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RESUMO 

 O presente trabalho tem por objetivos: (i) propor um modelo teórico para 

estimar o índice de sustentabilidade econômica, social e ambiental a partir dos valores 

observados dos indicadores de sustentabilidade econômica, social e ambiental, 

respectivamente, e (ii) caracterizar a sustentabilidade da agricultura no estado de 

Mato Grosso. Para caracterização da sustentabilidade econômica, social e ambiental 

da agricultura nos 141 municípios do estado de Mato Grosso, foram utilizados: [1] 

indicadores correspondentes ao cálculo do índice econômico: (i) valor 

acrescentado bruto médio agropecuário, e (ii) renda média ajustada dos 

estabelecimentos rurais, [2] indicadores correspondentes ao cálculo do índice 
social: (i) expectativa de vida, e (ii) escolaridade, e [3] indicadores correspondentes 

ao cálculo do índice ambiental: (i) passivo relativo de área de preservação 

permanente relativa, (ii) passivo relativo de área de reserva legal relativa, e (iii) nível 

relativo de comprometimento hídrico. Em função dos resultados obtidos, pode-se fazer 

as seguintes afirmações: (i) o modelo teórico proposto estima de forma conveniente o 

índice de sustentabilidade econômica, social e ambiental a partir dos valores 

observados dos indicadores de sustentabilidade econômica, social e ambiental, 

respectivamente, permitindo realizar a caracterização da sustentabilidade da 

agricultura nos municípios do estado de Mato Grosso, e (ii) a caracterização da 

sustentabilidade da agricultura nos 141 municípios do estado de Mato Grosso, em 

função dos valores do índice de sustentabilidade econômica, social e ambiental, é 

apresentada em Tabelas discriminando os 35 municípios com os maiores valores 

(Classe 1), os 35 municípios com os valores médios superiores (Classe 2), os 35 

municípios com os valores médios inferiores (Classe 3), e os 36 municípios com os 

menores valores (Classe 4). 

 

Palavras-Chave: Desenvolvimento sustentável; Desenvolvimento econômico; 

Desenvolvimento social; Desenvolvimento ambiental; Municípios do estado de Mato 

Grosso. 



ABSTRACT 

 The present work aims to: (i) propose a theoretical model to estimate the 

economic, social and environmental sustainability index from the observed values of 

the economic, social and environmental sustainability indicators, respectively, and (ii) 

characterize the sustainability of the agriculture in the State of Mato Grosso, Brazil. To 

characterize the economic, social and environmental sustainability of agriculture in the 

141 municipalities of the State of Mato Grosso, the following indicators were used: [1] 

economic index indicators: (i) average gross values of agricultural added, and (ii) 

average adjusted values of income of rural establishments, [2] social index indicators: 

(i) life expectancy, and (ii) schooling, and [3] environmental index indicators: (i) 

liabilities of the relative permanent preservation area, (ii) liability of the relative legal 

reserve area, and (iii) relative level of water commitment. Based on the results 

obtained, the following statements can be made: (i) the proposed theoretical model 

conveniently estimates the economic, social and environmental sustainability index 

from the observed values of the economic, social and environmental sustainability 

indicators, respectively, allowing to carry out the characterization of the sustainability 

of agriculture in the municipalities of the State of Mato Grosso, and (ii) the 

characterization of the sustainability of agriculture in the 141 municipalities of the State 

of Mato Grosso, according to the values of the economic, social and environmental 

sustainability index, is presented in Tables detailing the 35 municipalities with the 

highest values (Class 1), the 35 municipalities with the superior values (Class 2), the 

35 municipalities with the inferior values (Class 3), and the 36 municipalities with the 

lowest values (Class 4). 

 

Key-words: Sustainable development; Economic development; Social development, 

Environmental development, Municipalities of Mato Grosso. 
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1. INTRODUÇÃO 

 A população mundial vem se tornando cada vez mais urbana. Na década de 

1980, mais de 60% das pessoas viviam em áreas rurais, enquanto em 2015, a 

percentagem da população vivendo em regiões urbanas aumentou para 54%. Estima-

se para 2050, que dois terços da população estejam vivendo em áreas urbanas 

(FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2018). 

 Foi nas décadas de 1960 e 1970 que o Brasil começou a se urbanizar. 

Observou-se um êxodo rural de moradores pobres de zonas rurais em busca de 

trabalho e melhores condições de vida nos grandes centros urbanos (CHADDAD, 

2017). Nas áreas rurais, nessa época, a taxa de mortalidade de recém-nascidos era 

mais alta e a expectativa de vida era inferior quando comparado com os centros 

urbanos. 

 Considerando o crescimento populacional e o aumento na expectativa de vida, 

as Nações Unidas projetam que a população mundial será de 9,7 bilhões em 2050, 

10,8 bilhões em 2080 e 11,2 bilhões em 2100. Em comparação com aproximadamente 

7,3 bilhões de pessoas em 2015 (FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF 

THE UNITED NATIONS, 2018). 

 A FAO prevê um aumento na demanda por alimentos, energia, água e fibras, 

elevando ainda mais a pressão na produção de alimentos, segurança energética e na 

preservação do meio ambiente. Para atender a demanda mundial e garantir a 

segurança alimentar, a produção agrícola precisará crescer globalmente em 50% 

(FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2018). 

 A urbanização foi acompanhada por uma transição nos padrões de consumo e 

teve impactos significativos nos sistemas alimentares, que evoluíram se adequando a 

mudanças nas preferências alimentares e nos padrões de consumo excessivo (FOOD 

AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2018). Com o 

aumento da distância física da fazenda ao prato; o consumo de alimentos 

processados, embalados e preparados industrialmente aumentou, com exceção nas 

comunidades rurais remotas. 

 O problema de desperdício de alimentos, foi estimado em até um terço do total 

de alimentos produzidos para o consumo humano (FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2018). 
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 Ademais, a urbanização impacta os padrões de consumo de alimentos. Com o 

aumento da renda urbana a demanda por alimentos processados tende a aumentar, 

assim como por alimentos de origem animal, frutas e vegetais, como parte de uma 

ampla transição de hábitos alimentares. Salários urbanos maiores também tendem a 

aumentar os custos de oportunidade do preparo de alimentos e favorecem produtos 

alimentícios que possuem grande quantidade de mão de obra embutida, como fast 

food e alimentos de conveniência oferecidos em lojas. Com essas mudanças, o teor 

de nutrientes das dietas está mudando. Observa-se que as dietas estão se tornando 

mais ricas em sal, gordura e açúcar e são, em geral, mais densas em energia (FOOD 

AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2017). 

 Segundo a FAO, o excesso de consumo de alimentos em conjunto com dietas 

inadequadas se reflete na alta porcentagem de obesos no mundo, aproximadamente 

30% da população mundial é considerada obesa (FOOD AND AGRICULTURE 

ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2018). Obesidade é um problema de 

saúde crescente, pois promove o desenvolvimento de diversas doenças crônicas.  

 Além disso, observa-se mudanças alimentares no sentido de que uma parte 

relevante de consumidores se preocupa cada vez mais com a alimentação saudável 

procurando alimentos vindos de produções que adotam práticas agrícolas 

ambientalmente corretas (por exemplo alimentos que não foram cultivadas em áreas 

desmatadas ilegalmente) respeitando também o bem-estar animal.  

 O meio ambiente sofreu as consequências para satisfazer as necessidades 

humanas. Quase metade das florestas nativas foi derruba, fontes de água 

subterrâneas estão diminuindo e a biodiversidade declinou (FOOD AND 

AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2017). 

 Entre a conservação do meio ambiente e a urbanização está a agricultura, 

responsável por equilibrar a produção de alimentos e a preservação do meio 

ambiente. O sistema produtivo sustentável de alimentos, fibras e agroenergia deve 

garantir a manutenção, em longo prazo, dos recursos naturais e da produtividade 

agrícola; com um mínimo de impactos adversos ao ambiente; otimização da produção 

com um mínimo de insumos externos; retornos adequados aos produtores; satisfação 

das necessidades humanas de alimentos e renda; e atendimento das necessidades 

sociais das famílias e das comunidades rurais. 

 Nas últimas décadas o setor agrícola brasileiro mostrou um aumento 

expressivo da sua produtividade de grãos. Enquanto a produção de grãos, apresentou 
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um crescimento de 397,2% a área cultivada aumentou em apenas 84,5% (IBGE). O 

estado de Mato Grosso (MT) teve grande participação nestes números, atualmente o 

Estado é o maior produtor de grãos do país, o maior produtor de milho, soja, algodão 

e possui o maior rebanho bovino. Em outras culturas apresenta participação relevante, 

ocupando o segundo lugar na produção de girassol, o terceiro de feijão e o quarto de 

arroz (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021c). 

 Atualmente, o Brasil produz alimentos para cerca de 1 bilhão de pessoas. O 

desafio é passar a produzir alimentos para cerca de 2 bilhões de pessoas em 2050. 

Para tal, o estado de Mato Grosso será estratégico para o Brasil poder atender essa 

demanda mundial de produção de alimentos para garantir segurança alimentar 

(FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2018), e 

ao mesmo tempo, tanto o Brasil quanto o estado de Mato Grosso (líder de produção 

agrícola nacional) devem propiciar um desenvolvimento rural sustentável baseado nos 

três pilares: desenvolvimento econômico, social e ambiental (FOOD AND 

AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS, 2017). 

 Analogamente aos trabalhos desenvolvidos por Cadoná (2013) e Delfino 

(2021), foi elaborado o índice de caracterização da sustentabilidade (econômico, 

social e ambiental) no meio rural referente ao estado de Mato Grosso (Apêndice 1), o 

qual possui 141 municípios (Apêndice 2) que, por sua vez, são inseridos em cinco 

mesorregiões (Apêndice 3). No subitem 2.2. do presente trabalho foram reunidas as 

principais características do estado de Mato Grosso. 

 O presente trabalho tem por objetivos: (i) propor um modelo teórico para 

estimar o índice de sustentabilidade econômica, social e ambiental a partir dos valores 

observados dos indicadores de sustentabilidade econômica, social e ambiental, 

respectivamente, e (ii) caracterizar a sustentabilidade da agricultura no estado de 

Mato Grosso (MT).  

 . 
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2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 Conceito de desenvolvimento sustentável 

 A palavra sustentabilidade é onipresente em nosso cotidiano. Atualmente 

observa-se uma verdadeira invasão da “sustentabilidade”. O termo está sendo usado 

frequentemente, às vezes quase em demasia, e nos mais diversos sentidos. Tudo tem 

que ser sustentável: o tomate, a picanha, o xampu, a camisa, a mobilidade, a matriz 

energética, o estilo de vida, o evento esportivo, e a política. Léxicos de 

sustentabilidade são escritos, prêmios de sustentabilidade são concedidos, e 

semanas de sustentabilidade são organizadas por diversos grupos de interesse. 

 O uso inflacionário e generalizado do termo sustentabilidade gera um impacto 

negativo em seu significado e sua percepção. Todo mundo fala sobre a necessidade 

da sustentabilidade, mas poucos sabem o que implica. Muitas vezes a palavra 

sustentabilidade é usada erradamente no âmbito de "longo prazo" ou confundida com 

durabilidade. Outro mal uso do conceito de desenvolvimento sustentável é quando 

equiparado a um desenvolvimento que não faz jus ao aspecto geracional (FÖRY, 

2016). 

 Portanto, essa abordagem visa trazer clareza sobre as seguintes perguntas: o 

que é sustentabilidade? qual é a sua origem? e o que e como o conceito de 

desenvolvimento sustentável se integre na vida de hoje? 

2.1.1 História da sustentabilidade 

 Já se passaram mais de 300 anos desde que o livro “Sylvicultura oeconomica 

- Hausswirthliche Nachricht und Naturmäßige Anweisung zur Wilden Baum-Zucht”1 foi 

apresentado no ano de 1713 na Feira de Páscoa de Leipzig na Saxônia. O autor, Hans 

Carl von Carlowitz (1645-1714), administrador de mineração da Corte de Kursachsen 

em Freiberg (Alemanha), descreveu no seu livro o uso sustentável das florestas 

(DEUTSCHER FORSTWIRTSCHAFTSRAT, 2021). 

 Suas ideias foram desencadeadas por sua preocupação com as florestas da 

sua terra natal, que estavam em estado de degradação severa. O aumento da 

população na região, e a crescente sede de madeira da indústria de mineração, levou 

 
1 Título do livro escrito na língua alemão da época (Neuhochdeutsch). Traduzido em português significa: 
“Silvicultura econômica: Informações econômicas e instruções ecológicas para o manejo das florestas”. 
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a uma escassez de madeira que ameaçou o estado da Saxônia, e grande parte da 

Europa, com uma crise energética e econômica (DEUTSCHER 

FORSTWIRTSCHAFTSRAT, 2021). 

 Na sua obra, ele explicou que as florestas devem ser utilizadas com base nas 

suas capacidades naturais e para o bem-estar da população, manejadas e 

conservadas com cuidado, visando proteger as florestas como um recurso vital para 

as gerações futuras, deixando, assim, um bom legado. Nesse sentido, ele propôs que, 

apenas uma parte de madeira pudesse ser colhida enquanto houvesse rebrota 

suficiente, no mesmo período, para compensar o corte (CARLOWITZ, 1713; FRANÇA, 

2020). 

 Com a sua obra Carlowitz lançou as bases para a silvicultura sustentável e para 

o princípio do uso sustentável de matérias-primas. As suas ideias inspiravam outros 

gerentes e cientistas florestais de outras regiões da Alemanha e Europa. Porém, os 

seus conceitos só encontraram atenção internacional mais ampla no século XX 

(WEGNER, 2020). 

 Na década de 1960, o movimento ambientalista ganhou destaque por causa de 

uma série de fenômenos que se reuniram nessa época. Primeiro, as pesquisas 

relacionadas com poluição, especialmente precipitação radioativa, chuva ácida, 

fumaça e produtos químicos, avançou bastante nesse período, assim como o 

conhecimento sobre a capacidade da poluição de afetar a humanidade e os 

ecossistemas. Além disso, a intensificação da corrida armamentista nuclear durante a 

Guerra Fria ajudou a aumentar a conscientização sobre a fragilidade da vida na Terra 

e acabou dando mais credibilidade à ciência ambiental (CARADONNA, 2014). 

 Obras de Rachel Carson (Silent Spring, 1962), Barry Commoner (The Closing 

Circle: Nature, Man, and Technology, 1971), Donella e Dennis Meadows e Jorgen 

Randers (The Limits to Growth, 1972), entre outros, traduziram essa ciência para o 

público, deixando os leitores apavorados. Em segundo lugar, uma série de desastres 

ambientais, como derramamentos de óleo na Cornualha (1967) e no Canal de Santa 

Bárbara (1969), chamaram a atenção para os riscos da industrialização irresponsável 

e imprudente. Terceiro, e mais amplamente, o período testemunhou o surgimento de 

uma cultura de ativismo e a disseminação de valores liberais contraculturais, que 

desafiaram o status quo (CARADONNA, 2014). 

 Em resposta ao crescente movimento ambientalista da década de 1960, muitas 

nações começaram a tomar medidas para proteger o ambiente dentro das suas 



47 

fronteiras nacionais. No início da década de 1970, no entanto, os governos 

começaram a perceber que a poluição não tem fronteiras e que o consenso comum e 

a cooperação internacional eram imprescindíveis para enfrentar os problemas 

ambientais que afetavam o mundo inteiro (ENCYCLOPEDIA, 2021). 

 A partir do início dos anos 1970, observou-se um crescente interesse 

internacional pelo tema da sustentabilidade que se reflete na convocação de várias 

comissões e grupos de trabalho internacionais e a organização de diversas 

conferências notáveis com participação global (CARADONNA, 2014). 

 Um dos eventos chaves foi a Conferência das Nações Unidas sobre o Meio 

Ambiente Humano que ocorreu no ano de 1972 em Estocolmo. Esta conferência pode 

ser considerada um divisor de águas na história da cooperação internacional em 

questões ambientais, pois levou à criação do Programa das Nações Unidas para o 

Meio Ambiente (PNUMA) e formulou a “Declaração de Estocolmo” com 7 

proclamações e 26 princípios. A declaração trata da salvaguarda do ambiente natural 

e de questões sociais como o colonialismo e a opressão. Nessa época a ONU 

começou a discutir a relação entre a poluição do ar causada pelo homem e as 

mudanças climáticas globais (CARADONNA, 2014). 

 Oito ano depois, em 1980, o Programa das Nações Unidas para o Meio 

Ambiente (PNUMA) publicou a estratégia mundial de conservação: Conservação dos 

recursos naturais (vivos) para o desenvolvimento sustentável. Este documento foi 

criado pela União Internacional para a Conservação da Natureza, composta por 

centenas de cientistas e pesquisadores de todo o mundo. Provavelmente, é o primeiro 

documento internacional a usar o termo “desenvolvimento sustentável”. O relatório foi 

elaborado pelo PNUMA, com suporte e contribuições adicionais do Fundo Mundial 

para a Natureza, da Organização Agrícola da ONU e da UNESCO. Este relatório 

aborda questões ambientais e de desenvolvimento e instou as sociedades mundiais 

a enfrentar a realidade e aceitar que os recursos e a capacidade de carga dos 

ecossistemas são limitados (CARADONNA, 2014). 

