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Introdução:
Localização da Agenda 2030

A aprovação dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) por 193 países membros 
na 70ª Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU), em 2015, demarcou 
a construção de uma iniciativa global voltada de forma integrada ao desenvolvimento 

econômico, social e ambiental, com redução da pobreza e das desigualdades, além de melhorias 
nas condições econômicas e sociais dos povos. Os ODS se organizam em torno de 17 objetivos 
e 169 metas específi cas a serem atingidos por todas as nações signatárias, até 2030, e preveem 
a adoção de indicadores para monitorar o seu processo de implementação. Juntos formam um 
plano de ação de longo prazo: a AGENDA 2030.

Figura 1: 
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável

Fonte: PNUD.

Integração e indivisibilidade são características elementares dos ODS, o que signifi ca que o olhar 
a ser lançado aos 17 objetivos e suas metas deve ser holístico, entendendo-os como ações que se 
reforçam e que estão voltadas a uma dimensão estratégica para produzir efeitos multiplicadores 
e aceleradores sobre outros objetivos e metas.
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A Agenda 2030 se baseia em três 
princípios

Universalidade

Implica que metas e objetivos são relevantes para todos os governos e atores.  
O princípio da universalidade leva em conta as diferentes realidades, capacidades e 
níveis de desenvolvimento. Dessa forma, a universalidade não implica uniformidade, 
pois considera as disparidades entre os atores envolvidos, baseada nos princípios de 
responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Esse princípio fornece a ancoragem 
para a implementação dos ODS em nível nacional, subnacional e local;

Integração

Significa equilibrar todas as três dimensões de desenvolvimento sustentável — so-
cial, econômica e ambiental — e compreender que todos os objetivos estão interliga-
dos e são indivisíveis. Uma abordagem integrada implica gerenciar as compensa-
ções e maximizar as sinergias entre as metas;

Não deixar ninguém para trás

Este princípio estimula os países a superarem suas médias nacionais. Os ODS devem 
beneficiar todas as pessoas, independentemente de onde estejam, solucionando 
problemas, erradicando a pobreza e reduzindo as desigualdades. Essa missão 
pressupõe uma demanda sem precedente de promoção e uso de dados locais e 
desagregados para monitoramento e análise dos resultados.
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Os ODS são um apelo à ação nas áreas de importância crítica para a humanidade e para o planeta 
nos próximos 15 anos. Cada uma das metas da Agenda 2030 comporta, em sua devida proporção, 
as seguintes 5 categorias (5 Ps):

 Planeta – Proteger os recursos naturais e o clima do nosso planeta para as gerações futuras;

 Pessoas – Acabar com a pobreza e a fome em todas as suas formas e dimensões  
e assegurar a dignidade e a igualdade;

 Prosperidade – Garantir uma vida próspera e gratificante em harmonia com a natureza;

 Paz – Promover sociedades pacíficas, justas e inclusivas;

 Parcerias – Implementar a Agenda por meio de uma forte aliança global para o desenvol-
vimento sustentável.

Figura 2:
Os 5 P’s da Agenda 2030

          PROSPERIDADE
           Garantir vidas 
          prósperas e plenas,
        em harmonia com 
       a natureza

         PLANETA
       Proteger os recursos
    naturais e o clima
     do nosso planeta
  para as gerações
    futuras

PAZ
    Promover sociedades 
         pacíficas, justas e 
              inclusivas

 PARCERIAS
   Implementar a agenda
          por meio de uma
               parceria global sólida

Desenvolvimento
Sustentável

 PESSOAS
      Erradicar todas as formas de 

pobreza e de fome e garantir 
dignidade e equidade

 

Fonte: PNUD.
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Para que os 1países alcancem os ODS até 2030, é necessário o engajamento dos governos 
estaduais e municipais, assim como da sociedade civil e da iniciativa privada. As cidades 
têm uma importância central neste contexto – são os territórios onde as pessoas vivem, 
estudam e trabalham, onde as empresas produzem e prestam serviços, e onde o setor público 
arrecada tributos e presta serviços. São esses os territórios em que é possível potencializar a 
implementação da Agenda 2030 de maneira concreta e eficiente para cidadãos e cidadãs, levando 
os ODS para a realidade cotidiana das pessoas. Os processos de planejamento, e monitoramento 
da implementação da Agenda 2030 nos territórios têm sido denominados “Localização dos ODS”. 
Localizar os ODS significa, portanto, fazer com que suas propostas e aspirações se tornem reais 
para as comunidades, lares e indivíduos, particularmente para aqueles que correm o risco de 
“ficar para trás”.

Diante deste novo desafio, o Governo do Estado do Mato Grosso, por meio do Projeto PAGE (Parceria 
para Ação em Economia Verde), e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD) se uniram em uma reflexão sobre as possibilidades de territorialização dos ODS no 
estado e em seus municípios. O projeto PAGE-MT está promovendo ações nos seguintes eixos 
estratégicos: uso de energias renováveis, agricultura familiar, turismo sustentável, planejamento 
e ordenamento territorial e regularização fundiária e ambiental. Um dos resultados programados 
para o projeto é a elaboração e implementação da estratégia de territorialização dos Objetivos de 
Desenvolvimento Sustentável (ODS).

Para alcançar esse objetivo, têm sido elaborados diagnósticos referentes ao desenvolvimento 
local à luz dos ODS e têm sido fomentados processos de fortalecimento da capacidade dos atores 
locais para a territorialização e aceleração dos ODS.

A territorialização dos ODS é realizada por meio da metodologia “CapaCidades” – desenvolvida 
pelo PNUD e alinhada à abordagem institucional MAPS (Mainstreaming, Acceleration and 
Policy Support) – a fim de adotar estratégias apropriadas para as características específicas de 
cada território e de seus municípios.
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Para facilitar a integração dos ODS aos planos locais, o PNUD analisou o Plano Plurianual (PPA) 
do estado e de dez municípios envolvidos no projeto, utilizando a metodologia de Avaliação 
Rápida Integrada (RIA), que tem por objetivos: disponibilizar orientações sobre a relevância do 
alinhamento do planejamento municipal às metas dos ODS, indicar prioridades de desenvol-
vimento e fornecer opções para a aplicação de uma abordagem integrada, a fim de alcançar o 
desenvolvimento sustentável.

 No fim do projeto,  
os resultados esperados são:

i.  ter estabelecido referências e elaborado insumos para o melhor alinhamento  
das ações locais de desenvolvimento dos ODS nos territórios;

ii.  ter fortalecido as capacidades dos atores locais para a integração dos ODS  
e implementação da Agenda 2030 nos municípios. Como resultado das atividades 
de capacitação e assessoria técnica, espera-se obter a formulação,  
o acompanhamento (inclusive por meio de um repertório de indicadores)  
e a avaliação de políticas públicas em âmbito local;

iii.  ter sistematizado o conhecimento e os materiais metodológicos gerados pelo 
projeto e tê-los disponibilizado para os stakeholders, com vistas a uma eventual 
replicação dos seus resultados.



Avaliação Rápida 
Integrada (RIA)
monitorando o 
compromisso nacional  
e local com os ODS 
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A Avaliação Rápida Integrada, ou Rapid Integrated Assessment (RIA, por sua sigla em 
inglês), é um método de análise desenvolvido pelo Programa das Nações Unidas para o 
Desenvolvimento (PNUD) e constitui-se como uma ferramenta cujo objetivo é auxiliar 

os países a avaliarem seu nível de preparação para a implantação dos Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável.

O RIA realiza um mapeamento dos ODS nas prioridades nacionais e subnacionais para deter-
minar como os ODS estão refletidos nos objetivos e metas dos documentos de planejamento 
locais — Planos Plurianuais (PPAs), Planos Nacionais de Desenvolvimento, Planos Setoriais, 
Agendas de Desenvolvimento Local etc. — facilitando a compreensão da Agenda e o diálogo 
necessário para dar início à fase de implementação. O resultado desse mapeamento propor-
ciona uma visão geral indicativa do nível de alinhamento dos planos nacionais com as metas 
dos ODS. 

