INFORMATIVO PROGRAMA REM MT
MATO GROSSO MANTÉM DESMATAMENTO SOB CONTROLE E
CELEBRA COMPROMISSO FIRMADO NO PROGRAMA REM MT

REDUÇÃO DE

45.77%

na taxa de desmatamento
acumulado por ano entre
2008 e 2020.

Floresta Amazônica, Municipio de Contriguaçu-MT - Marcos Vergueiro GCOM

Mato Grosso manteve acordo firmado internacionalmente por meio do
Programa REM MT (da sigla em inglês REDD+ for Early Movers). A
confirmação veio com a divulgação da taxa anual PRODES ratificando que
o Estado ficou abaixo do gatilho de performance, mantendo a área
desmatada na Amazônia abaixo de 1788km² por ano.
No final de 2017, Mato Grosso passou a ser beneficiado pelo Programa REM,
por ter promovido uma redução de 86% dos desmatamentos nas florestas
no período de 2004 a 2014.
Anunciados no dia 30 de novembro pelo Instituto Nacional de Pesquisas
(Inpe), os dados do PRODES mostram que a taxa de desmatamento pelo
período dos últimos 12 meses foi de 1.767,00 km² em Mato Grosso. Em
relação aos resultados de 2019, o Estado aumentou o desmatamento em
3,67%, um aumento expressivamente menor que o do estado vizinho do
Pará, com um aumento de 20% em 2020 em comparação ao ano anterior.
Ou seja, frente a uma tendência de aumento generalizada de aumento no
desmatamento em todo bioma amazônico, Mato Grosso manteve os
índices sob controle.
Nos últimos seis meses, os alertas de desmatamento do DETER/Inpe
apontam uma redução média de 30% nos avisos. No período de estiagem,
quando a pressão costuma ser maior, os alertas reduziram em 30% para o
mês de julho, 22% em agosto e 47% em setembro em relação aos mesmos
períodos de 2019.
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Os resultados, na avaliação dos analistas do Programa REM-MT, refletem a
política adotada pelo Estado de tolerância zero aos crimes ambientais,
fortalecida por ações do Programa REM MT e estratégia Produzir,
Conservar, Incluir (PCI). A integração das entidades visa ações
coordenadas no combate aos crimes contra a flora, freando a tendência de
aumento que demonstra a taxa nacional.
A coordenadora do Programa, Lígia Nara Vendramin destaca a integração
de órgãos e executores.
“O Programa REM MT favoreceu o diálogo entre as diferentes
organizações, aperfeiçoando fluxos e procedimentos, de modo a
aprimorar desde o planejamento das operações, o processo de autuação, a
descapitalização de infratores e a responsabilização cível e criminal”.
Entre os órgãos, Ligia ressalta a estreita atuação entre a equipe da
Coordenação de Fiscalização de Flora (CFFL), Superintendência de
Processos Administrativos e as Unidades Desconcentradas da SEMA,
Batalhão de Polícia Militar de Proteção Ambiental, Batalhão de
Emergências Ambientais, IBAMA, Delegacia de Meio Ambiente e Ministério
Público Estadual.

SUBPROGRAMA FORTALECIMENTO INSTITUCIONAL E
POLÍTICAS PÚBLICAS ESTRUTURANTES

IMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA REM MT FORTALECE
COMBATE AO DESMATAMENTO NO ESTADO
Desde a efetiva implantação do Programa REM MT em 2019, dados
demonstram que ações de fortalecimento institucional aperfeiçoaram a
fiscalização, operacionalização e responsabilização por crimes ambientais
no Estado.
O incremento na área autuada por desmatamento aumentou no primeiro
semestre do ano de 2020, em relação aos anos anteriores. As análises
feitas pela Coordenação do Programa apontam um aumento percentual de
68% na capacidade de autuação da Coordenação de Fiscalização de Flora
(CFFL) em relação ao ano anterior, e de 45% em relação ao maior registro
histórico, em 2016.
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Desde a efetiva implementação do Programa REM MT em 2018, o crescimento da autuação é
constante em Mato Grosso - REM MT

A partir do Subprograma de Fortalecimento Institucional, avanços
também foram concretizados com o investimento no monitoramento e
criminalização de infratores ambientais.
A responsabilização imediata veio com a descapitalização de infratores.
Medidas em ações de remoção de máquinas flagradas em crimes
ambientais aumentaram 83% no primeiro semestre de 2020 em relação ao
ano inteiro de 2019.