 Em 1982, a Assembleia Geral da ONU, publicou a “Carta Mundial para a 

Natureza”. Os Estados Unidos, ameaçados pela linguagem pró-ambiente, foram o 

único país a votar contra essa carta, que foi adotada pela Assembleia Geral da ONU, 

que reconhece que "a humanidade é parte da natureza e a vida depende do 

funcionamento ininterrupto dos sistemas naturais que fornecem energia e nutrientes" 
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(UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 1982). Ademais, aponta para 

declarações mais explícitas de vida sustentável como por exemplo nessa passagem: 
 
“O homem pode alterar a natureza e esgotar os recursos naturais por 
sua ação ou suas consequências e, portanto, deve reconhecer 
plenamente a urgência de manter a estabilidade e a qualidade da 
natureza e conservação dos recursos naturais”. 
(UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 1982). 
 

 Em resposta à crescente preocupação em relação à destruição da camada de 

ozônio, o aquecimento global e outros problemas ambientais associados ao 

crescimento e aumento do padrão de vida da população mundial, a Assembleia Geral 

da Organização das Nações Unidas (ONU), presidido pela então primeira-ministra 

norueguesa Gro Harlem Brundtland, convocou, em 1983, a Comissão Mundial sobre 

Meio Ambiente e Desenvolvimento (WCED2), que foi encarregada de propor soluções 

de longo prazo para garantir um desenvolvimento sustentável aquém do século XXI 

(JARVIE, 2016). 

 Os resultados do grupo de trabalho foram consolidados e publicados em 1987 

no "Brundtland Report", também chamado "Nosso Futuro Comum"3, que introduziu o 

conceito de desenvolvimento sustentável e descreveu como ele poderia ser 

alcançado. Na literatura, o relatório é frequentemente citado por sua definição de 

desenvolvimento sustentável: 
 
“[...] “A humanidade tem a capacidade de tornar o desenvolvimento 
sustentável – para garantir que ele atenda às necessidades do 
presente sem comprometer a capacidade das gerações futuras de 
atender às suas próprias necessidades”. 
(WORLD COMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 
1987).4 
 

 Implícito nessa definição, segundo Jarvie (2016), está o conceito de 

necessidades, que enfatizava o objetivo de prover as necessidades essenciais dos 

pobres do mundo, e a ideia de que a tecnologia e a organização social impõem limites 

à capacidade do meio ambiente de prover as necessidades presentes e futuras do 

mundo. 

 
2 Sigla em inglês World Commission on Environment and Development (WCED). 
3 Título original em inglês “Our Common Future”. 
4 Texto original em inglês: “Humanity has the ability to make development sustainable - to ensure that 
it meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their 
own needs” (WORLD COMISSION ON ENVIRONMENT AND DEVELOPMENT, 1987). 
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 Durante a pesquisa que se estendeu de 1983 a 1987 o WCED explorou as 

causas da degradação ambiental, tentou entender as interconexões entre igualdade 

social, crescimento econômico e problemas ambientais e desenvolver soluções 

políticas que integrassem todas as três áreas. Além disso, o relatório abordou temas 

como, o papel da economia internacional, crescimento da população global, 

segurança alimentar, espécies e ecossistemas, energia, indústria e princípios legais 

propostos para a proteção ambiental (JARVIE, 2016). 

 Outro marco importante foi o Protocolo de Montreal sobre substâncias que 

destroem a camada de ozônio, que foi intermediado em 1987 pelo PNUMA. Tratou-se 

de um contrato juridicamente vinculativo que foi assinado por todos os estados 

membros da ONU e que regulou a eliminação progressiva de clorofluorcarbonos 

(CFC) e outros compostos que destroem a camada de ozônio. Desde 1987, o tratado 

foi atualizado várias vezes. O protocolo foi considerado o maior sucesso na 

cooperação ambiental internacional (CARADONNA, 2014). 

 Em 1988, a PNUMA e a Organização Meteorológica Mundial criaram o Painel 

Internacional sobre as Mudanças Climáticas (IPCC5). O IPCC foi, e continua sendo, 

uma associação de cientistas dedicados a analisar e resumir pesquisas atuais sobre 

mudanças climáticas antropogênicas. Desde que o IPCC foi criado, foram elaborados 

e publicados cinco Relatórios de Síntese em 1990, 1995, 2001, 2007 e 2014 

(INTERGOVERNMENTAL PANEL ON CLIMATE CHANGE, 2021). Os relatórios se 

tornaram mais contundentes ao longo do tempo na avaliação do papel que a 

humanidade tem desempenhado na mudança do clima do planeta, principalmente por 

meio de emissão de gases de efeito estufa (GEE) (CARADONNA, 2014). 

 Em 1992, ocorreu no Rio de Janeiro a Conferência das Nações Unidas sobre 

o Meio Ambiente e Desenvolvimento (conhecida como “Rio Earth Summit”). O evento 

do Rio contou com a participação de estados membros da ONU e milhares de ONG. 

Resultado do evento foi a “Agenda 21” que contém 27 princípios que deveriam orientar 

as políticas voltadas ao meio ambiente e ao desenvolvimento sustentável. O princípio 

3 basicamente reafirmou a principal definição de desenvolvimento sustentável já 

estabelecido no relatório “Nosso Futuro Comum”, porém, ofereceu uma estrutura 

detalhada para a implementação do desenvolvimento sustentável. A “Convenção 

sobre Mudanças Climáticas” (UNFCCC) e a “Convenção sobre Diversidade Biológica” 

 
5 Sigla em inglês: Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 
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foram os dois únicos tratados juridicamente vinculativos que surgiram da conferência, 

porém, muitos estados se recusaram a assinar (CARADONNA, 2014). 

 A UNFCCC foi posteriormente substituída pelo Protocolo de Kyoto (1997), que 

estabeleceu obrigações de redução de emissões juridicamente vinculativas para os 

países desenvolvidos que assinaram e ratificaram o tratado. O tratado abrange dois 

períodos de redução de emissões direcionadas: 2008-2012 e 2013-2020, além de ter 

estabelecido novos sistemas de comércio de emissões e créditos para países que 

financiam programas de redução de emissões no mundo em desenvolvimento 

(CARADONNA, 2014). 

 De acordo com Caradonna (2014), a conferência sobre mudanças climáticas 

da ONU de Copenhague que ocorreu em 2009 foi cercada por fortes divergências 

sobre como reduzir as emissões de GEE e evidenciou a incapacidade dos países 

desenvolvidos e em desenvolvimento de chegar a um consenso sobre como avançar 

nas mudanças climáticas. Nenhum acordo significativo ou plano de ação eficaz foi 

adotado pelos participantes da conferência. 

 Um passo histórico foi o Acordo de Paris em 2015 (COP21), pois pela primeira 

vez todos os países se comprometeram a mudar a economia global de uma forma 

amigável ao clima, enquanto, de acordo com o Protocolo de Kyoto, apenas alguns 

países industrializados foram obrigados a reduzir as emissões. O tratado estabeleceu 

que comparado aos níveis pré-industriais, o aquecimento global deve ser limitado a 

menos de dois graus Celsius, preferencialmente a 1,5 graus Celsius. Para atingir esse 

objetivo, não podem ser emitidos mais gases prejudiciais ao clima na segunda metade 

deste século do que os que são retirados da atmosfera pelos processos fornecidos 

pelos recursos naturais, como as florestas (BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, 

NATURSCHUTZ, NUKLEARE SICHERHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ, 2021). 

 Essa neutralidade dos gases de efeito estufa só pode ser alcançada se a 

economia global converter rápida e consistentemente menos carbono, ou seja, a 

economia global precisa se "descarbonizar". Ademais, os Estados devem tomar ações 

mais assertivas às mudanças climáticas e moldar os fluxos financeiros globais de 

forma que o clima seja protegido na forma que a resiliência às consequências das 

mudanças climáticas aumente (BUNDESMINISTERIUM FÜR UMWELT, 

NATURSCHUTZ, NUKLEARE SICHERHEIT UND VERBRAUCHERSCHUTZ, 2021). 
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 Nos anos seguintes ocorreram anualmente conferências internacionais sobre 

as mudanças climáticas6 com o objetivo de acompanhar o andamento dos objetivos 

estabelecidos no Acordo de Paris. Porém, os resultados das ações ainda não podem 

ser considerados satisfatórios, o que se evidenciou mais uma vez observando os 

resultados da última Cúpula de Clima de Glasgow de 2021. Com as ações 

implementadas, o aumento esperado da temperatura global até o final do século seria 

de 2,4 graus Celsius, ou seja, longe dos almejados 1,5 graus Celsius. Porém, 

significativamente melhor do que os cinco a seis graus que eram esperados se os 

países não tivessem implementado nenhuma medida corretiva (ECKERT, 2021). 

2.1.2 O conceito da sustentabilidade 

 Basicamente todas as definições de sustentabilidade recentemente elaboradas 

enfatizam que o conceito da sustentabilidade é baseado em três pilares, sendo esses, 

a economia, a sociedade humana e o meio ambiente. De acordo com Caradonna 

(2014), uma sociedade sustentável requer equilíbrio e igual preocupação com o 

ambiente, a igualdade social e a economia. 

 Ademais, pode-se concluir que existe a noção que a sociedade humana e a 

sua economia são fortemente interligadas com o ambiente, ou seja, a humanidade 

precisa ter consciência de que os recursos do planeta são limitados e alinhar as suas 

atividades econômicas a fim de preservar a Terra, deixando-a em condições 

habitáveis, para as gerações futuras. 

 Na literatura, encontram-se hoje dois modelos principais para ilustrar a 

sustentabilidade, sendo o mais comum o diagrama de Venn tripartido (Figura 1) que 

ilustra a interconexão dos três pilares: ambiente, igualdade social e economia. 

 

 
6 Locais: Marrakech (2016), Fiji/Bona (2017), Katowice (2018), Madri (2019) e Glasgow (2021). 
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Figura 1. Os três pilares da sustentabilidade ilustradas de forma interligadas mostrando a 
interdependência entre os três eixos. 
Fonte: Elaborada pela autora. 

 

 A Figura 2 ilustra um modelo mais recente no qual o ambiente é visto como a 

base da sustentabilidade abrigando a sociedade e a economia que, por sua vez, são 

entrelaçadas. 

 Segundo Caradonna (2014), este último modelo reflete a crítica de economistas 

da sustentabilidade, como Peter Victor e Herman Daly, que argumentaram que a 

sociedade e a economia são sustentadas pelo ambiente e, portanto, não poderiam 

existir sem o mesmo. Baseado nesse conceito, o ambiente deveria ter prioridade 

conceitual em qualquer modelo de sustentabilidade. 

 

 
 

Figura 2. Ilustração da sustentabilidade colocando meio ambiente na base do modelo, 
enfatizando que a sociedade humana e a economia não podem existir sem o meio ambiente que, 
portanto, tem prioridade conceitual. 
Fonte: Adaptado de Caradonna (2014). 
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2.1.3 Indicadores e métricas de sustentabilidade 

 Quando a ONU lançou a Agenda 21 em 1992, uma das principais 

recomendações era gerar indicadores que permitissem avaliar e medir o 

desenvolvimento sustentável a fim de tornar transparente o valor do “capital natural” 

e da sustentabilidade das atividades humanas. Até lá, a sustentabilidade era 

praticamente uma abstração imensurável (CARDONNA, 2014). 

 Desde 2000, no entanto, novos indicadores foram desenvolvidos e a 

sustentabilidade se tornou mais calculável. Análises que englobam apenas 

indicadores econômicos como, por exemplo, o PIB, foram abandonados ou 

complementados por métricas sociais e ambientais visando permitir os economistas 

de avaliar a saúde e o desempenho de uma economia de uma forma mais ampla e 

aquém de um olhar meramente financeiro (CARDONNA, 2014). 

 Ademais, esses indicadores promoveram “produtos verdes” e permitiram que 

os consumidores tomassem decisões baseadas em informações mais aprofundadas. 

Eles permitiram que analistas de energia e economistas ecológicos analisassem a 

sustentabilidade da matriz energética e o caminho para uma economia verde e de 

baixo carbono. Eles forneceram a arquitetos e designers novas ferramentas e 

incentivos para a criação de edifícios sustentáveis e energeticamente eficientes 

(CARADONNA, 2014). E permitem, como no caso do presente trabalho, construir um 

modelo que possibilita avaliar a sustentabilidade da agricultura no estado de Mato 

Grosso combinando diversos indicadores que por sua vez são compostos tanto por 

variáveis gerais/internacionais (como PIB e IDH), quanto por variáveis específicas, 

relacionadas com o agronegócio e a regulamentação ambiental do país, 

considerando, ademais eventuais particularidades do Estado. O Quadro 1 mostra 

alguns indicadores mais conhecidos para avaliar a sustentabilidade. 
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Análise da Pegada Ecológica (APE) 

É um “sistema contábil” que determina as 
demandas ambientais de uma determinada 
unidade (cidade, país etc.). Ele mede quanta 
área de terra e água uma população humana 
usa para produzir os recursos que consome, o 
espaço para acomodar seus edifícios e 
estradas e os ecossistemas para absorver 
suas emissões de resíduos, como dióxido de 
carbono. natural. Ele calcula a biocapacidade, 
ou seja, a área biologicamente produtiva que 
está disponível para fornecer esses serviços. 
A EFA gera um valor numérico que determina 
se uma unidade está vivendo dentro dos meios 
disponíveis ou está em um estado de 
superação ecológica. A pegada mundial atual 
mostra que a Terra precisaria do equivalente a 
1,5 planetas para fornecer os recursos que 
usamos e absorver nossos resíduos. Muitas 
cidades e países empregam a EFA, assim 
como o World Wildlife Fund for Nature, que a 
utiliza para seus relatórios anuais do Living 
Planet. 

Happy Planet Index (HPI) | Índice de Planeta 
Feliz (IPF) 

O HPI, criado em 2006 pela New Economics 
Foundation, pretende ser uma alternativa ao 
PIB. A ideia é medir a qualidade de vida e não 
a riqueza ou a atividade econômica. Ele leva 
em consideração fatores ecológicos, sociais e 
econômicos (bem-estar experimentado, 
expectativa de vida e pegada ecológica). No 
HPI 2019, a Costa Rica ficou em primeiro 
lugar, Uruguai (10º); Brasil (21º); Alemanha 
(29º); Portugal (63º), China (94º) e EUA (122º). 

Índice de Desenvolvimento Humano da 
ONU (IDH) e Índice de Pobreza Humana 
(IPH) 

Criado por Mahbub ul Haq com a colaboração 
do economista indiano Amartya Sen, ganhador 
do Prêmio Nobel de Economia de 1998, o IDH 
é uma ferramenta que mede o bem-estar 
social de países ao redor do mundo. Ele usa 
dados sobre expectativa de vida, educação e 
níveis de renda per capita para avaliar o 
desenvolvimento relativo de um país. Pretende 
ir além do produto interno bruto (PIB) como 
ferramenta de medição do desenvolvimento de 
um país, mas carece de um componente 
ecológico o que faz que esse índice é 
frequentemente criticado e muitas vezes 
ignorado pelos ambientalistas. O HPI destina-
se a complementar o IDH e mede a 
expectativa de vida, alfabetização e padrão 
básico de vida em todo o mundo. 

Pegada de carbono (PDC) 

A ferramenta que mede o total de emissões de 
dióxido de carbono (e às vezes metano) de um 
indivíduo, indústria, atividade ou entidade 
política. Por exemplo, mostra que pessoas que 
moram nos subúrbios e se deslocam para a 
cidade com um carro movido a gasolina têm 
uma pegada de carbono maior do que pessoas 
que vivem em casas urbanas com eficiência 
energética e vão para o trabalho de transporte 
público, a pé ou de bicicleta. O indicador pode 
ser útil para determinar quem (ou o quê) é o 
responsável pelas mudanças climáticas 
antropogênicas. Também pode ser útil na 
definição de metas para reduzir as emissões 
de carbono. 

I = PRT 

Esta fórmula foi desenvolvida na década de 
1970 visando a compreender os impactos 
humanos no ambiente natural. Assume-se que 
o impacto (I) sobre o meio ambiente é 
produzido pela combinação de população (P), 
riqueza (R) e tecnologia (T) de uma 
determinada sociedade. Ele ainda é usado às 
vezes, mas foi substituído por métricas mais 
sutis, como STIRPAT. 

Retorno sobre o investimento de energia 
(EROI) 

Método usado em física, economia ecológica 
e no setor de energia para descobrir se uma 
fonte de energia consome mais energia para 
produzir do que produz. Mais precisamente, é 
uma razão entre a quantidade de energia 
utilizável adquirida de uma determinada fonte 
de energia versus a quantidade de energia 
gasta para obter essa fonte de energia. Ao 
usar o EROI, pode-se determinar se uma fonte 
de energia oferece ganho líquido ou perda 
líquida. O EROI tem sido usado para avaliar 
fontes de energia convencionais (combustíveis 
fósseis, nuclear), bem como renováveis. 
Muitos analistas de energia que usam o EROI 
concluíram que o etanol de milho consome 
mais energia para produzir do que produz. Um 
dos problemas do EROI, no entanto, é que ele 
não considera a poluição gerada por uma fonte 
de energia, o que precisa ser levado em 
consideração na determinação da sua 
sustentabilidade. Por exemplo, o carvão tem 
um EROI muito alto, mas é 
extraordinariamente poluente. 