Esse exercício permite visualizar, de maneira prática, onde estão as maiores fortalezas para o 
alcance da Agenda 2030 nos âmbitos municipal, estadual e federal, bem como onde estão os 
maiores gargalos. Vale lembrar que muitas das ações necessárias para alcançar os ODS já estão 
sendo realizadas nas mais diversas localidades brasileiras, ainda que não existam conexões 
formais com ODS. 

Com o RIA, é possível que um município ou estado, por exemplo, identifique quais ações de seu 
PPA que já estão sendo implementadas dialogam com a Agenda, ou onde pode fazer mais. Essa 
ferramenta tem sido utilizada atualmente por mais de 17 países, incluindo Butão, Cabo Verde, 
República Dominicana, México, Índia (em nível subnacional), Jamaica, Namíbia, Panamá, Tri-
nidade e Tobago, entre outros países. 

O Brasil, ao assumir o compromisso de implementar os 17 objetivos e suas 169 metas, reconhe-
ce que a Agenda 2030 constitui uma ferramenta direcionada ao planejamento de ações e polí-
ticas públicas, da mesma forma que é o referencial para o monitoramento e avaliação dessas 
ações. No âmbito federal, em 2016, a Secretaria de Governo da Presidência da República, por 
meio da Secretaria Nacional de Articulação Social, assumiu o papel e coordenar a atuação do 
Governo Federal na implementação dos ODS e de uma Secretaria Executiva da Comissão Na-
cional para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A Comissão foi criada pelo Governo 
Federal (Decreto Nº 8.892, de 27 de outubro de 2016)1 com a finalidade de internalizar, difundir 
e dar transparência ao processo de implementação da Agenda 2030 no Brasil.

1  O Decreto nº 8.892/2016 foi revogado pelo Decreto nº 10.179, de 18 de dezembro de 2019.
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O PNUD trabalhou intensamente no nível subnacional  para a consolidação e alcance das me-
tas dos Objetivos de Desenvolvimento do Milênio2, desde 2000, por meio do estabelecimento de 
parcerias com a sociedade civil, governos e setor privado. Como resultado do esforço conjunto, 
o Brasil alcançou parte significativa dos objetivos dessa agenda, até 2015. Com a pactuação da 
Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável, o PNUD reforça esse trabalho, levando a agen-
da aos municípios e estados brasileiros para fortalecer a localização dos ODS. 

Tomando esses esforços para impulsionar o desenvolvimento no Brasil como referência, foi es-
tabelecida uma parceria com o Governo do Estado do Mato Grosso, por meio do Projeto Econo-
mia Verde – PAGE-MT, tendo como um de seus objetivos, o desenvolvimento de um conjunto de 
iniciativas focadas nos ODS. 

Como o estado é um dos focos do projeto, e o PPA em análise (PPA 2020-2023) se encaixa nos pré-
-requisitos básicos para aplicação da metodologia RIA3, foi possível desenvolver uma avaliação 
sobre a localização dos ODS, com a finalidade de:

DETERMINAR A 
RELEVÂNCIA DOS 

ODS NO CONTEXTO 
ESTADUAL

PROPORCIONAR UM 
INDICATIVO DO NÍVEL 

DE ALINHAMENTO 
ENTRE AS METAS 

DO PLANEJAMENTO 
ESTADUAL E AS METAS 

DOS ODS

IDENTIFICAR DESAFIOS 
E OPORTUNIDADES  

PARA A 
IMPLEMENTAÇÃO DA 

AGENDA 2030

IDENTIFICAR GARGALOS 
NO PLANEJAMENTO 

ESTADUAL E PROPOR 
MELHORIAS À LUZ DOS 
ODS PARA MITIGÁ-LOS, 

SE NECESSÁRIO

2 Em setembro de 2000, refletindo a década das grandes conferências e encontros das Nações Unidas, líderes mundiais 
de 191 nações se reuniram na sede das Nações Unidas, em Nova York, para adotar a Declaração do Milênio da ONU. Com a 
Declaração, comprometeram-se a uma nova parceria global para reduzir a pobreza extrema, em uma série de oito objetivos 
— com um prazo para o seu alcance em 2015 —, que se tornaram conhecidos como os Objetivos de Desenvolvimento do 
Milênio (ODM). Os oito objetivos estabelecidos foram: 1 – Acabar com a fome e a miséria; 2 – Oferecer educação básica de 
qualidade para todos; 3 – Promover a igualdade entre os sexos e a autonomia das mulheres; 4 – Reduzir a mortalidade 
infantil; 5 – Melhorar a saúde das gestantes; 6 – Combater a Aids, a malária e outras doenças; 7 – Garantir qualidade de 
vida e respeito ao meio ambiente; 8 – Estabelecer parcerias para o desenvolvimento.
3 O PPA está estruturado em forma de meta, programa, ação ou objetivo com abrangência semelhante às metas dos ODS.



Metodologia
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Conforme mencionado, o RIA visa verificar o nível de alinhamento entre os instrumentos 
de planejamento locais e os ODS, e considerou, para a análise, o Plano Plurianual (PPA) 
2020 – 2023 do estado de Mato Grosso. O PPA é um instrumento obrigatório de plane-

jamento governamental previsto na Constituição Federal de 1988 (art. 165), que estabelece as 
diretrizes orçamentárias, programas, objetivos e ações norteadoras da administração para um 
período de quatro anos. Suas estruturas ditam o marco de planejamento do estado, apresentan-
do uma ideia clara e geral das prioridades de médio prazo, incluindo as ações necessárias para 
cumprirem com seus objetivos.

O documento que inaugura a Agenda 2030 — Transformando nosso Mundo — foi acordado en-
tre os países signatários em setembro de 2015 e tem reflexo no pacto federativo, ou seja, todos 
os níveis da federação podem, de forma colaborativa e conjunta, buscar o alcance dos ODS e o 
consequente atingimento das metas. Considerando esse fator, e que os PPAs estaduais hoje em 
vigor datam de anos posteriores ao acordo, há certa expectativa de incorporação dos ODS aos 
PPAs dos estados. 

Para verificar o nível de alinhamento do PPA com os ODS, foi determinado o grau de compatibili-
zação dos objetivos/ações estaduais com as metas da Agenda 2030, por meio de um exercício de 
correspondência entre as metas. Para tanto, foi aplicado o seguinte mapeamento: 

Meta ODS totalmente alinhada

existem um ou mais objetivos/ações estaduais que correspondem à meta ODS avaliada, não 
somente em relação ao texto, mas também em relação ao alcance e ambição.

 A RIA avaliou, principalmente, 
os seguintes quesitos:

i) número de metas alinhadas e níveis de alinhamento entre o PPA e os ODS;

ii) distribuição das metas entre os 5 Ps da agenda (pessoas, planeta, paz, prosperidade 
e parcerias);

iii) resultados do alinhamento com as prioridades e especificidades locais.
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Meta ODS parcialmente alinhada

existem um ou mais objetivos/ações estaduais que correspondem à meta ODS avaliada, mas 
não correspondem plenamente, seja por alcance ou ambição, ou não existem indicadores que 
meçam o seu progresso.

Meta ODS não alinhada

não existe um objetivo/ação estadual equivalente à meta ODS avaliada.

Meta ODS não relevante

a meta ODS não cabe aos deveres, competências ou condições do estado. Podem ser, por exem-
plo, mais condizentes com o âmbito nacional, tornando-as muito exigentes para estados, ou 
podem representar metas fora do escopo e realidade regional e específica, como as relaciona-
das ao oceano e à vida marinha para estados não costeiros.

