disso, a FEMA elabora anualmente um mapa contendo a dinâmica de 

desmatamento, no formato digital, com o incremento do ano em curso, através de 

empresas privadas especializadas. Esse mapa é usado para ajudar na fiscalização e no 

monitoramento das mudanças da cobertura vegetal do Estado. 
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Os dados sobre focos de calor são coletados diariamente pelo Instituto Nacional 

de Pesquisas Espaciais (INPE) a partir de imagens do satélite NOAA. O IBAMA, em 

Brasília, avalia esses dados quanto ao risco de incêndios florestais. A FEMA recebe os 
dados analisados via Internet e os utiliza para monitorar e fiscalizar as queimadas no 

Estado. 

Mun'lciplo: Canabrava do Norte. 
Coordenadas: 51:51:04 W 

• · 11:23:15 5 

Figura 3. Exemplo de áreas desmatadas identificadas em carta-imagem. É possível estimar, 

com boa precisão, o perímetro e a extensão do desmatamento e a sua localização geográfica, 

utílizando um SIG. 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG). O SIG é um programa 

computadorizado que permite a rápida análise e integração de dados geográficos 

(mapas), com outros tipos de informações relevantes, como estatísticas de 

desmatamento, área das propriedades e tipos de vegetação. A FEMA utiliza um SIG 

para consultar e analisar o banco de dados geográfico, fornecendo informações em 

mapas, gráficos e tabelas, aos planejadores e fiscais. O SIG é essencial para localizar, 

quantificar e categorizar os danos ambientais. A utilização de SIG integrado com o 

sensoriamento remoto, também permite que as licenças emitidas pela FEMA, 
contenham a localização precisa das atividades licenciadas na propriedade. No passado, 
essas operações eram feitas em campo, com técnicas de mapeamento expedito. Este 

procedimento era. demorado e de alto custo operacional.. Com o advento do 

geoprocessamento, centenas de propriedades podem ser analisadas com uma avaliação 

precisa da situação ambiental em que se encontram, em poucos minutos, reduzindo os 

custos operacionais associados. 
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Sistema Global de Posicionamento (GPS). O GPS é um equipamento portátil que 

permite, a partir de sinais de satélite, obter precisamente coordenadas geográficas em 

- qualquer local do planeta. Os fiscais da FEMA usam o GPS para orientar o seu 

deslocamento no campo até os locais suspeitos de infrações. Além disso, o instrumento 

permite a localização e medição rápida dos danos ambientais. Para estimar a área 

desmatada, os fiscais da FEMA coletam as coordenadas geográficas dos seus vértices, 

enquanto que, no passado, seria necessário medir todo o perímetro. As informações 

coletadas no GPS são rapidamente integradas ao SIG, facilitando a atualização da base 

cartográfica no computador. 

2.1.3 Simplificação do licenciamento de atividades agropecuárias 

A FEMA promoveu algumas mudanças na leqtslação.arnbtentaí do estado, o que 

permitiu simplificar o licenciamento de atividades agropecuárias. O licenciamento 

ambiental tradicional no Brasil envolve três etapas, com a emissão de três tipos de 

licenças (LP, LI e LO). Uma das mudanças principais, foi a redução das etapas do 

licenciamento de atividades agropecuárias de três para apenas uma, criando a Licença 

Ambiental Única - LAU (ver detalhes na seção 2.2.1). Esta simplificação foi possível, em 

grande parte, devido ao uso das tecnologias de informação descritas acima. 

2.1.4 Estratégia preventiva/educativa e repressiva 

A ação da FEMA envolve campanhas preventivas/educativas e repressivas a 

práticas impactantes do meio ambiente. As campanhas de prevenção sempre precedem 

a campanha repressiva. A primeira ocorre no período de abril a junho; a segunda, a 

repressiva, nos meses de julho a setembro. 

A prevenção é centrada em ampla divulgação sobre o período de proibição de 
queimadas. A informação é transmitida diretamente durante visitas dos fiscais às 

propriedades, e por meio das rádios e emissoras de televisão locais. Os proprietários 

são ainda alertados sobre a necessidade do licenciamento ambiental das atividades 

agropecuárias. Na campanha repressiva, os infratores são autuados durante a 

fiscalização de campo, nos meses de julho a setembro do mesmo ano. 
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2.1.5 Eficiência através da integração institucional e terceirização 

A nova abordagem de controle ambiental da FEMA, explora as vantagens 

comparativas institucionais, ou seja, a divisão de trabalho de forma eficiente entre os 

parceiros. Ao invés de executar sozinha todas as funções de controle ambiental, a 

FEMA busca parcerias com instituições que já adquiriram experiência na execução de 

determinadas ações. Isso faz com que a FEMA alcance seus objetivos de uma forma 

mais econômica. 
A integração de esforços (recursos humanos, técnicos e financeiros) de várias 

fontes gera uma economia interna de recursos à FEMA. Essa redução em custos 

operacionais diminui a razão custo/benefício para a instituição, gerando uma poupança 

interna que é investida de outras formas, a favor do meio ambiente. Assim, o custo da 

FEMA para a preservação de um hectare de floresta é reduzido, na proporção em que 

as parcerias são criadas, e as ações são consorciadas com outras instituições. 

As campanhas de fiscalização geralmente contam com a participação e/ou 

cooperação das Polícias Militar e Civil, do Juizado Volante Ambiental (JUVAM), e do 

IBAMA, de forma que os recursos são oriundos de múltiplas fontes, inclusive recursos 

de doações internacionais. 
Por outro lado, o órgão contrata serviços especializados de empresas privadas 

com domínio de tecnologia de ponta e Knowriow, em virtude do prazo de entrega 

reduzido e menores custos. Um dos produtos terceirizados mais importantes é o mapa 

da dinâmica do desmatamento, do estado, que fornece com precisão os dados do 

incremento anual, elaborado por empresas privadas da área de geoprocessamento. 

Esta nova abordagem de controle ambiental, cria um substrato favorável à 
consolidação de parcerias entre a FEMA e organizações da sociedade civil. O interesse 

recíproco vem se concretizando com o desenvolvimento de trabalhos conjuntos, 

inovadores em áreas críticas. 

oportunidades. 

A tendência é explorar cada vez mais estas 
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2.1.6 Valorização de profissionais liberais 

O elo entre a FEMA e os proprietários rurais, é estabelecido pelos prestadores 

de serviço na área de licenciamento ambiental. Cabe a estes profissionais elaborar 

projetos, para resgatar o passivo ambiental nas propriedades rurais, e apresentá-lo à 

FEMA para análise. A execução e acompanhamento dos projetos, ficam sob a 

responsabilidade técnica dos mesmos. 

A FEMA cadastra e capacita periodicamente, gratuitamente, estes profissionais, 

para que os mesmos possam atender às novas exigências da instituição, no que diz 

respeito à elaboração e acompanhamento de projetos. O novo sistema, no entanto, 

penaliza os profissionais que descumprem, sem justificativas técnicas, o que foi 

estabelecido nos projetos aprovados pela FEMA. Tais profissionais são 

automaticamente descredenciados da instituição, e co-responsabilizados pelos eventuais 

danos ambientais das atividades desenvolvidas. 