Avaliação do Ciclo de Vida (ACV) 

Serve para avaliar os impactos ambientais 
complexos associados a um produto ou uma 
fonte de energia. Faz uma análise de todos os 
processos que envolvem um item. No caso de 
uma camisa, a ACV mediria as matérias-
primas extraídas para fazer o produto, todo o 
processo produtivo, distribuição, uso, 
manutenção e descarte (ou reciclagem) da 
camisa. Pode-se então calcular os insumos de 
energia e materiais, bem como os impactos 
ambientais da produção dessa camisa. O ACV 
mostra que alguns produtos são mais 
poluentes e consomem mais energia do que 
outros. Essas informações ajudam na 
avaliação se uma indústria ou produto é 
sustentável 

Linha de base tripla (LBT) 

Fundada por John Elkington na década de 
1990, a LBT é uma forma de contabilidade 
empresarial ética que avalia três aspectos da 
sustentabilidade: financeira, social e 
ambiental. Vai além dos conceitos da 
contabilidade e análise financeira 
convencional avaliando o sucesso de uma 
empresa além da sua lucratividade. Ela busca 
respostas para três perguntas interligadas: A 
empresa é rentável, inovadora e bem 
administrada? Envolve-se em práticas 
ambientalmente corretas? Ajuda a promover 
igualdade social, justiça e inclusão? 
Teoricamente pode mostrar que uma empresa 
lucrativa tem um desempenho ruim em termos 
de desempenho social e ambiental. A LBT é 
cada vez mais usada no campo da 
responsabilidade social corporativa para 
promover a responsabilidade corporativa e 
uma economia verde. 

Quadro 1. Exemplos de Indicadores para medir a sustentabilidade. 
Fonte: Adaptado de Caradonna (2014) e Happy Planet Index (2021). 
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2.2 Características do estado de Mato Grosso 

 O estado de Mato Grosso (MT), localizado na região Centro-Oeste do Brasil, 

entre as latitudes de 8º a 19º latitude sul (LS) e de 51º a 62º longitude oeste (LW), é o 

terceiro maior estado do Brasil com uma área de 90.311.403 hectares (MAPBIOMAS, 

2020). 

 Segundo a divisão regional do Brasil em regiões geográficas imediatas e 

regiões geográficas intermediárias do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE), vigente desde 2017, o estado é composto por 141 municípios, que estão 

distribuídos em 18 regiões geográficas imediatas, que, por sua vez, estão agrupadas 

em cinco regiões geográficas intermediárias (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2017a,b). 

 O território do Mato Grosso compreende parte de três dos cinco biomas 

brasileiros, sendo esses os biomas Amazônia que abrange 51.186,9 mil hectares 

(56,7%) do território do estado, o Cerrado que ocupa 33.773,6 mil hectares (37,4%) e 

o bioma Pantanal que é representado com 5.350,9 mil hectares (5,9%) (MAPBIOMAS, 

2020). 

 O Cerrado se estende principalmente pelas unidades de Relevo das 

Depressões do Alto Paraguai - Guaporé, as Planícies e Pantanais (Pantanal) mato 

grossenses e do Planalto do Parecis (nos trechos sul e sudoeste) (GOMES; SANTOS, 

2002). O Pantanal mato-grossense é situado na área rebaixada da Depressão do rio 

Paraguai, aproximadamente entre os paralelos 16° a 22° de latitude Sul e os 

meridianos 55° a 58° de longitude Oeste. 

 Analisando a distribuição dos municípios por bioma, verifica-se que 96 

municípios estão localizados no bioma Amazônia, 45 no bioma do cerrado e 15 no 

Pantanal. Existem municípios, cujo território se estende por mais do que um bioma 

(MAPBIOMAS, 2020). 

 Em virtude da sua localização geográfica e os respetivos fatores climáticos, 

geológicos, edáficos, hídricos e fitoecológicos surge uma expressiva complexidade 

ambiental e ecossistêmico (COUTINHO, 2005). Entende-se que as diversas 

paisagens do Mato Grosso formam, portanto, um extenso mosaico de vários 

ecossistemas de extrema importância em termos de sustentabilidade ambiental. 

 Nesse contexto vale também mencionar que o Cerrado é um dos 25 hotspots 

da biodiversidade do mundo (MYERS et al., 2000), enquanto o bioma Amazônia, com 
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uma extensão de aproximadamente 4,2 milhões de km², representa cerca de 30% de 

todas as florestais tropicais remanescentes do mundo (THE NATURE 

CONSERVANCY, 2015). Sua importância ecológica é globalmente reconhecida, 

principalmente em virtude da sua enorme diversidade ambiental, com 53 grandes 

ecossistemas (SAYRE et al., 2008) e mais de 600 tipos de diferentes habitats 

terrestres e de água doce, o que resulta numa riquíssima biodiversidade, com cerca 

de 45.000 espécies de plantas e vertebrados. 

 No Brasil o Pantanal é integrante da bacia hidrográfica do Alto Paraguai, 

abrangendo os estados de Mato Grosso (35%) e Mato Grosso do Sul (65%), com área 

de, aproximadamente, 140.000 km² com baixa altitude, variando entre 80 a 170 m. O 

fenômeno ecológico mais importante do Pantanal são suas áreas cronicamente 

inundáveis, submetidas a inundações de diversas ordens de grandeza que ocorrem 

em diferentes períodos ao longo do ano inteiro, o que tornam o Pantanal em uma das 

maiores extensões úmidas contínuas do planeta, onde se desenvolve uma fauna e 

flora de rara beleza e diversidade (CARDOSO, 2008). 

 Além da sua significância ambiental, o estado se destaca pela sua importância 

econômica, principalmente no que diz respeito ao setor de agropecuária, em virtude 

de ser o maior produtor agrícola do Brasil liderando a produção de soja, milho e 

algodão com ganhos de produtividade expressivos ao longo das últimas duas 

décadas. O estado possui também o maior rebanho bovino do país, sendo assim, o 

maior produtor de carne bovina (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2020). 

 Devido a sua complexidade socioeconômico e ambiental, o estado do Mato 

Grosso mostra-se extremamente interessante para os fins dessa pesquisa. A fim de 

obter uma visão geral sobre a região, e, baseado em isso, identificar junto com os 

resultados obtidos por meio da modelagem dos índices, os principais desafios e 

oportunidades, que garantem, de longo prazo, um desenvolvimento rural sustentável 

nesse estado, detalhou-se, nos subitens a seguir, as principais características 

ambientais, econômicas, demográficas e sociais do estado do Mato Grosso. 
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2.2.1 Caracterização climática, geográfica, fitoecológica, edáfica e de bacias 
hidrográficas do estado de Mato Grosso 

2.2.1.1 Características climáticas 

 Considerando a importância da classificação climática de Köppen para o Brasil 

em termos de geografia, biologia, ecologia, meteorologia, hidrologia, agronomia, 

silvicultura e ciências ambientais, Alvares et al. (2013) desenvolveram um sistema de 

informação geográfica para identificar os tipos de clima de Köppen no país com base 

em dados de temperatura e precipitação de 2.950 estações meteorológicas 

distribuídos em todo o território nacional. 

 O resultado dessa pesquisa identificou para o estado de Mato Grosso (MT) dois 

tipos de clima de acordo com o sistema de Köppen, sendo esses os climas Am 

(Tropical Monção) que ocorre em 47,2% do território e Aw (Tropical com inverno seco) 

que é representado em 52,8% do Estado (Figura 3). 

 O clima tipo Am foi identificado em 27,5% do território brasileiro, sendo assim 

é o clima mais representativo no país. O clima ocorre em estados inteiros como Amapá 

e Rondônia. No estado de Roraima, é limitado no Sul pelo clima Af e sobe cobrindo a 

Depressão de Boa Vista e a parte sul do Planalto de Roraima até a fronteira com a 

Venezuela e Guiana sempre em áreas com altitude inferior a 1.200 m e até 4º 48’ N. 

Nesta curta seção transversal do norte ao sul, a precipitação anual diminui de 2.500 

para 1.700 mm (ALVARES et al., 2013). 

 No centro-norte do Amapá, o clima Am apresenta precipitações anuais acima 

de 3.300 mm. Sob forte gradiente norte-sul em termos de quantidade e distribuição de 

chuvas, o clima Am está presente no estado de Mato Grosso, desde o seu Norte, com 

aproximadamente 3.000 mm ano-1, ao Sudoeste, onde a precipitação anual gira em 

torno de 2.000 mm mostrando períodos de seca no inverno (ALVARES et al., 2013). 

 O clima Aw abrange 25,8% do território brasileiro e ocorre principalmente no 

Centro do país numa extensão territorial longitudinal de mais do que 2.300 km do norte 

do estado de Maranhão (03º21’SO) até o sul do Mato Grosso do Sul (22º50’S). O limite 

no Norte foi localizado em um ponto isolado nos planaltos de Roraima (05°05’N) perto 

da fronteira com Guayana. Umas das principais características do clima Aw é a sua 

sazonalidade (ALVARES et al., 2013). 

 No estado de Mato Grosso, o clima Aw vem do Sul com precipitação anual de 

1.400 mm na região do Pantanal e atravessa a parte central do estado (Planalto dos 
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Parecis) onde as chuvas anuais variam de 1.800 a 2.300 mm tornando essa região a 

região com clima Aw mais chuvoso e úmido (ALVARES et al., 2013). No seu 

“Handbuch der Klimatologie”, Köppen (1936) identificou Cuiabá, a capital do Mato 

Grosso, como um local típico de clima Aw. 

 O Quadro 2 detalha as características climáticas da zona A (megatérmico ou 

tropical úmido) com os respetivos subtipos e variedades em termos de temperatura e 

precipitação conforme Köppen (1936). 

 

Subtipos Af Am As Aw 

Caracte-
rísticas 

Com chuvas bem 
distribuídas ao 
longo do ano, sem 
estação de seca. 

Com pequena 
estação de seca, 
sob influência de 
monções. 

Precipitações de 
outono e inverno e 
estação seca no 
verão até outono. 

Denominado clima 
das savanas, com 
estação seca no 
inverno e chuvas 
máximas de verão. 

TCOLD ≥ 18ºC ≥ 18ºC ≥ 18ºC ≥ 18ºC 

THOT     

TANN     

RM RDRY ≥ 60 mm RDRY < 60 mm   

RANN  ≥ 25 (100 – RDRY) < 25 (100 – RSDRY) < 25 (100 – RWDRY) 

Quadro 2. Temperatura e precipitação de acordo com a classificação de Köppen (1936). 
Fonte: Pereira, Angelocci e Sentelhas (2007). Alvares et al. (2013). 

Nota: TCOLD = Temperatura do mês mais frio; THOT = Temperatura do mês mais quente; TANN = Temperatura 
média anual; RM = Precipitação mensal; RANN = Precipitação anual; RDRY = Precipitação do mês mais seco; 
RSDRY = Precipitação do mês mais seco no verão; RWDRY = Precipitação do mês mais seco no inverno. 

 
 Para o hemisfério sul o verão abrange o período dos seis meses mais quentes 

(outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março) e o inverno o período dos 

seis meses mais frios (abril, maio, junho, julho, agosto e setembro). 

 Para o hemisfério norte o verão abrange os seis meses mais quentes (abril, 

maio, junho, julho, agosto e setembro). E o inverno os seis meses mais frios (outubro, 

novembro, dezembro, janeiro, fevereiro e março). 
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Figura 3. Classificação climatológica para o Brasil de acordo com Köppen (1936) destacando o 
estado e Mato Grosso. 
Fonte: Alvares et al. (2013). 

 

 Segundo Nimer (1979), o clima no estado de Mato Grosso (MT), é altamente 

influenciado em virtude de fatores geográficos, sendo esses a posição continental, a 

extensão latitudinal e as variações no relevo, assim como por fatores dinâmicos, ou 

seja, os sistemas de circulação da atmosfera. 

 Santos (2000) relata, que a extensão territorial do estado de Mato Grosso, 

determina certas características específicas dos climas continentais das latitudes 

intertropicais da América do Sul. O autor explicou que o estado, em virtude da sua 

grande extensão latitudinal, é localizado em uma região de transição entre os climas 

quentes de latitudes baixas e os climas tropicais do Brasil Central. 

MT 
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 Os efeitos de ser localizado em uma área de transição se refletem na 

vegetação. Enquanto nas regiões dos Climas Tropicais Continentais, predomina a 

vegetação do Cerrado (florestas estacionais decíduas e semidecíduas), as regiões 

dos Climas Equatoriais Continentais estão recobertas com a Floresta Amazônica 

(floresta ombrófila aberta e ombrófila densa) (SANTOS, 2000). 

 A sua localização continental, distante entre 1.400 a 2.000 km do Oceano 

Atlântico, impede praticamente a interferência as influências marítimas e lhe confere 

um padrão climático sazonal, caracterizado por duas estações, uma chuvosa, (de 

novembro a abril) e outra seca (de maio a setembro) (NIMER, 1979; SANTOS, 2000). 

 Em virtude da grande extensão latitudinal, (8º a 9º LS), a distribuição sazonal 

varia na forma em que a estação chuvosa no extremo meridional começa em geral 

com 1 a 2 meses de antecedência (setembro-outubro), enquanto no extremo norte 

ocorre um atraso (novembro e dezembro). Por outro lado, a estação de seca se inicia 

no Sul entre os meses de março e abril, e no extremo norte, entre os meses de maio 

e junho (SANTOS, 2000). 

2.2.1.2 Características geográficas 

 O relevo da região Centro-Oeste, à qual pertence o estado do Mato Grosso, 

repousa sobre a porção do escudo brasileiro denominada Maciço Central, Maciço do 

Brasil Central ou Maciço Goiano-Mato-grossense. O seu conjunto de áreas de escudo 

exposto, exibe complexas estruturas geológicas, sobre as quais vieram a se depositar 

sedimentos. Os limites geográficos do Maciço Central são: (i) ao norte, as bacias 

amazônicas; (ii) a leste, a bacia do São Francisco; (iii) a oeste, a borda oriental dos 

Andes, e (iv) ao sul-sudeste, a bacias de sedimentação do rio Paraná (MOREIRA, 

1977; ANDERSON, 2005). 

 Apesar de que o estado de Mato Grosso não possui áreas serranas, a altitude 

varia entre 100 a 1.200 m (THE NATURE CONSERVANCY, 2015) entre suas vastas 

superfícies baixas (menos de 200 m), as extensas chapadas sedimentares (entre 700 

e 900 m), assim como as elevadas superfícies cristalinas com 900 a mais de 1.200 m 

de altitude (NIMER, 1979) 

 A área do estado localizado no Cerrado se caracteriza pela presença de 

extensos planaltos, de topos planos (chapadas e chapadões) com escassa rede de 

drenagem e solos bastantes profundos. O domínio equatorial amazônico compreende 
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os baixos platôs e as planícies florestadas (GOMES; SANTOS, 2002; THE NATURE 

CONSERVANCY, 2015). 

 As regiões de maiores altitudes se encontram no sul do estado: Como a Serra 

Azul com 800 a 1.200m e a Chapada dos Guimarães atingindo uma altimetria de 500 

a 800 m (MOREIRA, 1977; ANDERSON, 2005). 

 Os mapas nos Apêndices 8 e 9 mostram a elevação e as declividades do 

estado de Mato Grosso elaborados pela Embrapa Monitoramento por Satélite 

(Embrapa, 2005). 

2.2.1.3 Características fitoecológicas 

 Em virtude da diversidade e complexidade das suas condições ecológicas 

(localização continental, clima, solos, relevo), encontra-se no estado de Mato Grosso 

uma grande variedade de diferentes formações vegetais (Figura 4). 

 
Figura 4. Distribuição das diferentes formas vegetais encontrados no estado de Mato Grosso 
(MT). 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019). 
Nota: Área de Tensão Ecológica (ATE); Savana (SVA); Floresta Ombrófila Aberta (FOA); Floresta Ombrófila Densa 
(FOD); Floresta Estacional Semidecidual (FES). 
 

 A fisionomia de vegetação natural no Cerrado (Savana) varia bastante. 

Subdividia-se em quatro formações, sendo essas: Florestada; Arborizada; Parque; e 

Gramíneo-Lenhosa (Apêndice 4). No Mato Grosso, a distribuição da Savana está 

relacionada a determinados tipos de solos, na maioria profundos, ocupando 

especialmente as chapadas e planaltos interioranos (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019). 
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 O Cerrado caracteriza-se pela dominância compartilhada de plantas de porte 

arbóreo e herbáceo (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2019). Característica marcante dos arbustos e indivíduos arbóreos são os galhos 

tortuosos, os troncos grossos e contorcidos com casca espessa e quebradiça 

(ritidoma), raízes profundas e folhas coriáceas e brilhantes ou revestidas por densa 

camada de pelos. O arbóreo apresenta árvores de porte médio ou baixo (de 3 a 10 

metros) (THE NATURE CONSERVANCY, 2015; INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019). 

 Ademais, são encontradas áreas constituídas por bosques abertos não muito 

densos, porém com dossel fechado por espécies de árvores típicas do Cerrado 

(Figura 5) de pequeno porte (entre 8 a 12 m de altura) e matas ciliares ao longo dos 

inúmeros cursos d’água que rebanham o estado (THE NATURE CONSERVANCY, 

2015). 