Após essa avaliação e classificação do nível de alinhamento dos programas/ações municipais às 
metas dos ODS (totalmente alinhada, parcialmente alinhada, não alinhada e não relevante), cons-
troem-se uma tabela e um gráfico4 a fim de apresentar os resultados e subsidiar análises posterio-
res, tais como apresentados na seção 4.1 (Nível de Alinhamento do Plano Plurianual aos ODS).

Na etapa de distribuição das metas entre os 5 Ps da agenda, também são construídos tabela e 
gráfico para apresentar os resultados e subsidiar as análises posteriores. Cabe reiterar que os 17 
ODS da Agenda 2030 e as metas que os compõem compartilham de diferentes proporções em to-
dos os 5 Ps, uma vez que obedecem ao caráter integrado e indivisível da própria Agenda. Assim, 
quando uma determinada meta é alinhada, proporções de cada um dos Ps também são alinhadas,  
variando de acordo com a temática a que a meta diz respeito. O ideal é encontrar um equilíbrio entre 
os 5 Ps, porém, a priorização de uma área ou outra em determinado estado deve estar relacionada 
às especificidades regionais, evidenciando quais temáticas necessitam de maiores investimentos 
no médio prazo. Os resultados dessa etapa estão disponíveis na seção 4.2 (nível de alinhamento do 
plano estadual aos 5 Ps).

4 Na realização da RIA, é utilizada uma planilha eletrônica para imputar as informações do PPA, as quais são 
confrontadas com as metas dos ODS, gerando assim, automaticamente, a tabela e o gráfico.



Contexto Estadual
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M ato Grosso é um estado da região Centro-Oeste com uma população estimada de 
3.526.220 pessoas em 2020 (IBGE, 2020), e um crescimento de 1,15% em relação a 2010, 
quando viviam no estado 3.035.122 habitantes (IBGE, 2010).

Do total da população estadual em 2017, 746.000 (22,26%) pessoas eram jovens e crianças, 
ou seja, estavam na faixa etária de 0 a 15 anos, e 250.499 (7,60%) se encontravam no grupo  
de idosos, com idade acima de 65 anos. Considerando o sexo da população, 1.666.048 (50,53%) 
eram mulheres e 1.631.152 (49,47%), homens (PNUD, Ipea, FJP, 2021). Com relação à raça/cor5, em 
2010, 1.137.150 (37,47%) eram brancos, 229.890 (7,57%), pretos, 34.642 (1,14%), amarelos, 1.590.707 
(52,41%), pardos e 42.538 (1,4%), indígenas (IBGE, 2010). 

Os dados mostram que a população de Mato Grosso é majoritariamente jovem, parda e feminina. 
A desagregação dos dados populacionais é importante para planejar e elaborar políticas públi-
cas, reforçando o lema da Agenda 2030, de que ninguém seja deixado para trás na construção do 
desenvolvimento humano sustentável. 

O estado de Mato Grosso apresentou um comportamento populacional comum entre as áreas ur-
banas e rurais do país nos anos de 1991 e 2010. Para a área urbana, houve um aumento do número 
de habitantes, passando de 1.485.110 para 2.482.801 (81,8%), enquanto sua área rural foi de 542.121 
habitantes para 552.321 (18,2%). Isso demonstra um perfil territorial de concentração de ativida-
des e demandas de acesso a infraestrutura urbana e a equipamentos e serviços de educação e 
saúde nessa área.

Índice de Desenvolvimento Humano

Em 2017, o estado de Mato Grosso apresentou um Índice de Desenvolvimento Humano Muni-
cipal (IDHM) de 0,774, o que situa o estado na faixa de Alto Desenvolvimento Humano. Entre as 
três dimensões do IDHM, a dimensão que mais contribui para o IDHM do estado é Longevidade, 
com índice de 0,825, seguida de Educação, com índice de 0,758, e de Renda, com índice de 0,742.  
O IDHM de Mato Grosso está abaixo do IDHM do Brasil (0,778) (PNAD Contínua, 2016 e 2017).

5 As categorias de cor — branca, parda, preta, indígena e amarela — são definidas pelo IBGE e utilizadas em suas 
pesquisas domiciliares. O IBGE utiliza formas mistas de identificação da pertença racial, sendo por meio de auto  
ou heteroatribuição de pertença. Na autoatribuição, a pessoa entrevistada escolhe com qual grupo ela se identifica. 
Já na heteroatribuição de pertença racial, uma outra pessoa define de qual grupo o sujeito da classificação é membro. 
Isso acontece porque nem sempre, em pesquisas domiciliares, todas as pessoas que residem no domicílio são 
entrevistadas, podendo informar com que categoria se identificam. Assim, apesar de a recomendação do IBGE ser 
de colher as informações sem intervir nas respostas dos entrevistados, os dados de uma parcela da população não 
são fornecidos pelas próprias pessoas, mas sim por outros indivíduos que com elas residem e que são entrevistados 
— e, nesse contexto, isso também acontece com as informações sobre pertença racial (OSORIO, 2003 apud PNUD, 
Ipea e FJP, 2017b).



19 Avaliação Rápida Integrada (RIA) do Plano Plurianual 2022-2025 - Estado de Mato Grosso

De 1991 a 2017, o IDHM do estado passou de 0,449, em 1991, para 0,774, em 2017, enquanto  
o IDHM do Brasil passou de 0,699 para 0,778. Isso implica uma taxa de crescimento de 72% para o 
estado. Em Mato Grosso, a dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos foi Educação 
(com crescimento de 0,325), seguida por Longevidade e por Renda.

Gráfico 1: 
IDHM do estado, da região Centro-Oeste e do Brasil, em 1991, 2000, 2010 e 2017

0,0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5
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0,449

0,601

0,725

0,774
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Fonte: PNUD, Ipea, FJP, 2016.

No Quadro 1, é possível analisar os componentes do IDHM do estado de Mato Grosso e os indica-
dores para a observação do desempenho de cada um dos componentes. 

Na dimensão Educação, observamos significativo aumento no acesso ao ensino, refletido no 
aumento da porcentagem de pessoas de 18 anos ou mais com ensino fundamental completo, na 
presença de crianças de 5 a 6 anos na escola, e de 11 a 13 anos no ensino regular, de adolescentes de 
15 a 17 anos com fundamental completo e de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo.

Na dimensão Longevidade, o indicador de esperança de vida ao nascer aumentou de 69,38 para 
74,25 de 2000 a 2017, o que faz com que essa dimensão tenha o melhor desempenho apresentado 
pelo estado. 

Na dimensão Renda, a renda per capita mensal no estado era de R$ 582,62, em 2000, e R$ 762,52, 
em 2010, a preços de agosto de 2010. Nesse período, observa-se que houve crescimento desse 
valor a uma taxa média anual de 30,88%.
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Quadro 1: 
Índice de Desenvolvimento Humano e seus componentes – Mato Grosso

Indicadores Total 1991 Total 2000 Total 2010 Total 2016 Total 2017

IDHM 0,449 0,601 0,725 0,772 0,774

IDHM Educação 0,221 0,426 0,635 0,765 0,758

% de 5 a 6 anos de idade na escola 25,77 63,00 86,80 94,90 95,75

% de 11 a 13 anos de idade  
nos anos finais do ensino 
fundamental ou com ensino 
fundamental completo

33,96 62,42 85,82 96,14 97,56

% de 15 a 17 anos de idade com 
ensino fundamental completo 15,68 37,66 62,17 82,79 80,74

% de 18 anos ou mais de idade com 
ensino fundamental completo 24,76 35,82 53,20 64,08 63,60

% de 18 a 20 anos de idade com 
ensino médio completo 8,36 22,53 42,36 60,30 56,85

IDHM Longevidade 0,654 0,740 0,821 0,820 0,825

Esperança de vida ao nascer 64,24 69,38 74,25 74,22 74,47

IDHM Renda 0,627 0,689 0,732 0,733 0,742

Renda per capita 395,34 582,62 762,52 763,48 808,99

Fonte: PNUD/FJP/IPEA.