Os profissionais do mercado são, sem dúvida, aqueles que imprimem qualidade 

técnica aos resultados esperados do novo conceito de controle ambiental. Desta forma, 

a FEMA consolida parcerias, valorizando e capacitando profissionais idôneos que atuam 
na área de licenciamento ambiental. 

2.2 Fiscalização Ambiental 

2.2.1 Marco Legal 

A fiscalização visa identificar infrações contra as normas de uso do solo, e induzir 

os infratores a se regularizarem, reparando os danos ambientais. A Diretoria de 

Recursos de Fauna e Flora - DRFF tem priorizado, até o momento, a fiscalização dos 

desmatamentos (no Mato Grosso, a fiscalização da exploração madeireira é de 
responsabilidade do IBAMA) e das queimadas. Para isso, a FEMA faz cumprir as normas 

afetas às Áreas de Preservação Permanente (APP) e às de Reserva Legal (RL) definidas 

pelo Código Ambiental do Estado de Mato Grosso e Código Florestal Brasileiro, bem 

como pela legislação que os complementam ou modificam. A FEMA também fiscaliza o 
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cumprimento de Portaria própria, que proíbe as queimadas do dia 1 ° de julho a 30 de 
setembro de cada ano. Essa determinação visa evitar o uso de fogo na época mais seca, 

cujas condições são favoráveis à ocorrência de incêndios descontrolados. A única 
exceção à proibição, é a queimada em canaviais mediante autorização em horário 

especial. A FEMA usa ainda a Lei de Crimes Ambientais para autuar os infratores. 

2.2.2 Características gerais da fiscalização 

Cada ano a FEMA realiza três campanhas de fiscalização. Cada campanha tem 

objetivos distintos, variando conforme o calendário das atividades agropecuárias do 

Estado, como segue: 
• Abril-junho: as campanhas neste período visam identificar infrações 

ambientais em grandes propriedades, alertando, informando e instruindo 

os produtores rurais quanto à proibição do uso do fogo no período de 
julho a setembro; 

• Julho-setembro: nesse período ocorrem as campanhas repressivas das 

queimadas ilegais; 
• Março-abril: nesses meses são conduzidas as campanhas repressivas no 

combate a desmatamentos ilegais. 

Embora as campanhas de fiscalização sejam distintas, algumas características 

gerais das campanhas merecem destaque: 

Capacitação e atitude. A FEMA capacita seus fiscais para identificar e relatar as 
agressões ambientais. A capacitação inclui tópicos como o uso de GPS e análise de 

imagens de satélite. Além disso, os fiscais são orientados a assumirem uma postura 

educada, positiva e respeitosa frente aos proprietários rurais, para evitar desgastes e 

conflitos, tanto para os proprietários quanto para a FEMA. 

Planejamento dinâmico e coordenação. O planejamento no escritório prioriza áreas 

críticas de desmatamento e queimadas, para a intervenção das equipes de fiscalização. 

O plano é atualizado durante as operações de campo, de acordo com novas informações 
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obtidas por (1) denúncias, (II) imagens de satélite atualizadas e (III) equipes que 

sobrevoam as áreas críticas. A atualização do plano é coordenada por uma equipe, no 

escritório central da FEMA em Cuiabá, e por um coordenador de campo. Assim, o 

replanejamento das atividades dos fiscais em campo é sempre orientada pelo 

mecanismo de feedback, estabelecido entre equipe-centro e equipe-campo. Através 

deste mecanismo, os fiscais em campo recebem constantemente coordenadas 

geográficas de desmatamentos suspeitos, que devem ser inspecionadas ín loco. 

As equipes de fiscalização da FEMA sempre atuam "em bloco" em uma dada 

região. O trabalho concentrado tem vários benefícios, dentre os quais, podem ser 

identificados: (1) a integração das equipes, que trocam informações sobre logística e 

condições de acesso a localidades a serem inspecionadas; (II) o socorro a equipes em 

situações difíceis ou inesperadas; e (III) inibição de contraventores, dada a presença de 

várias equipes durante a operação de fiscalização. 

Divulgação das campanhas. 
objetivos e a importância da 

A FEMA divulga antecipadamente as datas, os 

fiscalização pelos meios de comunicação locais. O 

propósito das operações não é surpreender infratores, mas sim orientar a comunidade 

quanto ao uso racional dos recursos naturais, dentro do que é disposto legalmente. As 

campanhas de divulgação enfatizam que o objetivo da FEMA é licenciar propriedades 
rurais, para que as mesmas regularizem seus empreendimentos. O licenciamento, 

dentro da nova abordagem, facilita o processo de resgate do passivo ambiental. 

A divulgação ampla das campanhas é realizada com o objetivo de diminuir a 

resistência à fiscalização, multiplicar o efeito inibidor da campanha entre os 

contraventores em potencial, bem como estimular o apoio local, através de denúncias. 

2.2.3 Metodologia para fiscalização de áreas de preservação permanente 

A campanha de fiscalização das áreas de preservação permanente, tem os 
seguintes objetivos: 

• Conscientização dos proprietários rurais sobre o período de proibição de 
queimadas e 
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• Identificação de infrações ambientais em grandes propriedades. 

O desmatamento em torno de rios e igarapés é facilmente identificável em 

imagens de satélite, sendo utilizado como elemento essencial para identificação de 

agressões ambientais nas propriedades, bem como para planejar a execução das 

operações de fiscalização. 

O planejamento das atividades 
O planejamento das operações de fiscalização de áreas de preservação 

permanente, conta com trabalhos de escritório, antes das operações propriamente ditas. 

O trabalho de escritório envolve: 
• A Identificação de área prioritária. As atividades agropecuárias 

geralmente ocorrem próximas às estradas. Por esse motivo, as áreas 

prioritárias para as operações, são geralmente definidas por este critério. No 

ano de 2000, a área prioritária escolhida, foi um corredor de 60 km ao longo 

de 2000 km de rodovias do Estado de Mato Grosso (Figura 4 ). 

• A Identificação preliminar de infrações em grandes propriedades. 
As campanhas pretendem identificar, principalmente, as infrações em 

grandes propriedades. Para isso, a FEMA seleciona primeiramente aquelas 

situadas na área crítica pré-definida, e nas quais o desmatamento é igual ou 

superior a 1000 ha, pois há forte indício de que as mesmas são grandes 

propriedades rurais. Em seguida, a equipe de planejamento identifica, 

através de imagens de satélite, os desmatamentos nas áreas de preservação 

permanente (Figura 5). A análise se dá sobre cartas-imagem na escala 

1:50.000. 
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Figura 4. Área prioritária (retângulos em amarelo} para primeira campanha de fiscalização da 
FEMA. 