 
Figura 5. Perfil esquemático da Savana (Cerrado) com a representação das formações que são 
encontradas no Mato Grosso. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019). 
 

 A vegetação característica da área compreendida pelo bioma Amazônia são a 

floresta ombrófila densa (FOD) e ombrófila aberta (FOA) (GOMES; SANTOS, 2002; 

THE NATURE CONSERVANCY, 2015). 

 A floresta ombrófila densa ocorre em ambientes com fatores climáticos tropicais 

de elevadas temperaturas (médias de 25°C) e de alta precipitação bem-distribuída 

durante todo o ano com apenas de 0 a 60 dias secos, o que condiciona uma situação 

ecológica praticamente sem período biologicamente seco. Esse tipo de floresta 

caracteriza-se pela presença de árvores de grande e médio porte, além de uma vasta 

variedade de outras formas de vida como lianas e epífitas (INSTITUTO BRASILEIRO 

DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019). A aparência vegetal da floresta tropical 

depende da região e altitude da área da floresta, como é ilustrada na Figura 6. 
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Figura 6. Perfil esquemático da floresta ombrófila densa com a representação das diferentes 
formações vegetais encontradas no Brasil. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019). 
 

 A floresta ombrófila aberta ocorre em áreas climáticas com mais de dois e 

menos de quatro meses de seca e com temperaturas médias entre 24 a 25°C. A sua 

fisionomia florestal é composta por árvores mais espaçadas e estrato arbustivo pouco 

denso (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019). 

 Esse tipo de floresta se caracteriza particularmente pela mescla de diversas 

composições florísticas com fisionomia diferente dentro da mesma paisagem 

vegetacional ecológica, imprimindo-lhe clareiras, que são decorrentes da presença 

significativa de alguns grupos de espécies compostos ora por palmeiras, ora por cipós, 

ora por bambus ou por sororocas conforme ilustrada na Figura 7 (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019). 

 
Figura 7. Perfil esquemático da floresta ombrófila aberta com a representação das subformações 
com as fisionomias que são encontradas no Brasil. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2019). 

 

 Segundo Gomes e Santos (2002), a maior expressão das florestas ombrófilas 

densas e ombrófilas abertas é encontrada no extremo Noroeste do Mato Grosso, ou 

seja, na área de incidência do clima do subtipo Am. 

 O conceito ecológico da floresta semidecidual se dar em função da ocorrência 

nos seus ambientes de clima estacional que provoca decidualidade parcial da 

folhagem da cobertura florestal, especialmente nos indivíduos do dossel superior. 
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 No Brasil, encontra-se esse tipo de floresta relacionada a dois tipos de 

variações climáticas: (i) na região tropical, dois períodos bem-marcados, um chuvoso 

outro seco, com temperaturas médias anuais em torno de 21°C; e (ii) na região 

subtropical, um curto período de seca acompanhado de acentuada queda de 

temperatura, com as médias mensais abaixo de 15°C, o que determina repouso 

fisiológico e queda parcial (entre 20% e 50%) das folhas das árvores (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019). 

 Além das áreas de vegetação bem definidas encontram-se no estado áreas 

chamadas áreas de transição ou áreas de tensão ecológica. Gomes e Santos (2002) 

definem como área de tensão ecológica as áreas de encontro entre os biomas 

Amazônia e Cerrado. No Mato Grosso essas áreas são localizadas sobretudo na faixa 

compreendida entre os paralelos 10°00’ e 14°00’ S. 

 Caraterizado por um perfil de vegetação particular, essas áreas são compostas 

por um número significativo de subcategorias vegetais em que cada subcategoria se 

compõe de comunidades vegetais indiferenciadas, ocorrentes na zona de contato 

entre dois ou mais tipos de vegetação (GOMES; SANTOS, 2002). 

 Nas áreas de tensão ecológica as comunidades de vegetação podem ocorrer 

de forma misturada. Nesse caso as espécies se intercalam mesclando a florística de 

cada tipo de vegetação formando um ecótono (mistura), o que torna difícil a separação 

e geralmente não permite identificar qual o tipo de vegetação é a predominante 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019). 

 Diferente no caso em que o contato entre diferentes comunidades de 

vegetação, acontece na forma de encrave, que é um mosaico de tipologias vegetais. 

Neste caso, existe uma transição que possibilita a identificação de cada tipo e 

dependendo da escala de mapeamento é possível sua separação (INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019). 

2.2.1.4 Características edáficas 

 Os solos do Mato Grosso são muito diversos e constam de níveis categóricos 

representativos de mais de uma dezena de subgrupos (4º nível categórico) e famílias 

(5º nível categórico) adotados pelo Sistema Brasileiro de Classificação de Solos 

(SiBCS) de classes. Na maioria são distróficos, ácidos e com altos teores de alumínio 

trocável (THE NATURE CONSERVANCY, 2015). A Figura 8 mostra a 

representatividade das principais ordens de solos no território mato grossense. Um 
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mapa com a distribuição territorial dos solos dentro do Estado pode ser observado no 

Apêndice 5. 

 

 
Figura 8. Representatividade dos solos no estado de Mato Grosso por ordem de solos. conforme 
Sistema Brasileiro de Classificação de Solos (SiBCS). 
Fonte: Adaptado de Coutinho (2005), Santos (2018). 
 

 No Quadro 3 foram compiladas as principais características dos sete solos mais 

representativos do estado de Mato Grosso indicando, ainda, a aptidão desses solos 

para a atividade agrícola. 

 Observa-se que os solos com maior aptidão agrícola, sendo esses os 

latossolos, nas suas diferentes subordens, ocorrem nos municípios líderes em 

produção das grandes culturas comerciais, soja e milho, nomeadamente Sorriso, 

Nova Mutum, Sapezal, Querência, Novo Ubiratã, Campo Novo de Parecis e 

Diamantino. 

 Argissolos são encontrados no norte oeste do Mato Grosso, na divisão com o 

estado de Rondônia, nas regiões da expansão agrícola, destinados à atividade de 

pecuária e assim cobertos principalmente de pastagens. Destacam se os municípios 

Aripuanã, Rondolândia, Juína, Colniza e Cotriguaçu. 
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Ordem do solo Características edáficas Fertilidade e aptidão agrícola 

Latossolos 

Desenvolvimento pedogenético avançado, sendo solos profundos a muito profundos (100 
a 200 cm ou mais de espessura), estruturas bem-desenvolvidas, nulo ou pequeno 
gradiente de textura e boa drenagem. Estas características são conferidas pelo ambiente 
onde os Latossolos se desenvolvem, que em grande parte do território brasileiro está 
relacionada a coberturas sedimentares oriundas de diversificadas fontes. 

Solos com alta estabilidade, característica que propicia o uso para práticas agrícolas 
intensas quando associado a relevos aplainados. Porém, devido à perda de minerais 
durante o processo de lixiviação, são solos, geralmente, pouco férteis. 

Argissolos 

Solos compostos de material mineral, nítida diferenciação entre as camadas ou 
horizontes. Em campo reconhecido pelo aumento, por vezes abrupto, nos teores de argila 
em profundidade. Podem ser arenosos, de textura média ou argilosos no horizonte mais 
superficial. E apresentam cor mais forte (amarelada, brunada ou avermelhada), a coesão, 
plasticidade e pegajosidade são maiores em profundidade, em virtude do maior teor de 
argila. São de forte a moderadamente ácidos. 

Com fertilidade variável, dependente principalmente de seu material de origem. A 
retenção de água é maior nos horizontes abaixo da superfície, que podem se 
constituir em um reservatório de água para as plantas. 

Neossolos 

Solos rasos com pequeno desenvolvimento pedogenético, caracterizados pelo 
predomínio de areias quartzosas ou pela presença de camadas distinta herdadas dos 
materiais de origem. Todas estas características indicam pequeno desenvolvimento do 
solo in situ. 

Devido à baixa profundidade, de baixa retenção de água ou de elevada 
susceptibilidade à inundação, os Neossolos têm aptidão agrícola restrita. Para esses 
solos não sejam degradados são imprescindíveis boas práticas de manejo 
conservacionistas. 

Plintossolos 

Solos constituídos por material mineral, apresentando horizonte plíntico, litoplíntico ou 
concrecionário, todos provenientes da segregação localizada de ferro, que atua como 
agente de cimentação. São fortemente ácidos, podem apresentar saturação por bases 
baixa (distróficos) ou alta (eutróficos), predominando os de baixa saturação. Verificam-se 
também solos com propriedades solódica e sódica. 

Apresentam potencial agrícola, relacionado principalmente em relevo plano ou suave 
ondulado, sendo muito utilizado com o cultivo de arroz irrigado. As principais 
limitações para o uso agrícola estão relacionadas à baixa fertilidade natural, acidez 
elevada e drenagem. 

Cambissolos 

Devido à heterogeneidade do material de origem, das formas de relevo e das condições 
climáticas, as características destes solos variam muito de um local para outro. Quase 
sempre apresentam textura média ou fina e ausência de grande desenvolvimento 
pedogenético. São solos com pequena profundidade, elevado teor de minerais primários 
(minerais herdados da rocha), muitas vezes com presença de fragmentos de rocha na 
massa. 

Em alguns casos, a presença de maiores quantidades de minerais primários contribui 
para uma maior reserva nutricional para as plantas, especialmente importante em 
cultivos florestais e perenes. Esses Cambissolos apresentam cor mais viva, maiores 
teores de argila e estruturação mais desenvolvida nos horizontes subsuperficiais em 
relação àqueles materiais puramente herdados da rocha, o que os torna em geral 
aptos à utilização agrícola, uma vez mitigados os principais fatores restritivos, tais 
como pedregosidade, pequena profundidade e declividade excessiva. 

Gleissolos 

Solos minerais formados em condições de saturação com água, presentes principalmente 
em planícies ou várzeas inundáveis (Pantanal). Os Gleissolos têm coloração pouco viva, 
esmaecida, com tendência às cores acinzentadas. Sua textura é variável de arenosa à 
argilosa. São solos que ocorrem sob vegetação hidrófila ou higrófila herbácea, arbustiva 
ou arbórea. 

Com fertilidade variável de baixa à elevada, são bastante dependentes dos solos do 
seu entorno e de solos de outras posições à montante. As limitações para o uso 
agrícola são a elevada frequência de inundações e os longos períodos de solo 
saturado por água, consequência de cheias dos cursos d’água ou da elevação do 
lençol freático. 

Planossolos 

Planossolos são solos constituídos por material mineral com horizonte A ou E seguido de 
horizonte B plânico, sendo este constituído por um alto teor de argila, argila dispersa, 
adensado, e estrutura bem desenvolvida (colunar, bloco-subangular ou bloco-angular) ou 
maciça. O horizonte B em contraste com o sobrejacente A ou E demonstra diferenciação 
por mudança textural abrupta ou por transição abrupta. Em decorrência desses atributos, 
a permeabilidade do Planossolo é reduzida e propicia a formação de lençol de água 
suspenso temporário. 

A aptidão para o uso agrícola está relacionada ao ambiente de ocorrência, 
principalmente aos relevos planos e de suave ondulado. Verifica-se a utilização 
desses solos com o arroz irrigado. As limitações ou restrições estão relacionadas à 
permeabilidade lenta ou muito lenta, normalmente adensados devido ao acúmulo de 
argila em sua superfície. A presença de horizonte endurecido ou cimentado é 
responsável pela formação de lençol d’água sobreposto, de existência periódica e 
presença variável durante o ano. Condição essa que responde pela restrição à 
percolação de água, independentemente da posição do lençol freático, ocasionando 
retenção temporária de água. Constituem, também, limitações ao uso a textura 
superficial arenosa pelas implicações na retenção de umidade e na deficiência 
nutricional, e a presença de teores elevados de sódio que podem afetar o 
desenvolvimento da maioria das culturas. 

Quadro 3. Principais características edáficas e aptidão agrícola dos solos mais representativos do estado de Mato Grosso (MT). 
Fonte: Santos (2018). Instituto Agronômico de Campinas (2021a,b,c). 
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2.2.1.5 Bacias hidrográficas do Mato Grosso 

 Segundo as informações disponíveis no banco de dados do Banco Mundial 

(WORLD BANK, 2020), o Brasil concentra cerca de 13% do volume de água doce 

disponível no planeta. Grande parte desse volume de água se encontra em aquíferos 

subterrâneos, outra parte está em constante fluxo na extensa rede de rios, córregos, 

riachos e igarapés que rebanham o território. 

 Todo curso d’água é alimentado pelas chuvas que precipitam sobre uma 

determinada área da superfície terrestre. A expressão bacia hidrográfica é usada para 

denotar a superfície terrestre que capta a água de precipitação e sobre a qual a água 

escoa, formando rios e córregos que drenam para um único ponto de saída, sendo 

esse o ponto mais baixo do relevo, chamado de exutório (PAZ, 2004; INSTITUTO 

BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021a,b). A bacia é constituída por 

um conjunto de superfícies vertentes (terreno sobre o qual escoa a água pluvial) e de 

uma rede de drenagem formada por vários cursos d’água que confluem até resultar 

um leito único no exutório (PAZ, 2004). 

 São chamados divisores de drenagem ou divisores de águas todas as formas 

de relevo com elevação em relação às do seu entorno, como montanhas, serras, 

colinas, chapadas. Estes separam as águas que fluem para cada um dos vários cursos 

d’água, delimitando, portanto, as bacias hidrográficas de cada rio. Cada confluência, 

cada encontro de rio, tem à montante daquele ponto uma bacia hidrográfica que capta 

toda a água que chegou até ali (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2021a,b). 

 O território brasileiro, está subdividido naturalmente em diversas bacias 

hidrográficas (Figura 9). Grande parte da água disponível para a sociedade e utilizada 

para as atividades humanas como, abastecimento humano, a irrigação, a 

dessedentação de animais e todas as atividades industriais e de serviços 

desenvolvidas, vem dessas bacias hidrográficas (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021a,b). 

 Em virtude dos seus inúmeros rios, aquíferos e nascentes, o estado do Mato 

Grosso é um dos lugares com maior volume de água doce no mundo. Devido à 

enorme riqueza hídrica o estado é também considerado a caixa-d'água do Brasil. O 

principal divisor de águas do estado é o planalto dos Parecis, que ocupa toda porção 

centro-norte do território e reparte as águas das três bacias hidrográficas mais 
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importantes do Brasil: Bacia Amazônica, Bacia Alto Paraguai e Bacia do Tocantins-

Araguaia (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021a,b; 

GOVERNO DO MATO GROSSO, 2021). 

 

 
Figura 9. Codificação da divisão hidrográfica nível 2 do Brasil. 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2021a,b). Agência Nacional de Águas e 
Saneamento Básico (2021a). 
 

 Os rios de Mato Grosso estão divididos nessas três grandes bacias 

hidrográficas. No entanto muito rios possuem características específicas e ligações 

muito estreitas com os locais que atravessam para que representam, por si só, uma 

unidade hidrográfica, recebendo o nome de sub-bacias. 

 As principais sub-bacias do estado são: sub-bacia do Guaporé, sub-bacia do 

Aripuanã, sub-bacia do Juruena-Arinos, sub-bacia do Teles Pires e Sub-Bacia do 

Xingu. Vale mencionar que os rios pertencentes a Bacia Amazônica drena dois terços 

do território mato-grossense (GOVERNO DO MATO GROSSO, 2021). 

2.2.2 Fatores econômicos 

 O Mato Grosso é um estado agrícola, o que se reflete claramente na 

composição do seu Produto Interno Bruto (PIB), cujo valor, em 2019, foi de 

142.122.028 mil de Reais (kR$), ocupando a 13ª posição no ranking nacional. 

Segundo as bases de dados disponibilizadas pelo IBGE, a participação do valor 
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adicionado bruto do setor agropecuário (VABAgro) no total do valor adicionado bruto 

(VAB) do Mato Grosso atingiu 21,4% em 2019. Sendo assim, o Mato Grosso foi o 

estado com a maior participação do setor agropecuária no total do VAB do país. 

 Em 2019, apenas seis dos 27 Unidades da Federação (UF) mostraram uma 

participação do setor agropecuário no total do VAB acima de 10%, sendo esses além 

do Mato Grosso (21,4%) os estados Alagoas (17,8%), Mato Grosso do Sul (17,1%), 

Tocantins (14,2%), Rondônia (13,9%) e Goiás (11,4%) (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2019). A forte dependência da economia mato-

grossense do setor agropecuário tem motivos históricos. 

2.2.2.1 Evolução da agricultura no Mato Grosso 

 Esse subitem tem como objetivo, transmitir ao leitor, por meio de dados e fatos, 

uma imagem clara sobre a evolução do setor agropecuário no estado de Mato Grosso 

(MT) ao longo das últimas décadas. Os dados foram compilados das principais bases 

estatísticas do Brasil publicadas pelo IBGE, nas plataformas do MapBiomas e do Atlas 

das Pastagens publicado pelo Laboratório de Processamento de Imagens e 

Geoprocessamento (LAPIG) da Universidade Federal de Goiás (UFG). 