Adaptar a Agenda para o nível local é uma das primeiras tarefas que temos pela frente. Para tanto,  
é imprescindível conhecer nossa realidade para além de nossas percepções, utilizando também 
dados que temos disponíveis. Assim, poderemos identificar quais metas e objetivos serão 
prioritários para trabalharmos e demandarão mais atenção e investimento. Sistematizar informações 
e dados sobre os municípios e os estados possibilita a governos identificar lacunas e problemas 
da região, desenhar ações e formas de implementação adequadas à realidade local e fazer um 
acompanhamento do progresso de políticas e iniciativas locais e regionais, trabalhando de maneira 
mais efetiva e integrada no desenvolvimento dos municípios e estados. 

Para mais informações sobre o perfil de Mato Grosso,  
consultar Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, disponível em http://www.atlasbrasil.org.br/.
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A proporção de pessoas extremamente pobres, ou seja, com renda per capita inferior a R$70,00 (a 
preços correntes de agosto de 2010), passou de 2,49%, em 2016, para 2,35%, em 2017. Já a proporção 
de pessoas pobres (com renda domiciliar per capita inferior a R$ 140,00, a preços de agosto de 
2010) era de 5,42%, em 2016, e 5,97%, em 2017. Por fim, a proporção de pessoas vulneráveis à 
pobreza (com renda per capita inferior a R$255,00, a preços de agosto de 2010), era 17,41%, em 
2016, e 16,55%, em 2017.

A desigualdade de renda pode ser descrita pelo Índice de Gini16. Em Mato Grosso, esse índice era 
de 0,620, em 2000, e de 0,550, em 2010, segundo dados do Censo Demográfico. Mais recentemente, 
segundo dados da PNAD Contínua, situou-se em 0,456, em 2016, e em 0,467, em 2017.

Quadro 2: 
Renda, pobreza e desigualdade por sexo, cor e situação de domicílios em Mato Grosso (2000, 2010 e 2017)

Indicadores Total
2000

Total
2010

Rural
2010

Urbano
2010

Total
2017

Mulheres
2017

Homens
2017

Negros
2017

Brancos
2017

Renda per capita  
(em R$ de ago/2010)

582,62 762,52 428,95 835,50 808,99 796,51 821,73 680,71 1.073,37

Índice de Gini 0,62 0,55 0,55 0,54 0,47 0,47 0,47 0,43 0,50

% de extremamente 
pobres (com renda 
domiciliar per capita 
mensal inferior à  
R$ 70,00 de ago/2010)

7,83 4,41 15,54 1,97 2,35 2,28 2,42 2,34 2,22

% de pobres (com renda 
domiciliar per capita 
mensal inferior à  
R$ 140,00 de ago/2010)

22,00 10,52 26,87 6,94 5,97 6,15 5,78 6,70 4,36

% de vulneráveis  
à pobreza (com renda 
domiciliar per capita 
mensal inferior à  
R$ 255,00 de ago/2010)

46,92 27,00 48,45 22,30 16,55 17,03 16,05 18,40 12,48

Fonte: PNUD, Ipea e FJP (2013); Censos Demográficos (2000 e 2010); PNAD Continua (2017).

6 É um indicador usado para medir o grau de concentração de renda. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 
representa a situação de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade 
de renda, ou seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar.
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Nível de alinhamento do Plano 
Plurianual aos ODS

F oram consideradas, para a análise, 131 metas dos ODS. Ou seja, das 169 metas existentes, 
38 não eram relevantes para Mato Grosso, compatíveis com a sua realidade ou de compe-
tência estadual. Das metas ODS consideradas, 61 estavam totalmente alinhadas e 51, par-

cialmente alinhadas, resultando em 111 metas que se alinharam totalmente ou parcialmente 
com um ou mais objetivos/ações do PPA. Além disso, 20 metas ODS não tiveram alinhamento 
com nenhum objetivo/ação do PPA. Esses números resultaram em 85% de alinhamento com a 
agenda ODS (Tabela 1).

Tabela 1: 
 Porcentagem de alinhamento do PPA de Mato Grosso aos ODS

ODS Metas 
consideradas

Metas 
parcialmente 

alinhadas

Metas  
totalmente 
alinhadas

% de  
alinhamento

1.Erradicação da Pobreza 7 1 6 100%

2.Fome Zero e Agricultura Sustentável 7 3 3 86%

3.Saúde e bem-estar 12 2 10 92%

4.Educação de qualidade 9 0 9 100%

5.Igualdade de gênero 9 5 1 67%

6.Água potável e saneamento 7 1 3 57%

7.Energia limpa e acessível 5 3 0 60%

8.Trabalho decente e crescimento econômico 11 5 5 91%

9.Indústria, inovação e infraestrutura 7 5 2 100%

10.Redução das desigualdades 4 1 3 100%

11.Cidades e comunidades sustentáveis 9 4 5 100%

12.Consumo e produção responsáveis 11 3 1 36%

13.Ação contra a mudança do clima 3 1 2 100%

14.Vida na água* 0 0 0 0**

15.Vida terrestre 12 9 2 92%

16.Paz, Justiça e Instituições eficazes 11 5 5 91%

17.Parcerias e meios de implementação 7 3 4 100%

Total 131 51 61 85%

*Metas sobre oceano. **ODS não relevante ao estado. 
Fonte: PNUD.
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Os Gráficos 2 e 3 a seguir estão dispostos em radar e ilustram a “mancha de alinhamento”. Segun-
do o método do RIA, quanto mais completo o gráfico com a mancha colorida, ou seja, quanto mais 
próximo às bordas, mais alinhado estaria o PPA em relação aos ODS. Quanto maior o espaço em 
branco, menor o alinhamento. 

Os gráficos também ilustram dois tipos de manchas: a porcentagem de metas ODS, alinhadas par-
cialmente com as metas PPA (em que existem um ou mais objetivos/ações estaduais que corres-
pondem à meta ODS avaliada, mas não correspondem plenamente, seja por alcance ou ambição, 
ou não existem indicadores que meçam o seu progresso) e a porcentagem de metas alinhadas to-
talmente (existem um ou mais objetivos/ações estaduais que correspondem à meta ODS avaliada, 
não somente em relação ao texto, mas também em relação ao alcance e ambição). 

Gráfico 2: 
Porcentagem de alinhamento das metas dos ODS com o PPA
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Fonte: PNUD.

Considerando as metas que foram totalmente e parcialmente alinhadas, a partir da análise da 
Tabela 1 e do Gráfico 2, pode-se observar que os 7 ODS tiveram 100% de alinhamento, sendo eles 
os ODS 1, 4, 9, 10, 11, 13 e 17. Os ODS 3, 15, 8, 16 e 2 atingiram porcentagens entre 80 e 90% formando 
o grupo dos ODS que tiveram maior porcentagem de compatibilização com as metas do PPA.

Os ODS 5, 7 e 6 tiveram um alinhamento mediano, de 67%, 60% e 57%, respectivamente. Já o ODS 
12 teve um percentual de alinhamento mais baixo, chegando a 36%.
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Do gráfico 2, depreende-se que políticas relacionadas à erradicação da pobreza, educação, indústria, 
inovação e infraestrutura, redução das desigualdades, sustentabilidade de cidades e comunidades, 
mudanças climáticas, saúde e bem-estar, vida terrestre, paz, justiça e instituições eficazes, fome 
zero e agricultura sustentável, parcerias e desenvolvimento econômico e trabalho digno possuem 
altas taxas de priorização no estado. Por outro lado, estão sub-representadas em seus documentos 
de planejamento, principalmente, as políticas voltadas para produção e consumo responsáveis.

Infográfico resumo dos percentuais

Gráfico 3: 
Porcentagem de alinhamento das metas dos ODS com o PPA, por nível de alinhamento (metas parcialmente, 
totalmente e totalmente + parcialmente alinhadas)
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Fonte: PNUD.