Figura 5. Áreas de Preservação Permanente desmatada identificada na imagem do satélite 
LandsatTM. 
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Operação de campo 
Com base no que é definido durante a fase de planejamento, as equipes de 

fiscalização se deslocam para o campo, com o objetivo de inspecionar as propriedades 

que possuem indícios de infrações. Todas as equipes são munidas de cartas-imagem e 

GPS. 
Primeiramente, as equipes se dirigem para as zonas com grandes áreas 

desmatadas, dentro da região prioritária. Dentro de cada área de desmatamento 

extenso, os fiscais realizam vistorias para caracterizar e medir rapidamente uma infração 

e/ou notificar o proprietário, para que este providencie a licença ambiental para suas 

atividades. 
Já dentro da propriedade rural, os fiscais se dirigem ao dano ambiental mais 

próximo, identificado na carta-imagem. Com auxílio de GPS, os fiscais medem os 

vértices de uma área retangular da área de preservação permanente desmatada. Este 

procedimento dura, no máximo, 30 minutos e é suficiente para quantificar, registrar e 
provar que houve infração na propriedade. 

Em seguida, a equipe de fiscalização emite: 

• um auto de inspeção/ 

• uma notificação para que o proprietário providencie o licenciamento de suas 

atividades, e 

• um auto de infração. 

Nas propriedades em que não são identificadas infrações na vistoria, os fiscais 

emitem somente o auto de inspeção e a notificação para o licenciamento. É dado um 

prazo de 15 dias para responder administrativamente ao auto de infração, e de até 90 

dias para a notificação. Vencidos estes prazos, resta apenas a defesa por via judicial. 

Fiscalização e licenciamento 
No sistema de controle da FEMA, a quantificação total das infrações é fornecida 

pelo próprio proprietário, durante o licenciamento ambiental. 
O novo sistema de controle ambiental da FEMA exige do proprietário a 

apresentação do mapa da cobertura vegetal, com as linhas do perímetro da sua 

propriedade, revelando o total de danos nas áreas de preservação permanente, bem 
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como possíveis agressões à reserva legal. Essas informações são cruzadas com aquelas 

contidas na base de dados da FEMA, que é constantemente atualizada. 

2.2.3 Metodologia de Fiscalização de Queimadas Ilegais 

As campanhas de fiscalização de queimadas visam reprimi-las no período da 

proibição, de 1 ° de julho a 30 de setembro. Assim como no caso do desmatamento, a 

fiscalização das queimadas ilegais também é planejada de acordo com regiões 

prioritárias (Figura 4 e Tabela 1). 

As campanhas têm três objetivos: 

• identificar queimadas graves; 

• identificar e qualificar a autoria do crime; 

• aplicar controle temporário sobre a ação da queimada (por exemplo, 

embargar a queimada, prendendo infratores). 

Os técnicos da FEMA, recebem ainda do IBAMA, as coordenadas dos focos de 

calor detectados pelo satélite NOAA. Essas informações são então transmitidas para o 

coordenador da fiscalização no campo, que identifica os focos prioritários para inspeção 

local. Os focos priorizados são aqueles com alta intensidade de calor (intensidade maior 

que 8 nas imagens de satélite), os focos persistentes e aqueles próximos de Unidades 

de Conservação. 

Fiscalização Ob. f Ferramentas A õ 0 (Período) Je avo utilizadas ç es no camp 
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• Repressão a 
queimadas ilegais 
• Orientação dos 
proprietários quanto 
ao licenciamento 
• Orientação 
sobre a legislação 
ambiental em vigor 
contra as práticas 
ilegais de queimadas 
e desmatamento 

• Informações do 
escritório ( coordenadas de 
focos de calor) 
• GPS para navegação e 
medição de áreas 
• Carta-imagem para 
orientar a localização de 
APPs degradadas 

• Emissão de: auto de 
inspeção; notificação para 
o licenciamento; auto de 
infração se necessário. 
• Orientação sobre a 
legislação ambiental 
• Prisão de infratores 
resistentes 

Tabela 1. Resumo da fiscalizaçao de queimaôas. 
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As fiscalizações de queimadas são rápidas e eficientes, pois são geralmente 

realizadas em parcerias estabelecidas entre os seguintes atores: 

• FEMA; 
• Polícia Civil; 

• Polícia Militar; 

• Juizado Volante Ambiental (JUVAM). 

Todos os órgãos acima agem juntos no campo. 
Urna operação de fiscalização de queimadas funciona tipicamente da seguinte 

forma: 
1. Os fiscais da FEMA utilizam GPS e carta-imagem para facilitar a localização 

do foco de calor; 
2. Quando a queimada é confirmada no campo, os fiscais contatam os 

proprietários ou responsáveis pela propriedade e emitem o auto de infração; 

3. Os proprietários flagrados são imediatamente levados à delegacia do 

município pela equipe de policiais civis e militares; 

4. O auto é repassado imediatamente para o delegado da Polícia Civil; 

5. O delegado emite o boletim de ocorrência; 

6. O boletim é encaminhado ao Juiz do Juizado Volante Ambiental (JUVAM), ou 

da Vara Especializada local para a adoção da medida judicial cabível; 

Os fiscais também notificam os proprietários para que estes licenciem suas 

atividades, checam indícios de degradação em áreas de preservação permanente e dão 

orientações gerais sobre a legislação ambiental (Tabela 1). 

2.2.4 Metodologia para fiscalização de desmatamento 

O principal objetivo desta fiscalização tem sido reprimir o desmatamento ilegal. 

A época propícia para a operação é de janeiro a maio, quando a maior parte dos 

desrnatamentos está ocorrendo no Estado de Mato Grosso. 

A FEMA usa três fontes de informações para tornar a decisão de onde fiscalizar: 

• vistorias em propriedades cujos processos de licenciamento estão em andamento na 

F~MA, ou cujas licenças já foram concedidas; 
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• sobrevôos para identificar desmatamentos que estejam ocorrendo na área de 

atuação e 

• atendimento a denúncias. 

O coordenador da fiscalização no campo, recebe informações da equipe que 

realiza os sobrevôos, e também do escritório central da FEMA. As coordenadas dos 

desmatamentos são então transmitidas para os fiscais mais próximos das propriedades 

em questão. Usando as coordenadas geográficas e cartas-imagem do ano em curso, 

com a interpretação do incremento relativo ao ano anterior, os fiscais deslocam-se para 

as propriedades rurais identificadas, com o objetivo de averiguar se o proprietário possui 

ou não autorização de desmatamento. 

Caso o proprietário não possua autorização para desmatar, o fiscal embarga o 

desmatamento e emite os autos de inspeção, de notificação e de infração. Nesse caso, 

todos os equipamentos utilizados na atividade ilegal são apreendidos. 

Além disso, os fiscais identificam na oportunidade as áreas de preservação 

permanente degradadas, bem como alertam o proprietário sobre a proibição de 

queimadas entre julho e setembro (Tabela 2). 
Cada equipe de fiscalização é formada, além dos técnicos e parceiros, necessariamente, 

por um profissional graduado e um motorista. Muitas vezes, duas ou mais equipes têm sido 

mobilizadas para visitar cada propriedade. Este procedimento se dá pela necessidade de 

agilização na medição das áreas desmatadas. A medição é feita com GPS, tomando-se as 

coordenadas geográficas dos vértices da área de cada evento constatado. Para medição de 

grandes desmatamentos, os fiscais também são assistidos por aeronave, que sobrevoa a área 

desmatada.Tabela 2. Resumo da fiscalização de desmatamento da FEMA. 