Comparativo da Descapitalização dos Infratores com Responsabilização Imediata entre os anos de
2019 e primeiro semestre de 2020 - REM MT
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Houve ainda a criação da Gerência de Planejamento de Fiscalização e
Combate ao Desmatamento para organização das operações e tratamento
aos alertas da Plataforma de Monitoramento da Cobertura Vegetal, que
utiliza imagens Planet e outras imagens de satélite, de forma atuar
preventivamente em grandes danos ambientais. Em andamento, estão
ainda o Sistema Integrado de Gestão Ambiental - Responsabilização, que
prevê a análise dos autos de infração com celeridade e eficiência.
“O Programa REM MT tem um papel fundamental na entrega de insumos
para o aperfeiçoamento do combate e controle ao desmatamento. Porém
o engajamento dos servidores do Estado em transformar os produtos
recebidos em estratégia e ação, foi essencial. A Gerência de Planejamento
de Fiscalização e Combate ao Desmatamento junto à Coordenadoria de
Geotecnologias da Sema desenvolveu a inteligência necessária para
transformar o modus operandi - agora atuam de forma a impedir os
grandes desmatamentos”, afirma a coordenadora do Programa REM-MT.

SUBPROGRAMA DE AGRICULTURA FAMILIAR, POVOS E
COMUNIDADES TRADICIONAIS
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ESTRUTURAÇÃO
Criação da Gerência de
Planejamento de Fiscalização
e Combate ao Desmatamento
para organização das
operações e tratamento dos
alertas PLANET.

Em 2020 o Subprograma publicou o edital de chamada de projetos voltada
para a agricultura familiar, povos e comunidades tradicionais com
investimentos diretos de R$32 milhões para o fortalecimento de cadeias
produtivas que valorizam a floresta em pé e na transformação de cadeias
com maior impacto no desmatamento no estado.
Foram 23 projetos selecionados na chamada, abrangendo 3 biomas em
Mato Grosso nas regiões de forte pressão e avanço do desmatamento. São
14 mil famílias beneficiadas e um alcance de 35 mil hectares sob manejo de
baixo carbono.
Entre os avanços obtidos no ano está o aprimoramento da Assistência
Técnica Rural para atendimento de agricultores familiares e comunidades
tradicionais. Técnicos da EMPAER receberam capacitação sobre
regularização ambiental em parceria com IPAM e SEMA, e ainda sobre o
Programa REM MT nos territórios assistidos (Noroeste, Portal da Amazônia
e Baixada Cuiabana) para maior integração.

PAEAS ENCERRA
ATENDIMENTO À ANIMAIS
SILVESTRES
O Posto de Atendimento aos Animais
Silvestres (PAEAS) encerrou suas
atividades em dezembro de 2021. Os
animais acometidos pelos incêndios
e adversidades decorrentes foram
encaminhados para o Hospital
Veterinário da UFMT, onde seguem
em tratamento.
O REM MT participou da coordenação
juntamente com órgãos estaduais e
outros do terceiro setor.

SUBPROGRAMA DE PRODUÇÃO, INOVAÇÃO, E MERCADOS
SUSTENTÁVEIS

Em maio de 2020 foi publicado o edital do subprograma para chamada de
projetos com objetivo de beneficiar iniciativas de produção sustentável de
pequenos e médios produtores, bem como cadeias produtivas e de valor
das 3 (três) principais commodities do Estado de Mato Grosso: pecuária,
soja e o manejo florestal madeireiro.
Devido a qualidade, o valor de aporte direto aos projetos teve um aumento
para R$8.700.000,00 que serão distribuídos entre os 6 projetos
selecionados.
Houve também a capacitação de técnicos da EMPAER-MT sobre o
Programa REM MT e especificamente sobre o subprograma PIMS e
regularização ambiental com apoio do IPAM e Sema. Ainda, através da
EMPAER-MT, foram selecionadas 680 propriedades, com adesão de 488
produtores ao Programa REM MT.

PLANEJAMENTO
ESTRATÉGICO DE COMBATE
AO DESMATAMENTO E
INCÊNDIOS FLORESTAIS
Por Juliana Carvalho - Sema

O Programa REM MT em articulação
com as secretarias de Meio
Ambiente (Sema) e Segurança
Pública (SESP), Ministério Público
Estadual, entidades de terceiro
setor, Instituto Produzir, Conservar e
Incluir (PCI), e Arca Multincubadora
(UFMT) iniciaram no dia 30 de
novembro a elaboração do Plano de
Ação para Prevenção e Controle do
Desmatamento e Incêndios
Florestais (PPCDIF/MT).
O plano irá nortear as ações do
Estado pelos próximos quatro anos,
de 2021 a 2024.

SUBPROGRAMA DE TERRITÓRIOS INDIGENAS

DÚVIDAS?

Devido aos impactos graves da pandemia da COVID-19 nos territórios
indígenas, o subprograma se voltou para o apoio emergencial aos povos.
Nesse processo foi fortalecida a presença da FEPOIMT nas bases com
atenção às necessidades decorrentes da pandemia. A elaboração do Plano
Emergencial, que estabeleceu medidas de ações para o período de
combate à COVID-19 nas aldeias, dentre as prioritárias: segurança
alimentar, saúde, comunicação e combate aos incêndios florestais.
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