O Gráfico 3 demonstra a porcentagem das metas alinhadas parcialmente por ODS, em verde; das 
metas alinhadas totalmente, em vermelho; e da soma das parcialmente e totalmente alinhadas, 
em azul. 

É possível identificar que todas as metas do ODS 4 foram alinhadas ao PPA e obtiveram alinhamen-
to total. Os ODS 1, 3, 4, 6, 10, 11, 13 e 17 tiveram maior alinhamento total que parcial. Por outro lado, os 
ODS 2, 5, 7, 9, 12 e 15 tiveram maior alinhamento parcial que total e os ODS 8 e 16 tiveram porcenta-
gem iguais entre metas totalmente alinhadas e parcialmente alinhadas, o que demonstra margem 
para aprimoramento das metas do PPA e aproximação com Agenda 2030. O ODS 14, vida na água, 
não foi considerado nesse diagnóstico, dada a posição geográfica do estado.
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Quando consideramos todas as metas alinhadas, tanto as que tiveram alinhamento parcial quanto 
total, nota-se que existe um alinhamento estadual bastante amplo, atingindo 85% das metas, como 
podemos visualizar pela forma em azul no Gráfico 3. Por outro lado, quando consideramos somen-
te as metas que se alinharam totalmente, o estado apresenta um resultado total de 47%.

Nível de alinhamento do Plano 
Plurianual aos 5 P’s da Agenda 
2030

D o cruzamento entre o PPA e as metas da Agenda 2030, também foram realizadas análi-
ses importantes sobre a distribuição das metas alinhadas entre os 5 Ps da Agenda. Os 17 
objetivos da Agenda 2030 são classificados quanto à sua relação com cada um dos 5 Ps 

(Pessoas, Planeta, Paz, Prosperidade e Parcerias). Toda a Agenda 2030 está subdividida por essas 
áreas. Cada uma das 169 metas possui uma porcentagem de cada um dos 5 Ps, obedecendo uma 
proporcionalidade que se relaciona com sua natureza temática. Ao gerar a correspondência dos 
objetivos/ações estaduais com as metas ODS, é possível verificar o grau de alinhamento das prio-
ridades estaduais em relação a essas áreas. 

Tabela 2: 
Porcentagem de alinhamento do PPA com os 5 P’s da Agenda 2030

P’s N° de metas por P’s Metas alinhadas % de alinhamento

Pessoas 44 39 89%

Planeta 33 22 67%

Prosperidade 36 33 92%

Paz 11 10 91%

Parcerias 7 7 100%

Fonte: PNUD.

A análise da Tabela 2, graficamente representada em seguida (Gráfico 4), mostra que as dimensões 
Parcerias, Prosperidade, Paz e Pessoas tiveram maior porcentagem de alinhamento, resultando 
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em 100%, 92%, 91% e 89%, respectivamente. Em seguida, encontra-se a dimensão Planeta, com 67% 
de alinhamento. Para a análise de alinhamento dos 5 Ps com o PPA, foram levadas em considera-
ção as metas parcialmente e totalmente alinhadas. 

Gráfico 4:
Porcentagem de alinhamento dos 5 P’s da Agenda 2030 com o PPA
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Fonte: PNUD.

Os maiores índices de alinhamento com as áreas de Pessoas, Prosperidade, Paz e Parcerias 
devem-se, em parte, às políticas de erradicação da pobreza e educação; redução de desigualdades; 
indústria e inovação e cidade sustentável; e justiça, paz e eficácia das instituições. No caso 
de Mato Grosso, um melhor desempenho poderá ocorrer, caso sejam fortalecidas as ações de 
Planeta, quesito em que o alinhamento foi um pouco menor do que as outras dimensões. 

Vale ressaltar que ações de parceria são essenciais para viabilização das metas, visto que o 
caráter integrado dos ODS implica a sinergia entre as metas, ou seja, o alto ou baixo alinhamento 
de uma meta de parceria aumenta ou minimiza toda a ancoragem da Agenda 2030, inclusive 
nessas 5 áreas.



Desafios e 
portunidades 
para o lcance 
dos ODS



29 Avaliação Rápida Integrada (RIA) do Plano Plurianual 2022-2025 - Estado de Mato Grosso

Ao se observar o alinhamento do PPA com as metas ODS, foram identificados desafios e 
oportunidades referentes à localização da Agenda 2030 no estado de Mato Grosso. 

 
Os dados desse diagnóstico evidenciam a realidade do estado. Tais informações auxiliam a iden-
tificação das lacunas e oportunidades no planejamento e, consequentemente, o direcionamento 
de políticas rumo ao desenvolvimento sustentável.

Dimensão Pessoas (ODS 1, 2, 3, 4 e 5)

ODS Metas 
consideradas

Metas 
parcialmente 

alinhadas

Metas  
totalmente 
alinhadas

% de  
alinhamento

1. Erradicação da Pobreza 7 1 6 100%
2. Fome Zero e Agricultura Sustentável 7 3 3 86%
3. Saúde e bem-estar 12 2 10 92%
4. Educação de qualidade 9 0 9 100%
5. Igualdade de gênero 9 4 1 67%

Fonte: PNUD.

O estado de Mato Grosso mostra intensa preocupação em seu PPA com a implementação de políti-
cas sociais, de saúde e educação nos ODS 1, 3 e 4, em que mais de 90% das metas foram alinhadas 
em cada ODS. Essa priorização dialoga com alguns indicadores registrados nos últimos anos. 

A proporção de pessoas extremamente pobres, ou seja, com renda per capita inferior a R$70,00 pas-
sou de 4,41%, em 2010, para 2,35%, em 2017. Já a proporção de pessoas pobres (com renda domiciliar 
per capita inferior a R$140,00, a preços de agosto de 2010) era de 10,52%, em 2010 e 5,97%, em 2017. 
Por fim, a proporção de pessoas vulneráveis à pobreza (com renda per capita inferior a R$255,00,  
a preços de agosto de 2010) era 27,00%, em 2010, e 16,55%, em 2017 (PNUD, IPEA, FJP, 2021).

Em relação à saúde da população, dois indicadores importantes apresentaram evolução entre 2010 
e 2017. A mortalidade infantil caiu de 16,80 para 16,49 por mil nascidos vivos, e a esperança de vida 
ao nascer passou de 74,25 para 74,47 anos. No entanto, essa evolução foi tímida, dada a janela de 
tempo considerada.
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A taxa de Distorção Idade-Série7 no ensino médio em Mato Grosso passou de 31,90%, em 2013, 
para 26,20%, em 2017. Em contrapartida, a taxa de Evasão no fundamental foi de 2,30%, em 2013, 
para 2,50%, em 2014; e a taxa de Evasão no ensino médio foi de 14,30%, em 2013, e 13,80%, em 2014, 
demonstrando, de modo, geral, pontos positivos nas políticas educacionais estaduais.

Por fim, Mato Grosso apresenta um alinhamento mediano no ODS 5 (67%), o que demonstra a ne-
cessidade de fortalecimento do compromisso do estado com ações voltadas à promoção de direi-
tos e empoderamento das mulheres. Para alcançar o ODS 5 em sua totalidade, é importante que 
essas ações sejam priorizadas pelo estado, principalmente no que diz respeito ao enfrentamento 
a alguns tipos de condutas culturais nocivas contra as mulheres, valorizar o trabalho doméstico 
e uso de tecnologias para empoderamento feminino. 

A participação feminina nos espaços de poder e tomada de decisão é imprescindível para uma 
maior igualdade de gênero. As estatísticas eleitorais apontam para um percentual de ape-
nas aproximadamente 10% de prefeitas eleitas nas eleições de 2020 e de 16,24% de vereadoras.  
A situação se mantém no senado, onde há 11,54% de senadoras na legislatura atual (TSE, 2021).