 Entende-se que a análise e interpretação desses dados em conjunto com a 

Macrocaracterização do Estado, servem de base para o entendimento dos resultados 

obtidos, por meio da modelagem, detalhada nos subitens três e quatro. 

 Não faz nem 50 anos quando, no livro Geografia do Brasil, Região Centro-

Oeste, publicado em 1977 pelo IBGE (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 1977), a autora, Marília Velloso Galvão, caracterizou a região Centro-

Oeste da seguinte forma: 

 
“A reiteração de processos econômicos e de povoamento na fachada 
atlântica não ensejou ao interior remoto senão subsistir como um vazio 
populacional e área de economia débil, carente de estímulo e de 
aplicação de esforço continuado, desprovida, sobretudo, de 
espontaneidade para a deflagração e manutenção de processos 
próprios de desenvolvimento. Assim, latente e defasado, ficou o 
Planalto Central dentro do universo brasileiro. A posição secundária 
do Centro-Oeste no processo social e econômico nacional, por força 
do descompasso assinalado, refletiu-se na relativa escassez da 
investigação e da exploração científica deste outro Brasil de 
retaguarda e do futuro, mormente se comparado com a abundância 
de estudos, nacionais e estrangeiros, sobre o espaço oriental do País.” 
(GALVÃO, 1977). 
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 No final da década de 1930, o governo brasileiro iniciou programas visando a 

colonização e integração de regiões remotas, localizadas no interior do Brasil, ao resto 

do país. Uma dessas campanhas era a “Marcha para o Oeste”, lançada pelo Governo 

de Getulio Vargas em 1938. Objetivo principal dessa política foi a interiorização da 

economia por meio da incorporação das regiões remotas, em especial, Centro-Oeste 

e Norte, aos processos de expansão da ocupação territorial (por meio da condução 

de migrações de populações), e da industrialização (ABUTAKKA, 2010). 

 Naquela época a região Centro-Oeste era basicamente isolada do resto do 

país, contudo, a “Marcha para o Oeste” criou uma infraestrutura básica nesses 

grandes vazios demográficos, como estradas, campos de pouso, vias de 

comunicação, além de construir cidades planejadas, entre várias, Brasília, cuja 

construção ocorreu durante o final da década de 1950 a 1960 (ABUTAKKA, 2010; 

ISHAQ, 2020). 

 Porém, as terras nessa região eram consideradas de baixa aptidão agrícola 

para as culturas tradicionais, principalmente por causa da baixa fertilidade natural dos 

seus solos, cujo alto nível de acidez dificulta a absorção de nutrientes pelas plantas 

(CHADDAD, 2017; COSTA; SANTOS; MAGOSSI, 2018). Era obvio que, nessa época, 

as atividades agrícolas em Mato Grosso mostraram baixos níveis de produtividade e 

se concentraram predominantemente na pecuária extensiva e em culturas de 

alimentos básicos para a subsidência (CHADDAD; 2017). 

 O segundo impulso, visando a integração da Amazônia Legal7, ocorreu durante 

o regime militar por meio do Plano Nacional de Integração (PIN), decretado em 1970. 

As suas políticas englobaram o desenvolvimento em infraestrutura, isenção de 

impostos para as empresas que investissem na região, além de crédito subsidiário. 

Os pecuaristas foram os primeiros que beneficiaram dessas políticas. Até 1980, a 

Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) aprovou 469 projetos 

envolvendo USD 565 milhões (CHADDAD, 2017). O resultado desse programa se 

refletiu também no Mato Grosso onde a quantidade de bovinos de 1975 a 1985 mais 

do que duplicou (Tabela 1). 

 
7 A Amazônia Legal foi criada pelo governo militar brasileiro a fim de implementar a sua política de 
desenvolvimento e integrar a região amazônica com o restante do país. A região engloba os estados 
do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Mato Grosso, Tocantins, e o oeste do Maranhão, incluindo 
três biomas, sendo essas Amazônia, Cerrado e Pantanal. 
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 Além de projetos de pecuária destinados à grandes fazendeiros, o PIN 

incentivou o assentamento de pequenos agricultores familiares e sem-terra na 

Amazônia Legal (ORLANDI et al., 2017). Segundo Chaddad (2017), foram destinados 

cerca de 5 milhões de hectares de terras à essa iniciativa, cuja maioria destinou-se à 

camponeses nordestinos, como resposta ao aumento da miséria no campo, em 

virtude da seca na Região Nordeste. 

 O período entre 1965 a 1980 foi caracterizado por uma intervenção expressiva 

do governo na agricultura. Além dos programas dirigidos à ocupação do Centro-Oeste 

e da Amazônia, as políticas agrícolas tinham como objetivo promover a modernização 

da agricultura brasileira que, naquela época, em geral, não era competitiva e atrasada 

em termos a adoção de tecnologia quando comparada com outros países. 

(DELGADO, 1985; DEFANTE et al., 1999; CHADDAD, 2017). 

 As políticas de modernização visaram garantir a segurança alimentar para uma 

população cada vez mais urbana, com foco no desenvolvimento de novas tecnologias 

e cultivos que se adaptaram ao clima e aos solos precárias da região. A maioria das 

tecnologias foi desenvolvida em laboratórios e campos de pesquisa brasileiros, sob 

coordenação da Embrapa. Para a disseminação e adoção dessas tecnologias em 

campo, o governo disponibilizou crédito rural, mecanismos de garantia da renda e 

serviços de extensão rural (CHADDAD, 2017). 

 As políticas de integração regional e modernização tiveram curta duração. Em 

1976 em virtude dos problemas macroeconômicos, principalmente a inflação e o 

déficit comercial, o governo começou a adotar medidas restritivas que resultarem em 

cortes do crédito agrícola para investimento e comercialização e aumento de taxas de 

juros para créditos de custeio e investimento que a partir de 1979 foram indexados à 

inflação, tornando-se assim mais onerosos (BELIK, 1994; DEFANTE et al., 1999; 

GONÇALVES et al., 2005; DELGADO, 2012). 

 Acima disso, os efeitos do segundo choque do petróleo em 1979 afetaram 

severamente a capacidade do governo de adotar políticas proativas destinadas ao 

investimento e à modernização (CHADDAD, 2017). 

 Após a redemocratização do Brasil em 1985, as políticas relacionadas com o 

desenvolvimento da região amazônica tiveram um enfoque maior em questões 

ambientais, na proteção das terras indígenas e na reforma agrária. Nesse contexto, 

áreas substanciais do cerrado e das florestas ombrófilas da Amazônia Legal foram 

integradas em unidades de conservação da natureza e reservas indígenas, ficando 
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assim protegidas. Em paralelo houve um corte de subsídios e incentivos fiscais 

destinados ao setor agrícola (CHADDAD, 2017). 

 As medidas estruturais e macroeconômicas do governo de combate à inflação 

e de ajuste externo, assim como a desregulamentação e liberação dos mercados por 

meio de diversos planos8 prejudicaram o setor agrícola e colocaram muitos produtores 

em uma crise severa de endividamento (DEFANTE et al., 1999; SOUSA; PIMENTEL, 

2005). 

 Enquanto o alto nível de endividamento em conjunto com os baixos preços das 

commodities comerciais internacionais levaram muitos produtores a abandonar a 

atividade por inadimplência, outros conseguiram se beneficiar desse novo cenário 

macroeconômico e reagiram com modernização que, por sua vez, resultou em 

aumentos de produção e ganhos de produtividade (CHADDAD, 2017). 

 Novas tecnologias agrícolas se tornaram disponíveis para os agricultores, o 

que levou ao desenvolvimento da agricultura comercial e industrial com níveis de 

produtividade cada vez maiores. Ao longo da segunda metade dos anos 90 verificou-

se um aumento expressivo de eficiência no setor agrícola (SOUSA; PIMENTEL, 

2005). 

 Os efeitos das políticas agrícolas se refletem também nos dados e indicadores 

detalhados na Tabela 1 que mostra a evolução dos principais indicadores de 

desempenho operacional levantados e publicados pelo IBGE nos respetivos Censos 

Agropecuários. Observa-se o avanço da fronteira agrícola por meio do aumento 

contínuo das terras em área de cultivo e da quantidade de cabeças de gado desde 

1975 a 2017. A tecnificação e modernização da agricultura se manifesta no aumento 

de tratores por hectare, enquanto o número de pessoas por hectare está diminuindo 

simultaneamente. 

 
8 Plano Cruzado I e II (1986), Plano Bresser (1987), Plano Verão (1987) e Plano Collor I e II (1990). 
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Tabela 1. Evolução da agricultura no estado de Mato Grosso (MT) no período de 1975 a 2017. 
Indicadores agrícolas Unid 1975 1985 1995-1996 2006 2017 
Estabelecimentos agrícolas UN 56.118 77.921 78.762 112.987 118.679 

Área cultivada ha 21.949.146 37.835.651 49.839.631 46.688.711 54.922.850 

Área cultivada relativa % 24,3 41,9 55,2 53,9 60,8 

Área cultivada por estabelecimento ha 391,1 485,6 632,8 430,9 462,8 

Pessoal ocupado Capita 263.179 359.221 326.767 358.336 422.453 

Número de tratores UN 2.643 19.534 32.752 42.330 71.132 

Número de cabeças de gado Cabeça 3.110.119 6.545.956 14.438.135 20.666.147 24.309.475 

Área irrigada ha      155.775 

Estabelecimentos com irrigação UN     4.744 

Pessoal por hectare  0,0120 0,0095 0,0066 0,0074 0,0077 

Tratores por estabelecimento  0,0471 0,2507 0,4158 0,3746 0,5994 

Tratores por hectare  0,0001 0,0005 0,0007 0,0009 0,0013 

Porcentagem de áreas irrigadas  0% 0% 0% 0% 4% 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2009; 2017). Chaddad (2017). 

 

 
Figura 10. Evolução do uso das terras no estado do Mato Grosso de 1985 a 2019 em milhões de 
hectares. 
Fonte: MapBiomas (2020). 
Nota: Consolidou-se na curva azul “Agropecuário” as terras destinadas a pastagens, agricultura, silvicultura e os 
mosaicos de agricultura e pastagem 
 

 Aproximadamente 21,5 milhões de hectares de vegetação nativa do estado de 

Mato Grosso foram transformados em terra agrícola de 1985 até 2005 (Figura 10), o 

que fez que a região foi responsável pela maior parte do aumento da produção 

agrícola do Brasil entre 1970 e 1990 (CHADDAD, 2017). Porém, observou-se que a 

partir da década de 1990, a maior parte do aumento da produção no Mato Grosso 

deveu-se ao crescimento da produtividade. 
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 Em menos do que 50 anos o Cerrado se transformou do “vazio 

socioeconômico” caracterizado por baixa produtividade e pobreza em um sistema 

agroindustrial complexo, moderno e globalmente competitivo. Destaca-se, sobretudo 

o estado de Mato Grosso (MT), que hoje é líder em produção agrícola do país. 

 Não há dúvidas que o desenvolvimento do Cerrado gerou impactos 

socioeconômicos positivos para o Brasil em termos de renda, geração de emprego, 

desenvolvimento regional, exportação, infraestrutura, entre outros (BONELLI, 2001). 

Não obstante disso, houve bastante críticos, dessa política de expansão, 

principalmente por causa à suposta falta de planejamento ambiental e agrícola 

(MUELLER, 2003; KLINK; MACHADO, 2005; WALKER et al., 2009). 

 Klink e Machado (2005) alertaram que o avanço da fronteira agrícola teve um 

elevado custo ambiental, em virtude da perda de biodiversidade, introdução de 

espécies exóticas invasivas, erosão do solo por retirada da vegetação natural em 

áreas sensíveis (matas ciliares, morros com alto declino), degradação da terra e 

passivo ambiental em Áreas de Preservação Permanente (APP) e Reserva Legal 

(RL). 

 Nesse contexto, a perda de disponibilidade de recursos hídricos naturais 

merece uma atenção especial. Observando Figura 11, pode-se supor que, com o 

avanço da fronteira agrícola, a disponibilidade de água no Estado caiu, uma vez que, 

de 1985 a 2001 a cobertura do estado com recursos hídricos (em hectares) diminuiu 

em 32,2%. Observa-se uma estabilização a partir do ano de 2001 que, quando 

associado com a Figura 10, poderia ser resultado do aumento da produtividade 

agrícola que, por sua vez, resultou em uma estagnação da conversão de vegetação 

nativa (desmatamento) em terras agrícolas (Figura 12). 

 Essa perda de disponibilidade de recursos hídricos naturais tem que ser 

analisada em detalhe e acompanhada continuamente, considerando, em particular, a 

alta dependência do estado do setor agropecuária, cuja atividade, crescimento 

(pensando por exemplo em um aumento das áreas irrigadas) e desenvolvimento é 

limitada pela disponibilidade de água. 
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Figura 11. Evolução da cobertura do estado de Mato Grosso por recursos hídricos naturais o 
período de 1985 a 2020 em mil hectares. 
Fonte: MapBiomas (2020). 
 

 Interessante é que esse tema não é novidade, pois, já nos anos noventa, Tarifa 

(1994) demonstrou preocupação de que a área do Centro-Oeste, principalmente o 

estado de Mato Grosso, possa a longo prazo sofrer uma diminuição pluviométrica em 

função das mudanças climáticas que venham a ocorrer na Amazônia. 

 Nessa época a análise de imagens de satélites meteorológicos, bem como o 

estudo do escoamento troposférico em baixos níveis (850 mb) demonstraram um 

deslocamento constante de noroeste para sudeste de nuvens e vapor d’água da 

Amazônia Ocidental para o Centro-Oeste (TARIFA, 1994). 

 Contudo, concluiu-se na altura que, apesar de ainda não existirem simulações 

capazes de relacionar o desflorestamento da floresta ombrófila com a diminuição das 

chuvas no estado de Mato Grosso, as evidências observacionais demonstram que 

uma parte considerável da umidade atmosférica do Centro-Oeste é geneticamente 

formada na Amazônia Centro-Ocidental (SANTOS, 2000). 
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Figura 12. Desmatamento no estado do Mato Grosso de 1987 a 2020. 
Fonte: MapBiomas (2020). 

2.2.2.2 Evolução das principais culturas temporárias cultivadas no Mato 
Grosso 

 O estado de Mato Grosso (MT) se destaca há duas décadas por sua 

importância na produção das principais culturas comerciais e de exportação 

(commodities), sendo essas, soja, milho e algodão, liderando a produção e exportação 

dessas commodities há mais de dez anos. Portanto, o setor agrícola do Mato Grosso 

está contribuindo significativamente na geração de renda no Estado. 

 A Tabela 2 mostra os principais indicadores da produção de soja, milho e 

algodão, do Brasil e do estado de Mato Grosso. 

 Analisando a produção de soja no estado de Mato Grosso (Figura 13) ao longo 

dos últimos 30 anos observa-se que a produção no ano de 2020 aumentou em 11,4 

vezes quando comparada com o ano de 1990, enquanto a área plantada, no mesmo 

período, apenas aumentou em 6,4 vezes o que se reflete em um ganho expressivo de 

produtividade de 1.974 kg ha-1 em 1990 para 3.511 kg ha-1 em 2020, ou seja, em 

78%. 

 Em 1990 a produção da soja no Mato Grosso representou 13% em área 

plantada e 15% em produção da produção nacional. Atingindo níveis de produtividade 

15% acima da média nacional (Figura 14). Três décadas depois, o estado responde 

por 26% de área plantada e 29% da produção de soja do Brasil, com um nível de 

produtividade em 7% acima do nível nacional. Observando a Figura 14, verifica-se 

que os ganhos de produtividade foram mais expressivos na primeira década (de 1990 
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a 2000) a partir de do ano 2000 a produtividade se estabilizou atingindo em média 

3.073 kg ha-1. 

 
Tabela 2. Área semeada em hectares (ha), produção em toneladas (tprod), exportação em 
toneladas (texp) e produtividade em quilogramas por hectare (kg ha-1) de algodão (herbáceo), 
milho (grão) e soja (grão) no Brasil e no estado de Mato Grosso nas últimas três décadas. 

  Brasil Mato Grosso 
Ano Unid Algodão Milho Soja Algodão Milho Soja 
1990 ha 1.516.168 12.023.771 11.584.734 43.422 273.511 1.552.910 

 tprod 1.783.175 21.347.774 19.897.804 57.634 618.973 3.064.715 

 kg ha-1 1.176 1.775 1.718 1.327 2.263 1.974 

2000 ha 811.848 12.648.005 13.693.677 257.762 562.582 2.906.648 

 tprod 2.007.102 32.321.000 32.820.826 1.002.836 1.429.672 8.774.470 

 texp 28.555 6.689 11.517.073 5.517 27 1.661.474 

 kg ha-1 2.472 2.555 2.397 3.891 2.541 3.019 

2010 ha 831.687 12.963.080 23.339.094 420.132 2.014.192 6.227.044 

 tprod 2.949.845 55.364.271 68.756.343 1.454.675 8.164.273 18.787.783 

 texp 512.412 10.818.733 29.073.156 196.278 5.114.942 6.101.846 

 kg ha-1 3.547 4.271 2.946 4.462 4.053 3.017 

2020 ha 1.633.238 18.351.075 37.201.992 1.140.416 5.318.762 9.989.649 

 tprod 7.070.136 103.963.620 121.797.712 4.895.045 33.650.671 35.070.044 

 texp 2.125.417 34.431.937 82.973.424 1.062.036 21.036.161 21.230.188 

 kg ha-1 4.329 5.665 3.274 4.292 6.327 3.511 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2020); COMEXSTAT (2021) 
Nota: Os dados referentes às exportações compõem as seguintes categorias de produto com a respetiva posição 
do sistema harmonizada (SH4): Soja, mesmo triturada (1201); Milho (1005), Algodão, não cardado nem penteado 
(5201) e Algodão cardado ou penteado (5203). Não foi possível obter dados referentes às exportações do ano de 
1990. 
 