Fiscalização . . Ferramentas - 
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• Repressão ao 
desmatamento ilegal 

• Orientação ao 
proprietário sobre o 
licenciamento 

• Orientação sobre a 
. legislação ambiental 
em vigor contra as 
práticas ilegais de 
queimadas e 
desmatamento 

• Informações do 
escritório ( denúncias, 
APP degradada) 

• GPS para navegação e 
medição de áreas no 
campo 

• Sobrevôo para localizar 
desmatamentos 

• Carta-imagem para 
logística e localização de 
APPs degradadas 

• Emissão de: autos de 
inspeção; de notificação para 
o licenciamento; de infração 
se necessário. 

• Orientação sobre a legislação 
ambiental e período de 
proibição de queimadas 

• Prisão de infratores 
• Embargo do desmatamento 

ilegal 
• ApJeensão de equipamentos 

Tabela 2. Resumo da fiscalização de desmatamento da FEMA. 
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2.3. Licenciamento Ambiental 

;. 

2.3.1 Base Legal 
A FEMA promoveu algumas mudanças na base legal de Mato Grosso, para 

permitir o licenciamento ambiental único de atividades agropecuárias, visando tornar o 

processo mais ágil, e estimular a reparação de danos. A seguir são apresentados 

detalhes dos instrumentos jurídicos envolvidos no licenciamento. São eles: 

• A Licença Ambiental Única (Lei Complementar 38 - Código Ambiental de MT); 

• O Cadastro Técnico Estadual de Prestadores de Serviços de Consultoria 

Ambiental (Decreto Estadual 767 de 26 de Novembro de 1999); 

• O Termo de Responsabilidade de Averbação de Área de Reserva Legal 

(Portaria Nº. 114/2000); 

• O Termo de Compromisso de Reparação de Dano Ambiental - TRDA 2 (Dec. 

Nº 1.292/2000); 

Licenciamento Ambiental Único 

O licenciamento ambiental foi instituído no Brasil em 1981 pela Lei 6.938/81. 

Este instrumento faz parte da Política Nacional de Meio Ambiente, e deve ser aplicado a 

atividades efetivas ou potencialmente poluidoras ou degradadoras do meio ambiente, 

previstas nas Resoluções do CONAMA 001/86, 011/87, 006/88, 009/90 e 010/90 (Bastos 

e Almeida, 1999). As atividades agropecuárias estão também sujeitas ao licenciamento 

ambiental (Resolução do CONAMA n° 237 /97), com o objetivo de proteger áreas de 

preservação permanente (APP), reduzir o processo de erosão dos solos, poluição de 

aqüíferos de substâncias agrotóxicas e evitar incêndios florestais (Carramenha, 2000). 

Tradicionalmente, o licenciamento ambiental envolve três etapas, sendo emitida 

uma licença em cada etapa. A Licença Prévia (LP) é concedida na fase de planejamento 

do empreendimento e refere-se principalmente à autorização da localização do 

empreendimento. A LP também estabelece as medidas necessárias para mitigar os 

impactos previstos no Relatório de Impacto Ambiental. A Licença de Instalação (LI) 

'o TROA é equivalente ao Termo de Compromisso previsto no Decreto que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais (Lei Federal 9605/1998). 
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autoriza a construção ou instalação do empreendimento e sela o compromisso do 

empreendedor com o órgão ambiental, em relação às exigências para o controle 

ambiental. Por último, a Licença de Operação (LO) fornece a autorização de 

funcionamento do empreendimento. 

Os dirigentes da Fundação Estadual de Meio Ambiente de Mato Grosso entendem 

que, apesar de o licenciamento em três etapas ser adequado para atividades industriais, 

infra-estrutura, serviços e mineração, este tipo de licenciamento é demasiadamente 

complexo para as atividades de exploração agrícola que envolvem desmatamento e 

queimadas. É compreendido que o licenciamento tradicional também não é apropriado 

à exploração florestal e projetos agropecuários. 
Para facilitar o licenciamento de atividades agropecuárias e florestais, foi criada 

na legislação ambiental de Mato Grosso (Lei Complementar 38/1995, Art. 19,IV e 

Decreto 1401/1997, Art. 3) a Licença Ambiental Única (LAU), que é exclusiva para 

atividades agropecuárias e substitui a LP, LI e LO, autorizando de uma só vez a 

localização, implantação e a operação de atividades de uso do solo. O licenciamento 

ambiental único também evita a repetição de vistorias de campo, para a emissão da 

licença. 

Cadastro Técnico Estadual de Prestadores de Serviços de Consultoria 
Ambiental (Decreto Estadual 767 de 26 de Novembro de 1999) 

A FEMA cadastra gratuitamente pessoas físicas e jurídicas para prestação de 

serviços e consultoria sobre assuntos ambientais e/ou que elaboram projetos de 

licenciamento, ou controle ambiental, de atividades potencialmente poluidoras e/ou 

modificadoras do meio ambiente. O Decreto Estadual visa organizar a prestação de 

serviços, através da valorização dos profissionais idôneos. 

A parceria criada com estes profissionais é essencial para a FEMA, pois são os 

mesmos que executam e acompanham a implantação dos projetos ambientais, de 

recuperação de áreas de preservação permanente degradadas, e manejo da reserva 

legal. Estes parceiros desempenham papel fundamental no processo de licenciamento, 

tanto junto à FEMA, elaborando e responsabilizando-se pelos projetos, quanto para os 

proprietários rurais, que recebem orientações dos mesmos. 
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A FEMA tem dedicado esforços para capacitar gratuitamente os profissionais 

cadastrados na instituição, para que os mesmos possam atender aos critérios técnicos 

estabelecidos pela nova abordagem de controle ambiental. A capacitação destes 

profissionais é um dos elementos fundamentais para o sucesso do sistema. 

O Decreto também prevê a cancelamento do cadastro de profissionais, caso 

estes vierem a prestar informações falsas para os relatórios ambientais, omitirem, ou 

sonegarem dados relevantes para o projeto, bem como deixarem de apresentar laudos 

técnicos de acompanhamento, quando contratados para tal. Os profissionais estão 

também sujeitos às sanções penais e administrativas estabelecidas na Lei de Crimes 

Ambientais. 
Assim, a FEMA instrui o profissional a apresentar laudos verídicos, bem 

elaborados, e representativos da realidade ambiental dos imóveis, independente das 

conseqüências ou efeitos surtidos, sempre em defesa do meio ambiente e do 

cumprimento das normas e compromissos estabelecidos. 

O cadastro de prestadores de serviços está disponível para consulta pública. 

Termo de responsabilidade de averbação de Área de Reserva Legal (Portaria 
N". 114/2000) 

É o termo no qual o proprietário rural firma o compromisso de averbar em 

cartório a área da Reserva Legal da sua propriedade. O termo é celebrado entre o 

proprietário do imóvel e o Presidente da FEMA, com pelo menos duas testemunhas. O 

termo consiste de duas páginas. Uma página contém um mapa dos limites da 

propriedade e a cobertura vegetal obtida da carta imagem, incluindo a reserva legal. O 

verso do mapa contém a descrição da área da propriedade, dados do proprietário e área 

a ser averbada. Para preparação da carta imagem, o proprietário rural deve fornecer 

informações em meio digital de acordo com as especificações da FEMA. 