Metas que não apresentaram alinhamento

ODS 2

3.c Adotar medidas para garantir o funcionamento adequado dos mercados de commo-
dities de alimentos e seus derivados, e facilitar o acesso oportuno à informação de mer-
cado, inclusive sobre as reservas de alimentos, a fim de ajudar a limitar a volatilidade 
extrema dos preços dos alimentos

ODS 3

3.b Apoiar a pesquisa e o desenvolvimento de vacinas e medicamentos para as doenças 
transmissíveis e não transmissíveis, que afetam principalmente os países em desenvolvi-
mento, proporcionar o acesso a medicamentos e vacinas essenciais a preços acessíveis, 
de acordo com a Declaração de Doha, que afirma o direito dos países em desenvolvimento 
de utilizarem plenamente as disposições do acordo TRIPS sobre flexibilidades para pro-
teger a saúde pública e, em particular, proporcionar o acesso a medicamentos para todos

7 A  distorção idade-série  é o indicador que possibilita acompanhar o percentual de alunos, em cada  série, que 
tem idade acima da esperada para o ano em que estão matriculados.
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ODS 5

5.3 Eliminar todas as práticas nocivas, como os casamentos prematuros, forçados e de 
crianças e mutilações genitais femininas

5.4 Reconhecer e valorizar o trabalho de assistência e doméstico não remunerado, por 
meio da disponibilização de serviços públicos, infraestrutura e políticas de proteção so-
cial, bem como a promoção da responsabilidade compartilhada dentro do lar e da família, 
conforme os contextos nacionais

5.b Aumentar o uso de tecnologias de base, em particular as tecnologias de informação  
e comunicação, para promover o empoderamento das mulheres

Dimensão Planeta (ODS 6, 12, 13 e 15)8

ODS Metas 
consideradas

Metas 
parcialmente 

alinhadas

Metas  
totalmente 
alinhadas

% de  
alinhamento

6. Água potável e saneamento 7 1 3 57%

12. Consumo e produção responsáveis 11 3 1 36%

13. Ação contra a mudança do clima 3 1 2 100%

15. Vida terrestre 12 9 2 92%

Fonte: PNUD.

No ODS 6, houve alinhamento de 57% das metas ODS com o PPA, além de um alinhamento total 
em 3 das 7 metas consideradas, o que indica um atingimento mediano das metas desse ODS, 
diante do manejo sustentável dos recursos hídricos regionais.

O estado ainda possui um grande desafio na ampliação do sistema de saneamento. Em 2019, a 
população sem acesso à água era de 13,1%, e a parcela da população sem coleta de esgoto, de 65,2%. 
No mesmo contexto, o índice de perda na distribuição atingia 44,5%, ou seja, quase metade da água 
fornecida ao sistema se perdia. Dessa forma, a priorização de metas relacionadas ao abastecimento 
é essencial para proporcionar avanços nessa temática, considerando também que uma gestão 
eficiente do uso da água exige governança e participação da comunidade local.

8 O ODS 14 “Vida na água”, referente a metas específicas sobre os oceanos e a vida marinha, foi desconsiderado da 
análise devido ao estado não estar em região costeira. Metas sobre o uso do solo e de águas fluviais que desembocam 
nos mares foram contempladas.
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No que se refere ao consumo e produção sustentáveis, ODS 12, o estado apresentou o maior gargalo, 
em termos de alinhamento. Considerando-se que a economia estadual possui grande concentra-
ção no ramo agrícola e na pecuária, a produção sustentável, o uso dos solos e dos recursos natu-
rais vêm sendo tratados em alguns programas, porém deve-se ampliar o foco para atingir metas, 
principalmente as relacionadas com um consumo consciente, que envolvam Reduzir, Reutilizar e 
Reciclar, infl uenciando todos os setores da sociedade.

O alinhamento das metas relativas à mudança do clima, ODS 13, foi respaldado pelos programas 
relacionados à gestão de riscos e desastres e de promoção da conservação ambiental de forma ge-
ral, atingindo, assim, 100% das metas entre aquelas com alinhamento total e parcial. Ainda assim, o 
estado de Mato Grosso possui uma grande contribuição no total de focos de queimadas nacionais, 
o que eleva a preocupação para os impactos de mudanças climáticas e alternativas para mitigação 
da produção de gases de efeito estufa na atmosfera (INPE, 2021).

O ODS 15, Vida Terrestre, apresentou alto alinhamento. Segundo dados de 2017, a cobertura vegetal 
por fl ora nativa no estado se estende por 66,25% do território. Composto por 3 biomas principais 
(Amazonia, Cerrado e Pantanal), o estado possui importância estratégica na contenção da perda 
de hábitats e na redução da biodiversidade enfrentada em nível nacional (PNUD, IPEA, FJP, 2021).

Em consonância com a construção de uma política pública de desenvolvimento de 
turismo sustentável, o Estado de Mato Grosso, a PAGE (Parceria para Ação pela 
Economia Verde), o PNUMA (Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente) 
e o SEBRAE/MT lançaram, em 2019, os documentos Diretrizes de Incentivos 
para Políticas Públicas em Turismo Sustentável no Estado de Mato Grosso — 
Concepções e Estrutura e Normalização e Certificação de Turismo Sustentável — 
Manual de Diretrizes que integram o programa Turismo Sustentável.

Foram elaboradas sete diretrizes alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, que indicam caminhos para a promoção do turismo sustentável, 
sendo estas: Desenvolver o turismo sustentável, fortalecer sistemas de 
governança e parcerias, reconhecer as práticas e certificações de turismo 
sustentável, estimular compras sustentáveis no turismo, valorizar a cultura local 
e fortalecer a economia verde, promover o turismo sustentável com os mercados 
emissivos, e promover inovação no turismo do Estado de Mato Grosso.

Adicionalmente, é evidenciando os princípios e práticas do turismo sustentável e 
os processos e benefícios de certificação de turismo sustentável acompanhados 
de exemplos nacionais de excelência.
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Os Governos da Alemanha e Reino Unido 
lançaram, em 2012, o Programa Global REDD 
Early Mover (REM), focado em remunerar 
serviços ambientais baseados em resultados. 
O estado de Mato Grosso, apoiado pelo 
FUNbio, integrou o REM em 2017, dada a 
redução de mais de 90% dos desmatamentos 
florestais, entre 2004 e 2014.

Essa iniciativa compõe a “Estratégia: 
Produzir, Conservar e Incluir” — PCI9, 
adotada pelo estado na Convenção do 
Clima (COP 21), realizada em Paris, em 
dezembro de 2015. Ela visa à expansão 
e ao aumento da eficiência da produção 
agropecuária e florestal; à conservação 
dos remanescentes de vegetação nativa; à 
recomposição dos passivos ambientais e 

à inclusão socioeconômica da agricultura 
familiar; e à redução de emissões e 
sequestro de carbono mediante o controle 
do desmatamento e o desenvolvimento de 
uma economia de baixo carbono.

Os recursos do REM são aplicados em 
subprogramas de agricultura familiar 
de povos e comunidades tradicionais 
na Amazônia, Cerrado e Pantanal, 
territórios indígenas e em produção, 
inovação e mercado sustentáveis, além 
do fortalecimento institucional e políticas 
públicas estruturantes de entidades 
governamentais do estado e na aplicação 
e desenvolvimento de políticas públicas 
estruturantes10.

Metas que não apresentaram alinhamento

ODS 6

6.4 Até 2030, aumentar substancialmente a eficiência do uso da água em todos os se-
tores e assegurar retiradas sustentáveis e o abastecimento de água doce para enfrentar 
a escassez de água, e reduzir substancialmente o número de pessoas que sofrem com 
a escassez de água

6.5 Até 2030, implementar a gestão integrada dos recursos hídricos em todos os níveis, 
inclusive via cooperação transfronteiriça, conforme apropriado

6.b Apoiar e fortalecer a participação das comunidades locais, para melhorar a gestão 
da água e do saneamento.