 Isso se deve principalmente ao desenvolvimento contínuo de novas variedades 

adaptadas as condições fitogeológicas da região Centro-Oeste, como clima, solos, 

fotoperíodo (duração mais curta do dia na região tropical), diversas pragas e doenças. 

O esforço e os investimentos em P&D agrícola para diversificar o pool genético das 

sementes da soja foi expressivo, considerando particularmente que a soja é uma 

cultura com origem de climas temperados, ou seja, originalmente inapta para ser 

cultivada em latitudes mais baixas. Porém, observado os resultados (Tabela 2 e 

Figuras 13 e 14), pode-se concluir que os projetos foram muito bem-sucedidos 

(CHADDAD, 2017). 
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 Segundo os levantamentos da produção agrícola municipal, publicados pelo 

IBGE, os dez principais municípios mato-grossenses de produção de soja (produção 

em toneladas), por ordem decrescente, são Sorriso, Nova Mutum, Sapezal, 

Querência, Nova Ubiratã, Campo Novo de Parecis, Diamantino, Primavera do Leste, 

Ipiranga do Norte e Paranatinga que junto representam uma expressiva parte da 

produção do estado de Mato Grosso. 

 

 
Figura 13. Evolução da produção da soja em grão no estado de Mato Grosso de 1990 a 2020, 
área plantada em hectares, produção de grão em toneladas e produtividade em quilogramas por 
hectare (kg ha-1). 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2020). 
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Figura 14. Participação do estado de Mato Grosso na produção nacional da soja em grão em 
termos de área plantada em hectares (ha), produção (t) e exportação (exp.) de grão em toneladas 
e variação da produtividade em quilogramas por hectare (kg°ha-1). 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2020); COMEXSTAT (2021). 
Nota: Os dados referentes às exportações compõem a categoria de produto com a respetiva posição do sistema 
harmonizada (SH4): Soja, mesmo triturada (1201). 
 

 A produção de milho no Mato Grosso começou a ganhar importância a partir 

de 2010, principalmente, como segunda cultura (popularmente chamado “milho-

safrinha”) após colheita da soja. Nesse caso o plantio da soja ocorre em outubro (no 

início do período de chuvas), usando cultivares de ciclo precoce (90 a 100 dias), com 

colheita de janeiro a fevereiro. O plantio do milho ocorre logo após ou até 

simultaneamente com a colheita da soja. 

 Essa prática de rotação de culturas é muito comum no estado de Mato Grosso. 

Em 2020, cerca de 53,4% dos produtores de soja plantaram milho como segunda 

cultura (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2020), o que 

explica que os principais municípios produtores de milho e soja são praticamente 

idênticos, variando apenas na ordem do ranking. 

 A mecanização contribuiu para o aumento na produção de milho. Em meados 

dos anos 2000, foi fabricada a primeira plataforma brasileira especializada para a 

cultura, minimizando as perdas na colheita e os prejuízos com manutenção da 

máquina (MOLIM, 2004; MANTOVANI, 2016). 

 Além de aumentar significativamente em termos de área de plantio e 

quantidade produzido e exportado, o milho se destaca pelos ganhos expressivos de 

produtividade, cujo valor quase triplicou de 2.263 kg ha-1 em 1990 para 6.327 kg ha-
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1 em 2020 (Figura 15). A produtividade de grãos no estado está 21% acima da média 

nacional. 

 Como no caso da soja, isso se deve principalmente ao desenvolvimento de 

novos híbridos adaptados às condições tropicais da região, e mais resistentes ao 

déficit hídrico, considerando, que a maior parte do ciclo vegetativo do milho ocorre no 

período da seca (inverno). 

 A participação da produção mato-grossense do milho vem crescendo ao longo 

das últimas 3 décadas. Enquanto, em 1990, representou apenas 2% em área plantada 

e 3% em volume da produção nacional a sua participação em 2020 atingiu 29% em 

área plantada e 32% em volume da produção nacional (Tabela 2). 

 

 
Figura 15. Evolução da produção do milho em grão no estado de Mato Grosso de 1990 a 2020, 
área plantada em hectares, produção de grão em toneladas e produtividade em quilogramas por 
hectare (kg ha-1). 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2020). 
 

 Em relação à produção do algodão no estado do Mato Grosso, a situação é 

bem parecida ao da soja e do milho. Observa-se também ganhos significativos de 

produtividade ao longo dos últimos 30 anos, cujo valor mais do que triplicou de 1.327 

kg ha-1 em 1990 para 4.292 kg ha-1 em 2020 (Figura 16). A participação do estado 

na produção nacional (em toneladas) vem crescendo continuamente. Começando 

com uma participação modesta de 3% em 1990 atingiu 50% em 2000 e 70% em 2020 

(Tabela 2). 
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Figura 16. Evolução da produção do algodão em caroço no estado de Mato Grosso de 1990 a 
2020, área plantada em hectares, produção de grão em toneladas e produtividade em 
quilogramas por hectare (kg ha-1). 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2020). 
 

 Segundo os levantamentos da produção agrícola municipal, publicados pelo 

IBGE, os dez principais municípios mato-grossenses de produção de algodão 

(produção em toneladas), por ordem decrescente, são, Sapezal, Campo Novo do 

Parecis, Campo Verde, Diamantino, Campos de Júlio, Lucas do Rio Verde, Primavera 

do Leste, Sorriso, Tapurah, Santo Antônio do Leste que juntos representam mais de 

65,8% da produção do estado de Mato Grosso. 

 As exportações de soja, milho e algodão acompanharam a evolução da 

produção agrícola no estado, com tendência a aumentar continuamente. Informações 

mais detalhadas referentes às exportações podem ser consultadas no Anexo H1 a 

H6. 

2.2.2.3 Evolução da produtividade pecuária 

 Segundo o Atlas das Pastagens publicado pelo Laboratório de Processamento 

de Imagens e Geoprocessamento (LAPIG) da Universidade Federal de Goiás (UFG), 

em 2018, cerca de 66% (20,5 milhões de hectares) do território do estado de Mato 

Grosso (MT) estavam ocupados por pastagens com diversos níveis de degradação 

conforme ilustrado na Figura 17. 

43 

1.140 

58 

4.895 

1.327

4.292

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

Pr
od

ut
iv

id
ad

e 
kg

 h
a 

-¹

Ár
ea

 (h
a)

 | 
Pr

od
uç

ão
 (t

)

Th
ou

sa
nd

s

Área plantada (ha) Produção (t) Prod. kg ha¯¹



82 

 
Figura 17. Situação de degradação das pastagens no estado de Mato Grosso em 2018 
(informação em mil hectares. 
Fonte: Lapig (2020). 
 

 Do total da área de pastagem do estado de Mato Grosso, um terço é distribuído 

em apenas 15 dos 141 municípios, localizadas principalmente no extremo norte do 

estado na divisa com Pará (PA) e Tocantins (TO) ou no Sudoeste na fronteira com 

Bolívia. A lista com os “Top 15” municípios, e a respetiva situação das pastagens pode 

ser consultado no Apêndice 6. 

 A Figura 18 mostra os principais indicadores descritivos referentes à evolução 

da pecuária no estado do Mato Grosso (MT). Observa-se que ganhos mais 

expressivos de produtividade, expressos em um aumento da lotação de gado no 

pasto, foram obtidos apenas na última década (a partir de 2010). Até lá, o aumento da 

produção foi realizado, principalmente, por meio de abertura de novas áreas de 

pastagem. 
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Figura 18. Evolução da ocupação do solo com pastagens, rebanho bovino em Unidade Animal 
(UA) e produtividade da pecuária no estado de Mato Grosso de 1985 a 2020. 
Fonte: Lapig (2020). 
Nota: Uma unidade animal (UA) representa um bovino adulto com massa de 450 kg. 
 

 Classificando os 141 municípios em sete grupos de acordo com a faixa de 

lotação das pastagens mostra que a maioria dos municípios (80,9%) não atingiram 

uma lotação bovina de 1,5 UA ha-1 e 46,8% dos municípios nem conseguem 

ultrapassar a lotação de 1,0 UA ha-1 (Tabela 3). 

 
Tabela 3. Classificação dos municípios de Mato Grosso por unidades de animal por hectare. 

Classe UA ha-1 Municípios UA ha-1 % total 
A < 0,50 5 0,46 3,5 

B Entre 0,51 e 0,70 10 0,62 7,1 

C Entre 0,71 e 1,00 51 0,90 36,2 

D Entre 1,10 e 1,50 48 1,30 34,0 

E Entre 1,51 e 2,00 22 1,75 15,6 

F Entre 2,10 e 3,50 4 2,48 2,8 

G > 3,50 1 3,65 0,7 

Total  141 1,20 100,0 

Fonte: Lapig (2020). 
 

 No entanto, os indicadores de produtividade contrastam fortemente com os 

ganhos expressivos de produtividade obtidos, na produção de soja, milho e algodão 

conforme detalhado nos subitens anteriores. Essas culturas apresentam indicadores 

de produtividade comparáveis aos dos principais competidores internacionais, 
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enquanto a produtividade da pecuária ainda fica distante do nível global (FELTRAN-

BARBIERI; FÉRES, 2021). 

 Os dados mostram que apesar da sua importância socioeconômica, a pecuária 

mato grossense tem apresentado um desempenho muito aquém do seu potencial 

biofísico. Um dos fatores determinantes para o baixo desempenho da maioria dos 

produtores da região está diretamente ligado à falta de manejo adequado das 

pastagens. Isso fez com que o estado hoje esteja coberto por 13,4 milhões de hectares 

de pastagens degradadas (representando 65% do total das pastagens no MT) 

comprometendo significativamente o seu potencial produtivo (GUIMARÃES, 2021). 

 A recuperação de pastagens degradadas representa um potencial significativo 

para o aumento sustentável de produtividade, seja por fins pecuários ou fins agrícolas, 

pois a área recuperada pode-se usar também para o plantio de diversas culturas. 

 De acordo com Feltran-Barbieri e Féres (2021), a recuperação de terras 

degradadas e a restauração florestal são estratégias fundamentais que contribuem 

para garantir a segurança alimentar, e o setor agrícola brasileiro pode tomar uma 

posição de liderança nesta iniciativa. O Brasil é uma potência agrícola, mas também 

acumulou cerca de 100 milhões de hectares de pastagens degradadas, de acordo 

com mapeamento do Lapig (2020). Segundo Feltran-Barbieri e Féres (2021), a 

implementação de ações de restauração e recuperação resultaria em ganhos 

ambientais e econômicos significativos. 

2.2.3 Fatores demográficos e sociais 

2.2.3.1 Fatores demográficos 

 No final da década de 1970, Galvão (1977) caracterizou a situação demográfica 

e socioeconômica do Centro-Oeste da seguinte forma: 
 
“O Centro-Oeste situa-se como um relativo vazio 
demográfico, pois numa área que representa 22% do 
total do País, abriga uma população correspondente a 
5% do total nacional. Apesar de ainda ser caracterizada 
como de modesta condição social e econômica e de 
apresentar baixos índices de produtividade, a Região 
cresceu sensivelmente em termos populacionais, de 
produção primária e de acessibilidade, deixando sua 
tradicional posição de área remota para assumir, de um 
lado, a condição de periferia imediata do centro da região 
dinâmica do País, qual seja o Sudeste e, por outro lado, 
a de importante base para a abordagem da Amazônia 
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pela margem sul, processo já em andamento e cuja 
finalidade é a integração do Norte ao todo nacional.” 
(GALVÃO, 1977). 
 

 Apesar de que a população tinha crescido fortemente a partir da década de 

1960, em particular durante o período de 1970 a 1991 (Tabela 4), o estado ainda 

mostra uma baixa densidade populacional (Tabela 5), ocupando, segundo o último 

Censo, referente ao ano de 2010, publicado pelo IBGE, a 25ª posição do ranking 

nacional (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). 

 Interessante é a comparação com o estado de São Paulo, que, no mesmo 

Censo, ficou na 3ª posição do ranking, atrás do Distrito Federal e de Rio de Janeiro, 

que ocuparam as posições 1 e 2 respetivamente (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2010). Como pode ser observada na Tabela 4, o 

estado de São Paulo mostrou em 1872 (há 138 anos) uma densidade demográfica 

igual da do estado de Mato Grosso em 2010, o que reflete claramente a história da 

ocupação do Brasil, que teve o seu início no litoral atlântico com taxas de crescimento 

demográfico elevadas no final do século XIX e início do século XX. 

 Em termos da densidade de veículos9 por habitante, que pode ser usado como 

indicador de prosperidade e geração de renda, observa-se que, em 2020, ambos os 

estados estavam no mesmo patamar. A média de densidade de veículos por habitante 

entre os cinco estados mais populosos do Brasil10 foi de 0,6 veículos por habitante, o 

que permite concluir que a taxa de motorização do estado de Mato Grosso se encontra 

acima da média nacional (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2021a,b). 

 

 
9 Veículos englobam as categorias automóvel, caminhão, ônibus e motocicleta. 
10 São Paulo (0,66 vc. por hab.), Minas Gerais (0,56 vc. por hab.), Paraná (0,70 vc. por hab.), Rio 
Grande do Sul (vc. por hab.) e Rio de Janeiro (0,41 vc por hab.) [veículos por habitante (vc. por hab.)]. 
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Tabela 4. Evolução da densidade demográfica em habitantes por quilômetro quadrado (hab°km-
2 e respetiva variação anual dos estados Mato Grosso (MT) e São Paulo (SP) de 1872 a 2021. 

 Mato Grosso (MT) São Paulo (SP) 
Ano hab km-2 var. anual (%) hab km-2 var. anual (%) 
1872 0,07  3,37  

1890 0,10 42,9% 5,58 65,6% 
1900 0,13 30,0% 9,20 64,9% 
1920 0,27 107,7% 18,50 101,1% 
1940 0,21 -22,2% 28,93 56,4% 
1950 0,24 14,3% 36,81 27,2% 
1960 0,37 54,2% 52,28 42,0% 
1970 0,68 83,8% 72,36 38,4% 
1980 1,29 89,7% 102,25 41,3% 
1991 2,24 73,6% 127,11 24,3% 
2000 2,77 23,7% 148,96 17,2% 
2010 3,36 21,3% 166,25 11,6% 
2021 3,95 17,5% 187,94 13,0% 

 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010, 2021a,b). 
Nota: Valores estimados pelo IBGE para o ano de 2021. 

 
Tabela 5. Indicadores demográficos comparando os estados do Mato Grosso e São Paulo com 
respetiva posição no ranking nacional conforme o último Censo publicado pelo IBGE referente 
ao ano de 2010. 

 Mato Grosso (MT) São Paulo (SP) 
 valor posição valor posição 

Território [2010] 903.207,05  3° 248.219,48 12° 

População no último Censo [2010] 3.035.122  19° 41.262.199 1° 

População estimada [2021] 3.567.234   46.649.132  

Densidade demográfica [2010] 3,36  25° 166,23  3° 

Densidade demográfica [2021] 3,95   187,94   

Total de veículos [2020] 2.322.156 11° 30.778.960 1° 

Veículos por habitante 0,65  0,66   
 

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010, 2021a,b). 
Nota: Valores para o ano de 2021 estimados pelo IBGE. 

2.2.3.2 Centros urbanos e áreas rurais 

 Apesar de que o estado de Mato Grosso é considerado um estado agrário, 

apenas 18% da população vive em áreas rurais, enquanto 82% dos habitantes se 

concentraram nos centros urbanos (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2010). 
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Figura 19. Relação dos doze municípios mato-grossenses mais populosos de acordo com o 
último Censo de 2010 (Pop. [Censo 2010]) e crescimento de população estimada pelo IBGE para 
o ano de 2021 (Estimativa IBGE [2021]). 
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010; 2021a,b). 

 

 Analisando a localização dos doze municípios mais populosos, detalhados na 

Figura 19, observa-se que a maior parte da população vive nos três municípios com 

as maiores cidades (Cuiabá, Várzea Grande e Rondonópolis), todas localizadas no 

sul do estado. Sinop, localizada no Norte, é resultado da política de ocupação da 

Amazônia Legal desenvolvida pelo Governo Federal na década de 1970. O nome do 

município deriva das letras iniciais da Sociedade Imobiliária Noroeste do Paraná 

(SINOP), empresa que idealizou e implantou o projeto urbano e rural da cidade. Os 

seus primeiros habitantes começaram a chegar nos anos de 1972 e 1973. A maioria 

vinha dos Estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul (PREFEITURA 

MUNICIPAL DE SINOP, 2021). 