Termo de compromisso de reparação de dano ambiental - TROA 3 {Oec. N" 
1.292/2000) 

Este decreto institui o mecanismo para que o infrator se comprometa a reparar 

os danos ambientais em sua propriedade. O documento estabelece o seguinte: 

3 O TROA é equivalente ao Termo de Compromisso previsto no Decreto que regulamenta a Lei de Crimes Ambientais (Lei 
Federal 9605/1998). 
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• critérios e condições para firmar compromissos de recuperação de danos 

ambientais entre o proprietário rural infrator, e a FEMA; 

• suspensão de sanções ao infrator que firma o compromisso (Art. 2, Lei Nº 

38/1995) e 
• acréscimo de 30% do valor da multa, para os infratores que não cumprirem o 

estabelecido no termo de compromisso. 

O TRDA é usado para firmar compromissos de recuperação de áreas de 

preservação permanente, e recomposição ou compensação de Reserva Legal, como pré 

requisito ao licenciamento de atividades agropecuárias e florestais (LAU). Quando o 

TRDA é firmado, eventuais multas são suspensas, até a verificação final de que o dano 

foi recuperado. Se o infrator demonstrar que os danos foram recuperados, a FEMA 

poderá então reduzir o valor da multa em até 90%. 

2.3.2 Mecanismos para reparação de danos à reserva legal e APP 

O Estado de Mato Grosso regulamentou as formas de reparação de danos à 

reserva legal e a áreas de preservação permanente (Tabela 3). O proprietário rural tem 

duas opções para recompor a reserva legal desmatada: 

• plantar espécies nativas na área desmatada ou 

• adquirir propriedades dentro de Unidades de Conservação Estaduais, doando 

as para o Estado (ver seção 2.3.4). 

A recuperação de reserva legal, degradada parcialmente pela exploração 

madeireira e/ou incêndios florestais, pode ser feita por regeneração natural. 

A FEMA pode suspender as multas dos proprietários que desmataram até 

setembro de 2000 além do limite permitido. Além desta data, não se aplica a suspensão. 

Para viabilizar a medida, o proprietário deve se comprometer com a 

compensação ou reparação dos danos à reserva legal. 
A suspensão cabe também para infrações relativas às áreas de preservação 

permanente, porém, quanto a estas, não cabe a compensação, mas somente com o 

plantio de espécies nativas, ou estímulo à regeneração natural. 
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Tabela 3- Opções para reparação de danos de acordo com infração ambiental no Mato Grosso 

Infração Opções para reparação de dano ambiental 

• Recompor a vegetação por meio de plantio de espécies 

nativas (Art. I da Lei 7330/2000). 

Desmatar Reserva Legal • Desapropriar e ceder ao Estado áreas representativas 

do ecossistema da reserva legal em Unidades de 

Conservação Estaduais (Art. I da Lei 7330/2000). 

Degradar Reserva Legal • Recompor por regeneração natural 

Desmatar Areas de Preservação • Recompor a vegetação por meio de plantio de espécies 

Permanente nativas e/ou regeneração natural. 

2.3.3 Sistema de Compensação de Áreas de Reserva Legal Alterada por áreas 
em Unidades de Conservação {Lei Estadual 7.330/2000). 

Para obter a suspensão de uma multa, por desmatamento além do permitido em 

Reserva Legal, o infrator tem a opção de compensar o passivo ambiental em sua 

propriedade, adquirindo terras privadas com vegetação · nativa em Unidades de 

Conservação do Estado. Estas terras deverão, então, serem doadas para o Estado. Este 

procedimento é uma alternativa à recomposição da vegetação natural da Reserva Legal 

por plantio e/ou técnicas de regeneração. 

Dessa forma, o proprietário rural tem a opção de continuar usando a área 

desmatada da reserva legal, para fins agropecuários. 

A compensação em Unidades de Conservação deve ser feita em áreas 

representativas do ecossistema natural degradado (Lei Nº. 7.330/2000). Portanto, essa 

política oferece condições ao Estado para implementar as Unidades de Conservação, 

considerando a escassez de recursos públicos para desapropriar terras. 

Atualmente, existem 20 Unidades de Conservação Estaduais já criadas, 

totalizando cerca de 2% da área do Estado (figura 6). 

A Lei estabelece um calendário que visa estimular os proprietários rurais a 

aderirem rapidamente ao sistema de compensação (Tabela 4). Para os pedidos de 

compensação protocolados até dezembro de 2001, será exigido um hectare em 

Unidades de Conservação para compensar um hectare de área degradada. Após 2005 , 

serão necessários cinco hectares em Unidades de Conservação, para compensar um 

hectare degradado em Reserva Legal. As etapas para a compensação são as seguintes: 
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• Interessados (infratores) protocolam requerimento para compensação; 

• FEMA analisa o requerimento e emite parecer em 30 dias; 

• Procuradoria Geral do Estado analisa e formaliza a transação. 

Tabela 4. Sistema de equivalência entre Áreas de Reserva Legal e área de propriedades em 
Unidades de Conservação Estadual (Anexo 1, Lei 7.330/2000). 

Área de Reserva Data do Protocolo requerendo Área de Propriedade dentro da 

Legal Alterada (ha) o sistema de compensação Unidade de Conservação (ha) 

01 Até dezembro de 2001 01 

01 Até dezembro de 2002 . 02 - 
01 Até dezembro de 2003 03 

01 Após dezembro de 2003 05 

A aquisição de terras dentro das Unidades de Conservação será de inteira 

responsabilidade dos infratores". A FEMA e o Instituto de Terras de Mato Grosso 

(INTERMAT) identificaram as propriedades cujas terras estão em Unidades de 

Conservação Estaduais prioritárias para compensação. A lista destas propriedades está 

disponível para aos interessados, para facilitar a negociação entre infratores e potenciais 

vendedores. A sobreposição de propriedades privadas soma cerca de 275 mil ha, em 

três das cinco unidades de conservação prioritárias. A FEMA tem usado os seguintes 

critérios para priorizar as Unidades de Conservação com potencial para compensação: 

• Unidades de Conservação (UCs) legalmente criadas e em fase de implementação; 

• UCs com alta prioridade para conservação de biodiversidade; 

• UCs em que a pressão antrópica é acentuada nas áreas e no entorno. 

2.3.4 Etapas para o Licenciamento Ambiental Único 

Os proprietários rurais buscam o licenciamento ambiental espontaneamente ou 

após a notificação feita pela fiscalização da FEMA. O licenciamento espontâneo 

geralmente é estimulado pela demanda de agentes financeiros, que exigem a licença 

ambiental, antes de aprovar créditos. 

4 O sistema de compensação ainda não está sendo implementado porque depende de regulamentação. 
Uma minuta de projeto de regulamentação está sendo avaliada pela Procuradoria Geral do Estado. 
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.. 

Figura 4. Unidades de Conservação Estaduais de Mato Grosso. 