9   http://pci.mt.gov.br/
10  https://remmt.com.br/index.php/pt/
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ODS 12

12.1 Implementar o Plano Decenal de Programas sobre Produção e Consumo Sustentáveis, 
com todos os países tomando medidas, e os países desenvolvidos assumindo a liderança, 
tendo em conta o desenvolvimento e as capacidades dos países em desenvolvimento

12.3 Até 2030, reduzir pela metade o desperdício de alimentos per capita mundial, nos 
níveis de varejo e do consumidor, e reduzir as perdas de alimentos ao longo das cadeias 
de produção e abastecimento, incluindo as perdas pós-colheita.

12.6  Incentivar as empresas, especialmente as empresas grandes e transnacionais, a 
adotar práticas sustentáveis e a integrar informações de sustentabilidade em seu ciclo 
de relatórios.

12.7 Promover práticas de compras públicas sustentáveis, de acordo com as políticas  
e prioridades nacionais.

12.a  Apoiar países em desenvolvimento a fortalecer suas capacidades científicas  
e tecnológicas para mudar para padrões mais sustentáveis de produção e consumo.

12.b Desenvolver e implementar ferramentas para monitorar os impactos do desenvolvi-
mento sustentável para o turismo sustentável, que gera empregos, promove a cultura e 
os produtos locais.

12.c Racionalizar subsídios ineficientes aos combustíveis fósseis, que encorajam o con-
sumo exagerado, eliminando as distorções de mercado, de acordo com as circunstân-
cias nacionais, inclusive por meio da reestruturação fiscal e a eliminação gradual desses 
subsídios prejudiciais, caso existam, para refletir os seus impactos ambientais, tendo 
plenamente em conta as necessidades específicas e condições dos países em desenvol-
vimento e minimizando os possíveis impactos adversos sobre o seu desenvolvimento de 
uma forma que proteja os pobres e as comunidades afetadas.

ODS 15

15.c Reforçar o apoio global para os esforços de combate à caça ilegal e ao tráfico de es-
pécies protegidas, inclusive por meio do aumento da capacidade das comunidades locais 
para buscar oportunidades de subsistência sustentável
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Dimensão Prosperidade  
(ODS 7, 8, 9, 10 e 11)

ODS Metas 
consideradas

Metas 
parcialmente 

alinhadas

Metas  
totalmente 
alinhadas

% de  
alinhamento

7. Energia limpa e acessível 5 3 0 60%

8. Trabalho decente e crescimento econômico 11 5 5 91%

9. Indústria, inovação e infraestrutura 7 5 2 100%

10. Redução das desigualdades 4 1 3 100%

11. Cidades e comunidades sustentáveis 9 4 5 100%

Fonte: PNUD.

As metas relacionadas ao ODS 7 tiveram um alinhamento mediano. O estado, assim como outras 
regiões do Brasil, apresentou evolução ampla no fornecimento de energia elétrica para as habita-
ções (em 1991, havia 74,19% de pessoas em domicílios com energia elétrica, e, em 2010, esse valor 
aumenta para 98,01%) (PNUD, IPEA, FJP, 2021). 

Além de ser importante para o dia a dia das pessoas e para melhorar sua qualidade de vida, o 
acesso à energia é fundamental para o desenvolvimento regional, já que possibilita a produção 
industrial, rural e o comércio. Ainda que a matriz energética no Brasil seja nacional, é preciso 
que em todas as localidades a energia seja um recurso não só disponível, mas de produção e uso 
sustentável, e com preços acessíveis para todas as pessoas. O ODS 7 ressalta a importância de 
não só aumentar o potencial de consumo, fornecendo energia às populações que estão privadas 
desse serviço, mas melhorar a eficiência desse fornecimento, e possibilitar uma mudança na 
matriz energética para formas mais sustentáveis.

Quando analisamos os ODS 8 e ODS 9, nota-se que o estado apresentou um alinhamento alto para 
esses dois ODS (91%) e (100%), respectivamente. O saldo de empregos formais foi positivo em 2019, 
com 26.733 novos postos de trabalho, impulsionado pelo setor de comércio e serviços. Porém o 
comércio ainda é o setor com mais baixo salário de admissão (R$1245,13). Dados mais recentes, 
de janeiro a setembro de 2020, demonstram um saldo positivo no emprego formal, totalizando 
23.060 novos postos. É importante ressaltar que se associa a esse período, um contexto de retra-
ção econômica devido à Pandemia de COVID-19, o que, em nível nacional, impulsiona impactos 
negativos em diversos setores da economia (CAGED, 2021).
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O alto alinhamento do ODS 9 reforça a participação da indústria no estado. Em 2016, a partici-
pação da indústria no valor adicionado era de 16,01% e, em 2019, registrava 102.412 postos de 
trabalho. A maior produção, em termos de valores, derivava do mercado alimentício, mais espe-
cificadamente, da produção de carnes de bovinos, frescas ou refrigeradas. As características de 
produção industrial de uma região são elementos relevantes para se pensar a sustentabilidade 
de um processo, dados os impactos ambientais causados à relação com a comunidade.

No que tange ao ODS 10, 100% das metas foram alinhadas, devido à existência de programas re-
lacionados à proteção social e inclusão. Deve-se considerar que ações voltadas a essa temática 
diminuem a vulnerabilidade e desigualdade social da população, causando reflexos em outras 
áreas, como a violência urbana, a igualdade de gênero, emprego e renda etc. 

Aconselha-se, assim, a manutenção e promoção de investimentos voltados à inclusão e à re-
dução das desigualdades, reforçando o mote da Agenda 2030, de não deixar ninguém para trás. 
Para tanto, é necessário priorizar os grupos minoritários e garantir que essas pessoas também 
sejam beneficiárias do desenvolvimento humano sustentável.

 Por fim, o ODS 11 apresentou um percentual de alinhamento alto (100%), resultado bastante rele-
vante, considerando-se que Mato Grosso é um estado com predominância de população urbana e 
com tendência de crescimento dessa população. Em 2017, entre os principais serviços que quali-
ficam as condições de habitação da população, ainda se constituem como desafios o saneamento 
básico (36,47% de domicílios servidos por rede de esgoto) e a coleta de lixo (67,97% de domicílios 
com coleta de resíduos sólidos) (PNUD, IPEA, FJP, 2021).

Metas que não apresentaram alinhamento

ODS 7

7.3 Até 2030, dobrar a taxa global de melhoria da eficiência energética

7.a Até 2030, reforçar a cooperação internacional para facilitar o acesso a pesquisa e tecno-
logias de energia limpa, incluindo energias renováveis, eficiência energética e tecnologias de 
combustíveis fósseis avançadas e mais limpas, e promover o investimento em infraestrutura 
de energia e em tecnologias de energia limpa

ODS 8

8.10 Fortalecer a capacidade das instituições financeiras nacionais para incentivar a 
expansão do acesso aos serviços bancários, de seguros e financeiros para todos
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Dimensão Paz (ODS 16)

ODS Metas 
consideradas

Metas 
parcialmente 

alinhadas

Metas  
totalmente 
alinhadas

% de  
alinhamento

16. Paz, Justiça e Instituições eficazes 11 5 5 91%

Fonte: PNUD.

Ainda que, quando se trata do tema Paz, o ODS 16 ganhe centralidade, ressalta-se que o cumpri-
mento desse ODS não está descolado da implementação de outras metas da Agenda. Uma socie-
dade pacífica se constrói por meio do acesso a diretos básicos, como saúde, educação, moradia e 
alimentação de qualidade, bem como pelo combate à corrupção, pelo fortalecimento institucional 
e pela promoção da segurança pública.

O ODS 16 sobre paz, justiça e instituições eficazes apresentou informações/indicadores que valem a 
pena ser observados pelo estado. Segundo os dados da Secretaria de Estado de Segurança Pública 
do Governo de Mato Grosso, o número de homicídios dolosos vem caindo nos últimos anos: em 
2014 foram registrados 1.276 homicídios e, em 2020, esse número passou a 810 (SESP-MT, 2021).