 Sorriso, Lucas do Rio Verde, Nova Mutum, Primavera do Leste e Tangará da 

Serra são os importantes centros de agronegócios do estado, liderando a produção 

de soja, milho e algodão como foi detalhado nos subitens anteriores. Como Sinop 

essas regiões foram ocupadas nos anos de 1970 a 1980 no âmbito dos programas do 

governo, visando a colonização do Centro-Oeste, e se tornaram município em meados 

finais dos anos de 1980 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2021d). 

 Os municípios de Alta Floresta, localizado o extremo Norte do Estado na divisão 

com o estado de Pará; Cáceres, localizado no Sul; e Barra do Garças, localizado na 
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divisão com o estado de Goiás, têm a pecuária como principal atividade econômica. 

Cáceres possui um dos maiores rebanhos de gado bovino do Brasil, além de ser 

pioneiro na criação de jacaré do pantanal em cativeiro (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021d). 

2.2.3.3 Índice de desenvolvimento humano municipal 

 De acordo com as publicações do Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento (PNUD), o estado de Mato Grosso ocupou em 2010 a 11ª posição 

no ranking nacional em termos de Índice de Desenvolvimento Humano Municipal das 

Unidades de Federação (IDHM) (Figura 20). 

 

 
Figura 20. As 15 Unidades de Federação (IDHM) com o maior Índice de Desenvolvimento 
Humano Municipal (IDHM) do Brasil referente ao ano de 2010. 
Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2010). 

 

 Os dez municípios mato-grossenses que obtiveram maior IDHM em 2010 

segundo o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), foram, em 

ordem decrescente (indicando também a posição no ranking nacional dos 5.565 

municípios brasileiros): Cuiabá (95º), Lucas do Rio Verde (249º), Nova Mutum (408º), 

Rondonópolis (460º), Sinop (468º), Primavera do Leste (519º), Campo Verde (557º), 

Barra do Garças (587º), Campos de Júlio (671º) e Sorriso (673º). 

 Considerando a composição e o conceito do IDHM não é surpreendente que 

os municípios mais populosos e com uma economia estável, na maior parte vindo do 

agronegócio, possuem também uma estrutura educacional e de saúde mais 
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desenvolvida, permitindo, assim, níveis de escolaridade mais elevados e uma 

longevidade maior. Esses, por sua vez, e em conjunto com o indicador de renda, 

acarretam um IDHM mais elevado. 

 Na parte inferior do ranking municipal, encontram-se os municípios Acorizal 

(3.523º), Lambari D'Oeste (3.548º), Gaúcha do Norte (3.819º), Colniza (3.887º), Santa 

Terezinha (3.954º), Cotriguaçu (4.142º), Barão de Melgaço (4.151º), Porto Estrela 

(4.190º), Nova Nazaré (4.270º) e Campinápolis (5.339º). 

 Os 5.565 municípios do Brasil foram divididos em quatro grupos com base no 

seu IDHM referente ao ano de 2010. O Grupo 1 representa 25% dos municípios com 

o IDHM mais elevado, o Grupo 2 o segundo quartil, o Grupo 3 o terceiro quartil e o 

Grupo 4 os 25% dos municípios com o IDHM mais baixo. A Tabela 6 mostra a 

distribuição dos municípios dos estados Mato Grosso, São Paulo e Goiás nesses 

quatro grupos. 

 Usou-se Goiás e São Paulo como comparativo do estado do Mato Grosso, para 

ter um estado localizado no Centro-Oeste (Goiás), que foi ocupado basicamente no 

mesmo período, enquanto o estado de São Paulo foi um dos primeiros estados do 

Brasil a ser desenvolvido economicamente representando hoje o maior polo industrial 

e de serviço do país. 

 Observa-se que a distribuição percentual dos municípios de Mato Grosso (MT) 

e Goiás (GO) nesses quatro grupos foi bem parecida, com maiores concentrações no 

grupo 2 (55% no caso de MT e 56% no caso de GO). A diferença interessante é que 

o estado de Goiás teve uma maior concentração de municípios classificados no grupo 

1 (25%), enquanto o estado de Mato Grosso teve mais municípios alocados no grupo 

3 (27%). 

 O estado de São Paulo teve a maior parte dos seus municípios (75%) 

concentrados no primeiro grupo. Apenas 22% dos municípios foram classificados no 

segundo grupo enquanto a representatividade de municípios no grupo 3, com apenas 

9 municípios, foi insignificante (1%). 
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Tabela 6. Distribuição dos municípios dos estados Mato Grosso (MT), São Paulo (SP) e Goiás 
(GO) nos quatro grupos conforme ranking nacional de IDHM de ordem decrescente. 

Grupo Posição no ranking  
nacional de IDHM 

Unidades de federação (UF) 

MT SP GO 

1 1 a 1.391 23 16% 492 76% 61 25% 

2 1.392 a 2.782 77 55% 144 22% 138 56% 

3 2.783 a 4.173 38 27% 9 1% 44 18% 

4 4.174 a 5.565 3 2% 0 0% 3 1% 
 Total de municípios 141  645  246  

 

Fonte: Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (2010). 

2.2.3.4 Escolaridade 

 A Tabela 7 mostra alguns indicadores publicados pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) referentes à escolaridade 

comparando o estado de Mato Grosso com o estado de São Paulo, que pode ser 

considerado um dos líderes nacionais em termos de desenvolvimento do sistema de 

educação, principalmente, da rede pública. 

 
Tabela 7. Indicadores do sistema educacional comparando os estados de Mato Grosso e São 
Paulo. 

 Mato Grosso São Paulo 
 EI EF EM EI EF EM 
Matrículas [2020] 172.820 477.717 140.030 2.266.032 5.414.208 1.533.097 

Escolas [2020] 1.587 1.951 661 18.190 15.207 6.508 

Docentes [2020] 8.968 25.597 11.290 154.141 278.699 115.215 

Matrículas por escola 108,90 244,86 211,85 124,58 356,03 235,57 

Matrículas por docente 19,27 18,66 12,40 14,70 19,43 13,31 
[IDEB] Anos iniciais do EF 
[2019] 

 5,7 (11º)   6,5 (1º)  

[IDEB] Anos finais do EF 
[2019] 

 4,5 (13º)   5,2 (1º)  
 

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (2021). 
Nota: Ensino infantil (EI); Ensino fundamental (EF); Ensino médio (EM); Índice de desenvolvimento da educação 
básica (IDEB). Os IBEB se referem à rede pública no ano de 2019. Os valores referentes às matrículas, docentes 
e escolas englobam a rede pública e privada. 
 

 Observa-se que as matrículas por escola e por docente, com exceção das 

matrículas por docente do ensino infantil, mostraram valores mais baixos no estado 

de Mato Grosso quando comparado com o estado de São Paulo, o que deixa supor 

que as capacidades do sistema educacional do estado de São Paulo estavam mais 
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ocupadas do que as do estado de Mato Grosso. Porém, isso não é um indicador para 

avaliar a qualidade do ensino. 

 Uma análise mais profunda desses indicadores iria além do escopo desse 

trabalho, pois engloba uma série de indicadores como capacidade das escolas 

(vagas), formação dos docentes, idade dos alunos nas diferentes fases do ensino, 

taxa de reprovação, entre muitos outros. 

 Baseado nos valores detalhados na Tabela 7, pode-se concluir que a 

permanência dos alunos no ensino fundamental (EF) no estado de Mato Grosso é 

inferior quando comparada com o estado de São Paulo. Isso foi observado tanto para 

os anos iniciais (-0,8 anos) quanto para os anos finais do ensino fundamental (-0,7 

anos). 

 Partindo do princípio de que mais anos de escolaridade se refletem num nível 

de escolaridade maior, pode se supor que o nível educacional no estado de São Paulo, 

em geral, é maior do que o do estado de Mato Grosso. 

2.3 O código florestal brasileiro 

 O Brasil dispõe de vários dispositivos legais visando à preservação, melhoria e 

recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, a fim de garantir condições ao 

desenvolvimento socioeconômico-ambiental, aos interesses da segurança nacional e 

à proteção digna da vida humana (THE NATURE CONSERVANCY, 2015). Entretanto, 

entende-se que a Lei 12.651/2012, comumente conhecido como o Novo Código 

Florestal, atualmente é o principal instrumento legal de proteção ambiental (FREITAS, 

SPAROVEK; MATSUMOTO, 2015). 

 Hoje o Brasil ainda tem 65%, ou seja, 566 milhões de hectares, do seu território 

coberto por vegetação natural, dos quais 302 milhões de hectares (53%) se encontram 

em terras privadas e 264 milhões de hectares em áreas de conservação pública. 

Esses números evidenciam a importância do Código Florestal em relação à proteção 

dos remanescentes de vegetação nativa, principalmente, no que diz respeito ao 

desenvolvimento socioeconômico-ambiental sustentável. 

 Portanto, esse subitem tem como objetivo dar um breve panorama da Lei 

12.651/2012, que representa o Código Florestal atualmente em vigor, mostrando, 

ademais, as principais alterações e os impactos relacionados quando comparada com 

o Código Florestal de 1965 (Lei 4.771/1965). Uma apresentação detalhada sobre a 
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evolução da legislação ambiental do Brasil iria além do escopo deste trabalho, porém, 

pode ser consultada em Delfino (2021). 

2.3.1 Antecedentes do novo Código Florestal 

 Desde a sua criação, o Código Florestal se dispõe sobre a proteção da 

vegetação nativa nas propriedades rurais privadas. Ademais apresenta regras 

específicas para proteção de áreas ambientalmente frágeis, como leitos de rio, topos 

de morro, áreas alagáveis e outros ecossistemas de relevância específica, estejam 

eles em áreas públicas ou privadas (SILVA; MARQUES; SAMBUICHI, 2016). 

 Porém, poucos projetos de lei em matéria ambiental geraram tanta controvérsia 

e discussão e mobilizaram de tal forma o país como o que se converteu na Lei 12.651, 

de 25 de maio de 2012. (AZEVEDO; TAVARES, 2012; MEDEIROS; SILVA JÚNIOR, 

2013). Essa lei, após anos de intenso debate e várias pautas em Congresso Nacional, 

revogou o Código Florestal de 1965 (Lei 4.771, de 15 de setembro de 1965) e, por 

isso, ficou mais conhecida como o Novo Código Florestal. 

 Posteriormente, outros dispositivos jurídicos vieram a complementar essa lei, 

como a Lei 12.727, de 17/10/2012, derivada da MP 571, de 25/5/2012, e os decretos 

7.830, de 17/10/2012, e 8.235, de 5/5/2014, e, mais recentemente, a Lei 13.295, de 

14/6/2016 (SILVA; MARQUES; SAMBUICHI, 2016). 

 Comparando com a versão do Código Florestal Brasileiro de 1965, essa nova 

legislação sofreu alterações expressivas. As alterações mais expressivas afetaram as 

métricas dos principais instrumentos da proteção da vegetação nativa do Lei 

4.771/1965, sendo essas as Áreas de Preservação Permanente (APP) e as áreas de 

Reserva Legal (RL). 

 Na altura existiu uma grande preocupação acerca das métricas para as APP e 

RL, principalmente, porque uma grande parte dos produtores rurais, incentivados pela 

ausência de monitoramento e da baixa ocorrência de multas, não cumpriu as 

disposições da lei vigente na época (SILVA; MARQUES; SAMBUICHI, 2016). 

 As pressões para a mudança da Lei 4.771/1965 surgiram particularmente 

quando foram estabelecidos instrumentos legais, nomeadamente a Lei de Crimes 

Ambientais (Lei 9.605, de 12 de fevereiro de 1998) e o decreto que a regulamenta 

(Decreto 6.514, de 22 de julho de 2008). Essas leis sinalizaram a possibilidade de os 

proprietários rurais que não cumprissem o Código Florestal serem multados e as áreas 

de passivos ambientais existentes, então ocupadas por atividade agrícola ou pecuária, 
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serem convertidas em áreas florestais (SILVA; MARQUES; SAMBUICHI, 2016). 

Sparovek et al. (2010) estimaram o passivo ambiental de APP e RL no Brasil em cerca 

de 85 milhões de hectares. 

 Segundo Gonçalves, Castanho Filho e Souza (2009), somente no estado de 

São Paulo, a conformidade com o código florestal anterior geraria um custo estimado 

de R$ 20,4 bilhões, o que representa mais da metade da renda gerada pela 

agropecuária paulista em 2005 tornando assim a atividade de muitos produtores rurais 

inviável economicamente. 

 Com a nova lei, estima-se que a área de passivo ambiental em APP e RL nas 

propriedades rurais foi reduzido em quatro vezes, resultando em um passivo 

ambiental de apenas 21,2 milhões de hectares. Dividido em 4,5 milhões de hectares 

para as áreas de APP e 13,1 milhões de hectares (SOARES-FILHO et al., 2014) a 

16,3 milhões de hectares para as áreas de RL (FREITAS; SPAROVEK; 

MATSUMOTO, 2015). 

 Segundo Silva, Marques e Sambuichi (2016), a aprovação da nova lei implicou 

a anistia das multas e outras sanções como a exigência de reflorestamento 

decorrentes de desmatamentos ilegais realizados antes da promulgação do Decreto 

6.514/2008, e a isenção, dos pequenos produtores (propriedades com área menor do 

que quatro módulos fiscais - MF), da obrigatoriedade de recuperar as áreas 

irregularmente desmatadas. 

 Não obstante disso, a nova lei gerou maior expectativa de implementação e 

cumprimento, pois fortaleceu diversos instrumentos da política florestal que antes 

eram previstos em decretos, resoluções do Conselho Nacional do Meio Ambiente 

(Conama) e instruções normativas, entre outras formas jurídicas (SILVA; MARQUES; 

SAMBUICHI, 2016). 

 Trata-se de instrumentos de gestão e de regularização ambiental que podem 

auxiliar tanto o governo quanto os produtores rurais na gestão ambiental de 

propriedades, assim como, no monitoramento e no combate ao desmatamento ilegal 

(CHIAVARI; LOPES, 2016). 

 De acordo com Assunção e Chiavari (2015), essa nova lei, se efetivamente 

implementado, tem o potencial de aumentar a eficiência do uso das terras no Brasil, 

melhorando a proteção dos recursos naturais e até aumentando a produção 

agropecuária, por meio de ganhos de produtividade, sem avanço da fronteira agrícola. 
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2.3.2 Obrigações do Código Florestal 

2.3.2.1 Áreas de Preservação Permanente 

 Conforme Artigo 3º, inciso II, da Lei 12.651/2012, entende-se por Área de 

Preservação Permanente (APP): 

 
“[...] área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função 
ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade 
geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, 
proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas” 
(BRASIL, 2012). 
 

 Enquadram-se no conceito de APP, áreas ecologicamente sensíveis como 

faixas marginais ao longo de cursos d’água, área no entorno de nascentes, lagos e 

lagoas, restingas e manguezais, assim como, topo de morros, área em altitude maior 

que 1.800 m, encostas com declividade superior a 45°, entre outras. 

 O artigo 4 do Código Florestal, define os parâmetros da faixa de proteção na 

qual a vegetação nativa deve ser preservada. Para as APP de corpos hídricos, como 

cursos d’água, lagos, nascentes e olhos d’água, a faixa marginal de proteção aumenta 

à medida que aumenta a largura ou a superfície do corpo hídrico. Para as demais 

categorias, o código define expressivamente como se calcula a zona de proteção. Por 

regra geral, não pode haver exploração econômica dos recursos florestais em APP e 

a supressão de vegetação só poderá ser autorizada em casos muito restritos previstos 

na lei. 

2.3.2.2 Reserva Legal 

 O Artigo 3º, inciso III, da Lei 12.651/2012, define como Reserva Legal (RL): 

 
“[...] área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, 
delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso 
econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, 
auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e 
promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a 
proteção de fauna silvestre e da flora nativa” (BRASIL, 2012). 
 

 De acordo com o artigo 12 da Lei 12.651/2012, a RL é uma porcentagem da 

área total do imóvel rural na qual é obrigatório manter a cobertura de vegetação nativa. 
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Esta porcentagem varia em função do tipo de vegetação e da região geográfica do 

país onde a propriedade rural é localizada. 

 Conforme artigo 17 da Lei 12.651/2012 não é permitido na RL a atividade 

econômica tradicional, como agricultura, pecuária ou exploração madeireira, porém, o 

artigo 17, § 1º, da Lei 12.651/2012 admite a exploração econômica mediante manejo 

florestal sustentável desde que a mesma seja previamente aprovada pelo órgão 

competente do SISNAMA e de acordo com as modalidades previstas no artigo 20 do 

Código Florestal. 

 O objetivo por trás das APP e RL é preservar remanescentes da vegetação 

nativa em todo o país e conservar a biodiversidade. As áreas de RL e de APP não se 

confundem, porém, o Código Florestal permite o cômputo de APP no cálculo da 

porcentagem da reserva legal desde que são reunidas as seguintes três condições 

descriminadas no artigo 15, incisos I, II e III, da Lei 12.651/2012, sendo essas: (i) que 

o benefício não implique conversão de novas áreas para uso alternativo do solo, (ii) 

que a área de APP a ser computada esteja conservada ou em processo de 

recuperação, e (iii) que o imóvel esteja inscrito no cadastro ambiental rural (CAR). 