Foi discutido anteriormente que a fiscalização da FEMA procura identificar danos 

ambientais na propriedade, ou atividades implementadas sem licenciamento. Quando 

danos são detectados, o proprietário recebe um auto de infração e uma notificação 

(Figura 7). Se não há danos ambientais, o proprietário é notificado para que licencie as 

atividades já implantadas (por exemplo, pastagens e plantios). Em ambos casos, os 

proprietários têm um prazo de até 30 dias para comparecer à FEMA e iniciar o 

licenciamentos. Entretanto, o proprietário pode solicitar a prorrogação de prazo - de 30 

para 90 dias - para protocolar o pedido de licenciamento. Se o proprietário não iniciar o 

licenciamento dentro do prazo, este recebe um auto de infração, por descumprir a 

notificação (Figura 7). 

Antes dos planos de licenciamento serem protocolados, um técnico da FEMA faz 

uma triagem na documentação para verificar a coerência das informações técnicas 

apresentadas. Esta triagem é realizada para evitar o protocolo de projetos que não 

apresentam a documentação completa exigida, portanto, sujeitos a indeferimento. Se 

algum problema for identificado, o processo volta para o proprietário ou seu procurador. 

O pedido de licenciamento só é protocolado quando toda a documentação estiver 

completa e de acordo com os padrões exigidos pela FEMA. A triagem facilita as 

análises, que incluem avaliações das propostas técnicas para recuperação de áreas 
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degradadas e/ou mecanismos para compensação de Reserva Legal, bem como dos 

dados fundiários da propriedade. 

A análise técnica é conduzida em duas etapas: - Primeiramente, um técnico 

analisa o projeto, sob supervisão de um comitê técnico. Este comitê é composto por 

dois técnicos da própria FEMA - Em seguida, o chefe da Diretoria de Recursos da 

Fauna e Flora faz a revisão dos projetos antes de elaborar e assinar o parecer final. 

Na eventualidade de identificação de pendências, o proprietário, ou o procurador 

deverá atender às solicitações do parecer técnico, antes de continuar o processo de 

licenciamento. O projeto ajustado deverá ser novamente analisado, para 

prosseguimento do trâmite. 

Quando não existem pendências técnicas, no processo exige-se a averbação da 

Reserva Legal5 e a assinatura do Termo de Reparação de Danos Ambientais. A FEMA 
então emite a licença ambiental única (LAU). A execução do projeto é monitorada com 

base nos planos e cronograma para recuperação da área degradada. O monitoramento 

utiliza imagens de satélite e vistorias de campo, que são amostrais em regiões 

direcionadas (Veja detalhes na seção sobre monitoramento). Caso alguma 

irregularidade seja detectada pelo monitoramento, a licença é suspensa e o infrator é 

autuado. 

2.3.5 Documentação do Licenciamento de Propriedades Rurais 

A FEMA requer documentação bastante resumida referente à propriedade, ao 

proprietário e ao profissional responsável pelo projeto (Tabela 5). A maior inovação 

refere-se ao uso de imagens de satélite das propriedades no licenciamento. O 

cruzamento das informações da cobertura vegetal, da hidrografia e dos limites da 

propriedade permitem uma boa precisão nas análises técnicas do licenciamento. Os 

mapas também permitem a localização das áreas a serem recuperadas nos Termos de 

Reparação de Danos Ambientais. 

O requerente da licença é o responsável pelo levantamento das informações 

geográficas. Os dados devem ser fornecidos em meio digital (CD-ROM , ZIP-driv€ disk 

de 100 megabytes) à FEMA, o que possibilita a criação do cadastro de proprietários, e 
do banco de dados geográfico de propriedades rurais do Mato Grosso. Dados 
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geográficos adicionais incluem hidrografia, curvas de nível, rodovias, estradas vicinais e 

áreas especiais (Unidades de Conservação, Terras Indígenas, Parques Nacionais, etc). 

• As escalas do mapeamento são de 1:25.000 para área de até 2.500 ha, 

• De 1:40.000 para áreas entre 2.500 ha e 20.000 ha, 

• Acima de 20.000 ha, a escala exigida é 1:100.000. O mapeamento é 

baseado em imagens de satélite recentes. 

5 Ou assinatura de Termo de Compromisso para averbação de Reserva Legal. 
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Apresentação 
Espontânea para 
o Licenciamento 

Com problemas 
ambientais 

L----- 

Figura 5. Etapas para o Licenciamento Ambiental Único da FEMA - MT 

A legenda, carimbo e nomenclatura dos mapas devem seguir o padrão 

estabelecido pela FEMA (Tabela 5). 
Além das informações geográficas, o requerente da licença deve apresentar 

outros dados da propriedade incluindo nome, infraestrutura disponível e proposta 

técnica. A proposta deve incluir a caracterização dos meios físicos e bióticos, bem como 

a descrição das causas de eventuais degradações ambientais na propriedade. Deve 
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constar desta proposta um Plano de Recuperação de Área Degradada (PRAD). É 
solicitado também mapa de localização e croqui de acesso à propriedade. 

Além disso, são exigidas as autorizações de desmatamentos e/ou plano de 

exploração florestal (se for o caso), e título de domínio com a matrícula da propriedade 

(Tabela 6) 

Figura 6. Mapa da propriedade anexado a Licença Ambiental Única. 

O proprietário, seja Pessoa Física ou Jurídica, deverá apresentar dados de 

identificação e endereço. A FEMA exige dos profissionais responsáveis o comprovante 

de cadastro na instituição (Tabela 6). 

Durante o licenciamento a FEMA requer outros documentos típicos do processo 

administrativo, como o requerimento da licença e comprovantes de pagamentos de 

taxas de licenciamento. A FEMA também requer o comprovante da averbação da 

reserva legal ou compromisso de que o proponente irá averbá-la. 
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Tabela 5. Dados do uso e ocupação do solo solicitados para o Licenciamento da propriedade 
rural (meio digital). 

Denominação Nomenclatura 
Area da Propriedade APR 

Area da Matíicula AMR 

Area de Reserva Legal ARL 
' 

Area de Reserva Legal Degradada ARLD 

Area de Preservação Permanente APP 

Ar.ea de Preservação Permanente Degradada APPD 

Area de Preservação Permanente em Reserva Legal APPRL 

Area de Preservação Permanente em Area Aberta (já explorada) APPAA 

Area de Preservação Permanente em Area Remanescente APPAR 

Area de Preservação Permanente em Area a ser Explorada pelo .. APPAE 
Projeto 
Area Remanescente ARE 

Area a ser Explorada pelo Projeto AEP 

Area Aberta Uá explorada) AEX 

2.3.6 Questões fundiárias no licenciamento 

Problemas fundiários são comuns no sistema de licenciamento· rural no Mato 

Grosso. Proprietários rurais freqüentemente apresentam mapas de propriedades cujas 

áreas excedem a área da matrícula na Certidão de Inteiro Teor. Essa sítuação pode 

indicar que o proprietário aumentou sua área mediante tomada de posse de nova área 

ou é uma tentativa de fraude. O proprietário poderia tentar ocultar o desmatamento 
além do permitido na sua área original, incorporando ao mapa uma área não desmatada 

vizinha. Para evitar esse tipo de fraude, a FEMA tem tomado as seguintes providências: 

(i) considera para efeito de cálculo da Reserva Legal apenas a área que consta na 
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matrícula, e (ii) não autoriza o desmatamento na área excedente sem que o proprietário 

regularize a situação fundiária da área excedente. 