O Anuário da Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso de 2019 aponta uma variação nega-
tiva da maioria dos registros criminais, entre 2018 e 2019, sendo a maior variação os casos de roubo 
(-25,03%) e lesão corporal seguida de morte (-11,54%). No entanto, é possível observar o aumento dos 
casos de roubo seguido de morte (13,89%) e crimes contra a liberdade sexual.

Quadro 3: 
Variação dos registros criminais entre 2018 e 2019

Categorização Registros criminais 2019 2018 Variação absoluta 
2019-2018

Variação %
2019-2018

Morte violenta 
intencional

Homicídio doloso total 843 916 -73 -7,97

Lesão corporal seguida de morte 23 26 -3 -11,54

Roubo seguido de morte 41 36 5 13,89

Crimes contra o 
patrimônio

Roubo 13.978 18.644 -4.666 -25,03

Frutos 44.574 49.442 -4.868 -9,85

Crimes contra a  
liberdade sexual Estrupo 1.717 1.676 41 2

Fonte: MATO GROSSO, 2020.
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O estado começou a monitorar os casos de feminicídio a partir do ano de 2018, aprimorando a me-
todologia de aferição. Assim, inda não é possível estabelecer recortes temporais mais longos para 
entender o comportamento desses registros ao logos dos anos. Porém nota-se que a distribuição 
de frequência de taxas de feminicídios é bastante diferente de acordo com a região do estado. Em 
2019, na RISP11 Cuiabá, a taxa de feminicídio foi de 0,30 homicídios por 100 mil habitantes. Na RISP 
Primavera do Leste, contudo, essa taxa atingiu 3,17 homicídios por 100 mil habitantes.

Metas que não apresentaram alinhamento

ODS 16

16.b Promover e fazer cumprir leis e políticas não discriminatórias para o desenvolvimento 
sustentável

Parcerias (ODS 17)

ODS Metas 
consideradas

Metas 
parcialmente 

alinhadas

Metas  
totalmente 
alinhadas

% de  
alinhamento

17. Parcerias e meios de implementação 6 1 4 83%

Fonte: PNUD.

Com a adequação das metas ao contexto estadual, Mato Grosso teve-as todas alinhadas com o 
ODS 17, o mais relevante para a dimensão Parcerias, sendo três metas alinhadas parcialmente, 
e quatro alinhadas totalmente, possibilitando ainda uma maior inclusão dessas temáticas no 
planejamento estadual.

11 No Estado de Mato Grosso, a consolidação dos dados é feita pela Secretaria de Estado de Segurança Pública, por 
intermédio da Coordenadoria de Estatística e Análise Criminal – CEAC/SAI/SESP (Decreto nº 1.676/2013 e IN nº 
07/2016/GAB/SESP-MT). Com o intuito de garantir maior eficiência, de acordo com a peculiaridade local, o Decreto nº 
183/2015 instituiu as Regiões Integradas de Segurança Pública (RISPs), o que foi fundamental para nortear as ações da 
gestão integrada e regionalizada.
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O tema das parcerias no estado é representado por programas específicos12, ainda que o tema 
possa ser tratado de forma tangencial ou por programas de outras temáticas. Ações de parceria 
possuem enorme potencial de contribuição ao desenvolvimento social, científico, ambiental 
e econômico do estado, o que pode refletir em maior desenvolvimento dos municípios dessa 
unidade federativa.

Monitoramento do PPA à luz  
da Agenda 2030

O PPA fixa os programas e ações do estado por quatro anos, estabelecendo os órgãos estaduais 
responsáveis por sua execução. Descreve os objetivos e detalha as ações estabelecidas para 
cada um. O PPA também traz um indicativo orçamentário, demonstrando as previsões de 

receita e de despesas do estado. O orçamento é organizado em programas e ações a serem execu-
tadas, bem como indicadores de monitoramento das ações. Os indicadores de acompanhamento 
não foram incluídos a todas as ações no documento, o que torna pouco evidente a metodologia de 
monitoramento dos programas/ações estabelecidas. O aprimoramento da capacidade estatística 
estadual pode contribuir para uma melhor elaboração e focalização de políticas públicas, e, conse-
quentemente, para o alinhamento das metas ODS e aceleração de seu cumprimento.

A descrição dos objetivos de cada programa é de fácil compreensão, e esses são passíveis de im-
plementação no estado. No entanto, o texto, e, consequentemente, o objetivo final, poderiam estar 
mais próximos aos utilizados pela Agenda 2030, garantindo que o alcance e ambição estivessem 
contemplados, e que a ocorrência de alinhamento total fosse predominante, sempre respeitando 
as características e prioridades do estado.

No PPA, percebe-se um intuito muito maior na regulamentação do orçamento estadual do que no 
monitoramento da execução de políticas públicas estaduais, as quais se fazem necessárias para 
um melhor alinhamento com as metas da Agenda 2030. A busca por um equilíbrio entres esses 
fatores poderia ser perseguida nos próximos documentos, adotando como boa prática a entrega 
tempestiva de serviços públicos para a população do estado.

Sugere-se que o estado crie dispositivos, registros e indicadores para acompanhamento do cum-
primento dos objetivos do PPA e dos ODS.

12 Programa Parcerias, investimentos e participações e Programa Parcerias e Concessões.



Conclusão
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O e stado de Mato Grosso possui um resultado satisfatório no alinhamento das metas es-
taduais com os ODS, o que é estratégico quando consideramos que estamos na última 
década para atingimento das metas da Agenda 2030. Alguns ODS apresentaram 100% de 

alinhamento, como os ODS 1, 4, 9, 10, 11 13 e 17, refletindo bons indicadores relativos à proteção 
social e igualdade, direitos humanos, economia e parcerias.

A distribuição das áreas da agenda é positiva para todos os temas. Bons resultados na dimensão 
Parcerias são importantes para manter um equilíbrio no desempenho geral nas demais metas, 
especialmente em razão do princípio da transversalidade da Agenda. A menor convergência 
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ocorreu no tema Planeta. Ações de desenvolvimento na área de saneamento e na sensibilização 
ao consumo consciente são relevantes para um maior alinhamento nessa dimensão.

Alguns ODS tiveram alinhamento mediano, como os ODS 5, 6 e 12. As lacunas e desafios identifi-
cados nesses ODS e suas resoluções podem auxiliar a aceleração do cumprimento das metas e o 
alcance da Agenda 2030 pelo estado.

Além disso, uma melhora na produção de dados e indicadores para monitoramento do PPA, prin-
cipalmente naqueles que ainda não possuem dados desagregados para acompanhamento da 
efetivação das políticas, e a disponibilização de outros mecanismos e processos de monitora-
mento do PPA, se existentes, contribuirão com o cumprimento das metas e o alcance de um de-
senvolvimento mais sustentável do estado e seus municípios, no médio e longo prazo.

O RIA é um instrumento que mede, nesse caso, o norteamento das ideias e ações estabelecidas 
pelos programas do PPA em relação às metas da Agenda 2030. O alinhamento entre PPA e os 
ODS é um importante passo para o atingimento das metas propostas. Entretanto, o RIA deve ser 
entendido como forma complementar de diagnosticar a situação de uma localidade diante do 
engajamento com os ODS, uma vez que, para o atingimento das metas, é necessário também re-
alizar o acompanhamento da dinâmica dos indicadores, ações e políticas públicas que possam 
proporcionar o alcance desses objetivos.

Por fim, uma medida sugerida para impulsionar a implementação dos ODS por meio de parcerias 
no estado de Mato Grosso é a criação de uma Comissão Estadual para os Objetivos de Desenvol-
vimento Sustentável. Baseando-se na Comissão Nacional para os Objetivos de Desenvolvimento 
Sustentável, esse instrumento institucional poderia contar com a presença da comunidade em-
presarial, científica, política e civil local.
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