O proprietário rural que apresentar área excedente tem as seguintes 

opções: 

• Licenciar a área total incluindo a área excedente. Neste caso, ele tem 

de firmar um termo de compromisso obrigando-se a apresentar título 

definitivo da área no período que varia de seis meses a um ano. 

• Licenciar apenas a área constante na matrícula. 

Tabela 6. Informações Solicitadas para o Licenciamento Ambiental Único de propriedades 
rurais no Mato Grosso(projeto técnico). 

Categoria Tipo de Informação 
• Nome 

Localização 

Área Total 
• 
• 

Propriedade 

• Área da Reserva Legal (intacta, a recuperar ou compensar) 

• Área de Preservação Permanente (intacta e a recuperar) 

• Área Alterada (agricultura, pastagem, exploração florestal, outros) 

• Área Remanescente (para futura exploração) 

• título de domínio com a matrícula da propriedade 
• Infra-estrutura 

Proprietário 

• Nome e/ou Razão Social 

• Dados da Pessoa Física (profissão, RG, CPF, endereço, telefone) e/ou 

• Dados da Pessoa 

• Jurídica (documentação dos Diretores - RG, CPF, CGC, endereço, 

telefone, Inscrição Estadual, Contrato Social) 

Profissional Responsável 
• Nome 

• Registro na FEMA 

A FEMA também prevê casos de mapas de propriedades cuja área representada 

é menor que a área que consta na matrícula. Nestes casos, a FEMA exige também que 

a área de reserva legal averbada seja referente à área da matrícula. 
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Proprietários rurais que não possuem título definitivo de terra (posseiros) podem 

obter a LAU, desde que averbem a Reserva Legal da posse e se comprometam a obter o 

documento da terra. 

2.4 Monitoramento de Propriedades Rurais 

2.4.1 Metodologia para o Monitoramento de Desmatamento 

O monitoramento de propriedades rurais tem os seguintes objetivos: 

• avaliar se proprietários rurais estão seguindo os planos de recuperação de 

áreas degradadas e obedecendo os limites do desmatamento 

(manutenção da Reserva Legal); 

• identificar focos de calor em períodos de proibição; e 

• identificar desmatamento de propriedades não autorizadas e em Unidades 

de Conservação do Estado. 

Para isso, a FEMA vem utilizando tecnologias de geoprocessamento, o cadastro 

de propriedades rurais e sensoriamento remoto para identificar as mudanças da 

paisagem e identificar os proprietários responsáveis. 

Propriedades licenciadas. O licenciamento da FEMA gera um mapa com informações 

sobre a propriedade, tais como: linhas de propriedade, cobertura vegetal e a área 

licenciada para o desmatamento. A FEMA cruza este mapa com o mapa da cobertura 

vegetal atualizado anualmente a partir de imagens do satélite Landsat (Figura 9). Este 

cruzamento permite avaliar se houve ou não mudanças da cobertura vegetal na 

propriedade e verificar se os planos de recuperação das áreas degradadas estão sendo 

seguidos. 

De posse dos limites de uma propriedade rural, os técnicos da FEMA identificam 

as áreas desmatadas no seu interior. É também possível verificar se o desmatamento 

estava ou não autorizado. No caso de desmatamento licenciado, os técnicos podem 

averiguar se o proprietário limitou o seu desmatamento à área licenciada. 
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Para o caso de desmatamento ilegal, é possível quantificar e identificar que tipo 

de agressão foi cometida, ou seja, em áreas de Reserva Legal e/ou em Área de 

Preservação Permanente. A FEMA tem também condições de acessar rapidamente os 

dados do proprietário e encaminhar o auto de infração para o infrator. Quando 

violações são detectadas, a licença ambiental é suspensa e é encaminhada a cobrança 

da multa. 

A FEMA também monitora a evolução dos projetos avaliando os laudos de 

acompanhamento dos projetos que devem ser fornecidos periodicamente pelos 

profissionais responsáveis. Caso os laudos sejam falhos ou suspeitos, o órgão estadual 

de meio ambiente programa visitas à propriedade para avaliar a situação. A FEMA 
também conduz vistorias amostrais em áreas aparentemente sem problemas (laudos 

bons e sem indícios de problemas nas imagens de satélite) para inspecionar o 

andamento dos projetos. 

Figura 7. Exemplo de monitoramento de desmatamento em propriedades rurais executado pela 
FEMA. 

Desmatamento em Unidades de Conservação. A FEMA cruza o mapa atualizado 

de desmatamento com o mapa das Unidades de Conservação para identificar infrações 
no interior e no entorno destas áreas. 
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Identificação de desmatamentos não autorizados. O cruzamento do mapa de 

desmatamento atualizado com as licenças de desmatamento permite identificar áreas 

desmatadas recentemente sem licenças. O cruzamento de informações de um período 

fornece o insumo básico para priorizar áreas críticas para as campanhas de fiscalização 

no período seguinte. 

2.4.2 Metodologia para o Monitoramento de Queimadas 

A FEMA monitora focos de calor para planejar a fiscalização e para verificar o 

cumprimento das licenças ambientais. A FEMA recebe diariamente os dados de focos 

de calor do IBAMA via Internet. Os focos de calor são interpretados e classificados pelo 

IBAMA em três categorias de alerta: 

• Alerta Verde: focos de calor em florestas ou em Áreas Indígenas 

• Alerta Amarelo: focos de calor em florestas persistente por 36 horas e com 

confirmação feita no campo; ou por mais de 36 horas independente de informações 

de campo; e focos de calor nos limites ou nas proximidades de Unidades de 

Conservação 

• Alerta Vermelho: quando há confirmação de incêndio florestal 

Estatísticas do número de focos de calor diários, semanais e mensais são geradas 

para auxiliar os trabalhos das equipes de fiscalização da FEMA. Utilizando sistema de 

informações geográficas é possível identificar se focos de calor estão ocorrendo nos 

limites de propriedades rurais, bem como o nome do proprietário. Este procedimento, 

agiliza a identificação de infratores na época de proibição de queimadas. 

O monitoramento de queimadas permite identificar focos de calor em Unidades 
de Conservação e áreas com riscos de incêndios florestais. Desta forma, o combate a 

queimadas pelas brigadas de fogo torna-se mais eficiente devido ao rápido acesso à 
localização geográfica das áreas críticas. 

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA 

46 



Sistema de Controle Ambiental em Propriedades Rurais d.e Mato Grosso 

Por último, a FEMA gera estatísticas de focos de calor por localidades e 

municípios. Estas informações são úteis para priorizar áreas de atuação para os 

trabalhos de fiscalização durante a campanha de combate a queimadas no Mato Grosso. 
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3. O processo de responsabilização dos infratores 
Após a fiscalização, a FEMA usa os autos de infração para responsabilizar 

administrativamente os infratores pelos danos ambientais. Além disso, a FEMA 
encaminha o auto de infração ao Ministério Público Estadual (Figura 8). O proprietário 

pode, após a abertura do processo administrativo, contestar a autuação. A assessoria 

jurídica da FEMA julga o recurso. O auto é arquivado se a defesa procede, ou é 

homologado se a infração é confirmada. Caso não ocorra contestação, o caso é julgado 

à revelia e a multa é homologada (Figura 8). 

Se o prazo para o licenciamento expirar, a FEMA executa a cobrança integral da 
multa. Se o proprietário optar pelo licenciamento, ele deverá protocolar um projeto que 

seguirá os passos descritos na seção 2.3.6 (figura 5). O proprietário rural cujo 

licenciamento for indeferido e que não atenda às solicitações de reformulação do 

projeto, sofrerá cobrança integral da multa. 
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FEMA Envia Auto 
para o MPE 

- ---r-- PGE Cobra Multa 

Figura 8. Processo de responsabilização administrativa dos infratores de normas ambientais. 

Os projetos aprovados estarão sujeitos ao monitoramento por vistorias de 

campo, amostrais e por satélite. Além disso, os técnicos responsáveis pelos projetos 

aprovados deverão emitir relatórios que demonstrem o andamento da execução dos 

mesmos. Quando ficar caracterizado que o projeto foi executado integralmente e os 

danos reparados, a FEMA poderá reduzir a multa em até 90%. Se a FEMA constatar 

que os danos não foram recuperados (seja por motivos técnicos ou por omissão do 

infrator), a multa será cobrada integralmente, podendo haver acréscimo de 30% (Figura 

8). A Procuradoria Geral do Estado (PGE) é responsável por esta cobrança. 
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4. Educação Ambiental 
A educação ambiental tem como objetivo conscientizar produtores rurais quanto 

ao uso do fogo como instrumento de manejo de áreas agrícolas. A FEMA desenvolve, 

em colaboração com o IBAMA e com a organização não governamental Amigos da 

Terra, o treinamento dos produtores para preparação da área a ser queimada, com 

ênfase na criação de aceiros e nos cuidados para evitar que o fogo se propague para 

fora dos limites da área a ser queimada. 

Além disso, os trabalhos de educação ambiental alertam os produtores rurais a 

respeito da legislação ambiental em vigor, que proíbe a utilização do fogo como 

instrumento agrícola em determinados períodos do ano. Há uma extensa divulgação 

das penalidades e dos recursos que a FEMA usa para combater as violações no período 

de proibição das queimadas. No ano 2000, as ações de educação ambiental da FEMA 

resultaram em 600 km de aceiramento em margens de rodovias (figura 09). Um total 

de 250 pequenos produtores rurais foram capacitados. 

Figura 09. Exemplo de áreas preparadas com aceiros por produtores rurais de Mato Grosso. 

Fundação Estadual do Meio Ambiente - FEMA 

50 



Sistema de Controle Ambiental em Propriedades Rurais de Mato Grosso 

5. Resultados Preliminares do Sistema de Controle 

A fiscalização de queimadas foi testada no período de julho a setembro de 2000, 

período de proibição de queimadas. A operação de fiscalização resultou em 1.675 

propriedades vistoriadas, sendo que 71 % ( 1.195) dos casos foram notificados. Em 

termos de área, as propriedades notificadas somaram 3.519 mil hectares, o equivalente 

a 99% da área total das propriedades visitadas. A fiscalização implicou na prisão de 50 

pessoas que não respeitaram a Portaria Nº. 06/2000, que proibiu a utilização de 

queimadas. 

O número de focos de calor em Mato Grosso em 2000 foi 38% menor relativo ao 

ano de 1999. Após a campanha de fiscalização de queimadas realizada em 2000, houve 

um aumento no número de requerimentos para licenciamento. Em abril de 2001 havia 

cerca de 200 novos projetos em análise na FEMA. Outro indício de que as iniciativas 

para o licenciamento aumentaram tem sido o crescimento do número de prestadores de 

serviço de consultoria florestal/ambiental que passaram de oito para trinta no Estado. 
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6. CONCLUSÃO 

O maior e ainda mais preservado conglomerado biológico e florístico da Terra está 

na América do Sul com suas matas, cerrados e campos, suas águas e sua fauna, que 

guardam no biótipo os grandes segredos da gênese. 

O Brasil abriga a maior parte deste tesouro. 

Não obstante a Amazônia é a testemunha viva dos efeitos catastróficos da má 

utilização do solo. Vastas áreas foram desflorestadas para implantação de um modelo 

disforme de desenvolvimento, que até pouco tempo só possuía duas bandeiras, a do 

falso crescimento e a do controle ambiental fictício. 

A mão que cultiva e alimenta, pode destruir a terra que lhe serve, quando o uso 

do poder que a tecnologia lhe dá é mal empregado. 

A abertura desenfreada de novas áreas de plantio não alimenta a boca do mundo, 

a fome humana, mais do que comida, clama por equilíbrio social, econômico e ecológico. 

Não é necessário destruir para produzir. A verdadeira conseqüência da extirpação da 

floresta está na condenação nossa e da geração futura, a um mundo seco, árido e 

estéril. 

As políticas ambientais históricas do mundo, criaram problemas gravíssimos que 

nós os herdeiros da terra estamos sentindo. Os distúrbios climáticos, a elevação da 

temperatura, a qualidade do ar, as secas e enchentes, maremotos, poluição das águas e 

extinção de espécies são algumas. No Brasil são exemplos a desertificação do Nordeste, 

as secas do Sul, a poluição do ar nas grandes capitais, a morte de rios, o descontrole 

das estações. 

É imperioso conter o desflorestamento descontrolado, fruto de uma política 

distorcida que alguns praticam na Amazônia, para criar um sistema de exploração 

racional, equilibrado e eficiente, em especial nas áreas já em produção. 

A era da globalização e a explosão tecnológica em todos os campos da ciência, 

vivenciada no último século, permitiram galgar patamares nunca sonhados para o status 

da raça humana no mundo, consolidando-a como a grande gestora do equilíbrio 

ecológico planetário. 
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Assistem-se todos os dias a novas descobertas e soluções, derrubando tabus 

milenares, e entregando ao homem novas óticas de vivência e relacionamento com seu 

habitat. 

Ao lado da evolução geométrica da tecnologia, vem, também, a responsabilidade 

pelo uso do conhecimento, que permite a exploração equilibrada dos recursos que a 

natureza nos empresta. 

Em uma época na qual a espantosa velocidade tecnológica computacional traz a 

cada dia maiores e melhores ferramentas para servir ao homem, há que se buscar entre 

elas, aquelas adequadas à proteção da nossa maior riqueza, a natureza. 

O Mato Grosso participa desta tendência política mundial, com a sistemática 

modelada e implantada pela FEMA; onde reúne uma metodologia simples e eficiente a 

uma requintada tecnologia em processamento de dados, como o uso de imageamento, 

sistemas de informações geográficas e bancos de dados. 

Definitivamente o sistema vem suprindo a administração pública de condições para 

o controle efetivo do meio ambiente rural. Além de fiscalizar, orientar, educar ou punir, 

o sistema vai perenizar a ação ambiental, extirpando do cotidiano a cultura que por 

décadas arraigou-se no trato da terra, a de primeiro desflorestar, e depois regularizar, 

colocando a atividade antrópica de exploração sob nova ótica e controle. 
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