2.3.3 Instrumentos do Código Florestal 

2.3.3.1 Cadastro Ambiental Rural 

 Uma das inovações mais importantes do Novo Código Florestal foi a criação 

do Cadastro Ambiental Rural (CAR) que segundo o Artigo 29 da Lei 12.651/2012 é: 

 
“É criado o Cadastro Ambiental Rural - CAR, no âmbito do Sistema 
Nacional de Informação sobre Meio Ambiente - SINIMA, registro 
público eletrônico de âmbito nacional, obrigatório para todos os 
imóveis rurais, com a finalidade de integrar as informações ambientais 
das propriedades e posses rurais, compondo base de dados para 
controle, monitoramento, planejamento ambiental e econômico e 
combate ao desmatamento” (BRASIL, 2012). 
 

 De acordo com Machado (2016), o objetivo principal do cadastro é iniciar o 

processo de regularização ambiental das propriedades rurais do território nacional A 

obrigação de inscrição no CAR não é limitada às propriedades privadas, porém, 

engloba inclusive áreas e territórios de uso coletivo, tituladas ou concedidas à povos 

ou comunidades tradicionais e imóveis rurais de Programa de Reforma Agrária 
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caracterizados como assentamento, independente da forma de titulação e da 

exploração do imóvel rural (SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, 2021). 

 No processo de inscrição do imóvel rural no CAR, segundo Artigo 29, § 1º, 

inciso III; 2014, artigo 13, inciso III da Lei 12.651/2012, os proprietários e possuidores 

devem identificar o imóvel por georreferenciamento, informando a localização de APP, 

áreas de uso restrito, reserva legal, áreas consolidadas, áreas remanescentes de 

vegetação nativa, e áreas de interesse social, utilidade pública e servidão 

administrativa (SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, 2021). 

 Inicialmente o prazo para a inscrição no CAR terminaria em maio de 2015, 

porém, diante da baixa adesão, houve uma série de prorrogações. A situação hoje, 

segundo site do sistema (secção: perguntas frequentes)11, é que não há um prazo 

legal definido, contudo, vale salientar que o cadastro do imóvel rural no CAR é 

imprescindível para a concessão de crédito agrícola em qualquer de suas 

modalidades (SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, 2021). 

 Ademais a inscrição no CAR é condição obrigatória para a execução de 

diversos outros direitos como: (i) a obtenção de autorização para a supressão de 

vegetação nativa, conforme Artigo 26 da Lei 12.651/2012; (ii) o cômputo de APP nas 

áreas de reserva legal; e (iii) a manutenção de atividades em áreas consolidadas, 

entre outros (SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, 2021). 

 Segundo informações do Serviço Florestal Brasileiro foram cadastrados até 31 

de dezembro de 2020, 7,02 milhões de imóveis rurais, totalizando uma área de 

539.327.533,1 hectares inseridos na base de dados do sistema (SERVIÇO 

FLORESTAL BRASILEIRO, 2021). 

 Conforme último Boletim Informativo do Serviço Florestal Brasileiro que 

compilou os dados recebidos por meio eletrônico até o 31 de dezembro de 2020 foram 

cadastrados no estado de Mato Grosso 175.765 imóveis rurais com uma área total de 

53.850.281,1 hectares. Todos os cadastros submetidos solicitaram a adesão ao 

Programa de Regularização Ambiental (PRA) (SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO, 

2021). 

 Pode-se concluir que o CAR é um dos instrumentos essenciais para o 

funcionamento da Lei Florestal, pois após conclusão do cadastro com identificação 

detalhada das áreas será possível saber se o imóvel rural está em conformidade com 

 
11 https://www.car.gov.br/#/suporte. 
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as exigências, além de obter uma imagem real referente ao passivo ambiental 

existente, tanto em termos de RL como em APP (CHIAVARI; LOPES, 2016). 

 Na inscrição do imóvel no CAR é importante detalhar o histórico da ocupação 

da propriedade, pois o Código Florestal impõe regras diferentes para a regularização 

de APP e de RL que foram ocupadas com atividades agrossilvipastoris antes de 22 

de julho de 2008 (THE NATURE CONSERVANCY, 2015; CHIAVARI; LOPES, 2016). 

 Uma vez submetido o CAR a regularização ambiental pode seguir dois 

caminhos diferentes. No caso em que a ocupação irregular das áreas protegidas se 

deu após 22 de julho de 2008, ou se ocorreu antes, porém, não há atividade 

agrossilvipastoril consolidada, como por exemplo em áreas abandonadas. Nesse caso 

a adequação será feita sem os benefícios previstos para as áreas consolidadas. 

Conforme Artigo 7 §§ 1º e 3º, Artigo 17, §§ 3o e 4º da Lei 12.651/2012 as atividades 

desempenhadas irregularmente deveriam ser imediatamente suspensas e a 

vegetação nativa suprimida deveria ser recomposta. 

 No entanto, se as áreas de APP e reserva legal foram utilizadas para o 

desempenho de atividades agrossilvipastoris antes de 22 de julho de 2008, então sua 

regularização seguirá regras especiais, mais benéficas, previstas no Artigo 61A do 

Código Florestal. Um fluxo detalhado referente ao processo de regularização 

ambiental pode ser consultado no Apêndice 4. 

2.3.3.2 Cota de Reserva Ambiental 

 Outro elemento importante do Novo Código Florestal foi a institucionalização 

da cota de reserva ambiental (CRA) por meio do Artigo 44 da Lei 12.561/2012. Esse 

mecanismo permite que o passivo de RL de uma propriedade pode ser compensado 

em outras propriedades rurais desse que essas possuem um excedente de RL e são 

localizadas no mesmo bioma. Também é permitido a compensação do déficit em 

áreas de RL de pequenas propriedades (inferior ou igual a 4 módulos fiscais - MF). 

 Portanto, o sistema de CRA pode ser considerado uma importante ferramenta 

para agilizar e facilitar o processo de adequação ambiental das propriedades rurais, 

pois permite a regularização e proteção de RL sem comprometer áreas agrícolas 

existentes, garantindo assim, um equilíbrio entre conservação e produção 

agropecuária (BERNASCONI, 2014; SILVA; RANIERI, 2014; SOARES-FILHO et al., 

2014; MAY et al., 2015). Todavia, May et al. (2015) ressaltam que a efetividade do 

sistema depende da forma como o sistema será implementado e monitorado. 
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2.3.4 Código Florestal versus Leis Estaduais 

 Um ponto que causou controvérsia e confusão entre os produtores diante do 

Novo Código Florestal foi a aplicabilidade constitucional das Leis Estaduais, sendo 

essas em alguns casos mais restritivas, como era o caso do Código Estadual do Meio 

Ambiente do estado de Mato Grosso, Lei Complementar (LC) 38/1995, consolidada 

até a LC 481/2012 que altera o artigo 9º e acrescenta divisão no artigo 8º, onde se 

delimitam as APP e também as atribuições para as áreas de RL, entre outras 

providências (THE NATURE CONSERVANCY, 2015). 

 O Quadro 4 mostra as principais diferenças entre os dois instrumentos legais, 

o que explica também o motivo das discussões. 

 

Local Tamanho Lei 12.651/2012 LC-MT 38/1995 

Nascentes 
Perene 50 m 50 m 

Intermitente inexistente 50 m 

Lagos e lagoas 
naturais 

≥ 20 ha 50 m 100 m 

< 20 ha 100 m 100 m 

Lagos, lagoas, 
reservatórios, 

barramentos artificiais 

≥ 20 ha inexistente 100 m 

< 20 ha inexistente 100 m 
Quadro 4. Principais diferenças nas APP entre a Lei 12.651/2012 e Lei Complementar 
Estadual/MT 38/1995. 
Fonte: Adaptado de The Nature Conservancy (2015). 

 

 Nesse contexto vale salientar que o Código Estadual do Meio Ambiente, foi 

criado na vigência da Lei 4.771/1965, que foi, entretanto, substituída pela Lei 

12.651/2012. Com base no artigo 24 da Constituição Federal Brasileira, a 

superveniência do Novo Código Florestal suspendeu a eficácia das leis estaduais e 

municipais, no que contrariem o regime federal. 

 Não obstante disso, é fundamental mencionar a relação entre as normas 

federais e estaduais em matéria florestal. Embora o novo código tenha delineado as 

diretrizes para a regularização ambiental de imóveis rurais, compete aos estados 

elaborar normas e procedimentos estaduais sobre a matéria. Por exemplo, cabe aos 

estados editar regras próprias sobre os programas de regularização ambiental (PRA) 

(CHIAVARI; LOPES, 2016). 
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2.3.5 Situação geral de Reserva Legal e Área de Preservação Permanente no 
estado de Mato Grosso 

2.3.5.1 Reserva Legal 

 Freitas, Sparovek e Matsumoto (2016) avaliaram a situação de RL no território 

nacional em termos de cumprimento dos dispositivos estabelecidos por meio da Lei 

12.651/2012, além de analisar quantitativamente e geograficamente a oferta e 

demanda de CRA. 

 A Figura 21 mostra a situação para o estado de Mato Grosso (MT) partindo da 

área de RL exigida com base no artigo 12 da Lei 12.651/2012 (RL_art12). A seguir 

foram quantificadas as reduções de área de RL previstos nos artigos 13 (R_art13), 15 

(R_art15) e 67 (R_art67) da mesma lei. 

 O déficit de área de RL (Def_RL) representa a área não coberta por vegetação 

nativa conforme as exigências estabelecidas na Lei 12.651/2012, ou seja, um déficit 

de área de RL negativo significa que o estado possui excesso em RL disponível para 

ser compensado por meio do mercado de CRA. 

 
Figura 21. Área de Reserva Legal no estado de Mato Grosso de acordo com o artigo 12 da Lei 
12.651/2012 e reduções/compensações com base nos artigos 13º, 15º e 67ª da mesma lei. Os 
valores são expressos em milhões de hectares (Mha) 
Fonte: Adaptado de Freitas, Sparovek e Matsumoto (2016). 
Nota: Def_RL representa o déficit em Reserva Legal não coberta por vegetação natural. O Def_RL negativo 
significa que o estado possui excesso em Reserva Legal disponível para ser compensado por meio do mercado 
de CRA. 
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 O artigo 13 permite reduzir a área de RL de 80% para até 50% da área total em 

propriedades rurais localizadas na Amazônia Legal o que, no caso de Mato Grosso, 

diminuiu a necessidade de reflorestar a área de 5,37 milhões de hectares. 

 O artigo 15 permite incluir as áreas de preservação permanente (APP) no 

cômputo da área de RL, o que representou uma área de 0,73 milhões de hectares que 

não precisa ser reflorestada. 

 A isenção de restaurar áreas de reserva legal em propriedades inferiores a 

quatro módulos fiscais (pequenos produtores), no caso de desmatamento antes de 22 

de julho de 2008, conforme previsto no artigo 67, representa uma área de 2,73 milhões 

de hectares. 

 No presente trabalho, analisou-se a situação atual de APP e RL no estado de 

Mato Grosso em nível municipal, considerando que a “situação de APP” e a “situação 

de RL” são duas das três variáveis que, junto com a variável “comprometimento 

hídrico”, formam o índice de sustentabilidade ambiental. 

2.3.5.2 Área de Preservação Permanente 

 Os resultados publicados por Freitas, Sparovek e Matsumoto (2016) 

detalharam a situação das APP em nível de bioma, porém, não em nível estadual. A 

pesquisa mostrou que a área de preservação permanente (APP) ripária em território 

nacional englobou 42,3 milhões de hectares, dos quais 28,7 milhões de hectares 

(67,8%) estavam cobertos por vegetação natural, enquanto 13,6 milhões de hectares 

não apresentaram cobertura com matas ciliares. 

 A maior parte das APP (30,2 milhões de hectares: 71,4%) estava localizada em 

terras privadas, dos quais 13,3 milhões não apresentaram a cobertura com vegetação 

nativa exigida por lei (FREITAS; SPAROVEK; MATSUMOTO, 2016). 

 Observou-se que a Mata Atlântica foi o bioma com o maior comprometimento 

de APP, com um déficit de APP de 7,18 milhões de hectares, tendo assim 73% das 

APP não cobertas por vegetação nativa (Figura 22). Isso se deve principalmente ao 

fato que as regiões da Mata Atlântica foram as primeiras a serem ocupadas no âmbito 

da colonização do Brasil pela Coroa Portuguesa e a instalação das sesmarias no 

século XVI como forma de legitimar e sistematizar a ocupação do Brasil. 

Posteriormente a fronteira agrícola avançou com lavouras de café e cana-de-açúcar 

sobre as florestas nativas no interior (BRANCALION; GANDOLFI; RODRIGUES, 

2015). 
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 No Cerrado e na Amazônia, os biomas que abrangem a maior parte do território 

do estado de Mato Grosso, o comprometimento de APP era de 33 e 9%, 

respetivamente. Contudo, nesse contexto vale considerar que se trata de regiões 

recentemente explorados econômica- e comercialmente. 

 Dos 5,82 milhões de hectares de APP do Cerrado cobertas por vegetação 

nativa, 5,19 milhões de hectares (89,2%) estavam localizadas em terras privadas, que 

por sua vez, apresentaram um déficit de APP de 2,83 milhões de hectares, ou seja, 

98,6% do total das APP sem cobertura. A maior parte (58,5%) de APP na Amazônia 

é localizada em terras de conservação pública. Dos 10,87 milhões de hectares, 

apenas 0,14 milhões de hectares não estavam cobertas por vegetação nativa. As 

terras privadas apresentaram o maior déficit de APP (91,7%) e englobam 6,18 milhões 

de hectares de APP com vegetação nativa. 

 
Figura 22. Situação das APP por Bioma com APP coberta por vegetação nativa (App_VN) e APP 
sem cobertura com vegetação nativa (APP_Def) conforme as exigências da Lei 12.651/2012. 
Fonte: Adaptado de Freitas, Sparovek e Matsumoto (2016). 

 

 Não obstante de esses dados não sejam os mais recentes, eles evidenciam a 

importância da Lei 12.651/2012 na proteção das matas ciliares, principalmente porque 

grande parte de APP é localizada em terras privadas, que por sua vez, apresentam 

os maiores déficits de cobertura com vegetação nativa. 

 Nesse contexto vale salientar que as matas ciliares têm uma função elementar 

na proteção dos cursos d’água, contra assoreamento por erosão e 

desbarrancamentos, reduzindo além da poluição hídrica por escoamento superficial 
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de terras agrícolas após chuvas intensas, retendo parte dos sedimentos, parte dos 

fertilizantes e agroquímicos remanescentes no solo. Portanto, a sua preservação é 

essencial para garantir a segurança hídrica de longo prazo (BRANCALION; 

GANDOLFI; RODRIGUES, 2015). 
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3. MATERIAL E MÉTODO 

 Para caracterização da sustentabilidade econômica, social e ambiental da 

agricultura nos municípios do estado de Mato Grosso, foram utilizadas os seguintes 

indicadores (em nível de estabelecimentos rural): [1] indicadores correspondentes 

ao cálculo do índice econômico: (i) valor acrescentado bruto médio (VB, 

kR$ município-1 ano-1) agropecuário, e (ii) renda média ajustada dos estabelecimentos 

rurais (RM, kR$ estabelecimento-1 ano-1), [2] indicadores correspondentes ao cálculo 

do índice social: (i) expectativa de vida (EV, anos), e (ii) escolaridade (AE, anos), 

considerando um ciclo escolar de 0 a 20 anos, e [3] indicadores correspondentes ao 

cálculo do índice ambiental: (i) passivo relativo de área de preservação permanente 

(APP) relativa (pAPP, m2 m-2), (ii) passivo relativo de área de reserva legal (RL) 

relativa (pRL, m2 m-2), e (iii) nível relativo de comprometimento hídrico (NCHr, m3 m-3). 

 Para caracterização da sustentabilidade econômica, social e ambiental da 

agricultura nos municípios do estado de Mato Grosso, foram utilizados os seguintes 

índices: [1] índices econômicos: (i) índice correspondente ao valor acrescentado 

bruto agropecuário (E1/0 ≤ E1 ≤ 1), e (ii) índice referente à renda média ajustada 

(E2/0 ≤ E2 ≤ 1), [2] índices sociais: (i) índice referente à expectativa de vida relativa 

(S1/0 ≤ S1 ≤ 1), e (ii) índice referente aos anos de escolaridade relativa (S2/0 ≤ S2 ≤ 1), 

considerando um ciclo escolar de 0 (valor mínimo) a 20 anos (valor máximo), e [3] 

índices ambientais: (i) índice referente à área de preservação permanente relativa 

(A1/0 ≤ A1 ≤ 1), (ii) índice referente à área de reserva legal relativa (A2/0 ≤ A2 ≤ 1) e (iii) 

Índice correspondente ao nível de disponibilidade hídrica relativa (A3/0 ≤ A3 ≤ 1). 

3.1. O modelo teórico proposto 

 Para caracterização da sustentabilidade da agricultura nos municípios do 

estado de Mato Grosso, para o cálculo do índice econômico, social ou ambiental Y 

(0 ≤  𝑌𝑌𝑖𝑖  ≤ 1) em função da variável independente x, tem-se o seguinte novo modelo 

teórico proposto cujos valores extremos 0 e 1, respectivamente, de coordenadas (0,0) 

e (1,1), são sempre contemplados (Figura 23 e Tabela 8): 

𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1 −
1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝛼𝛼

1 + � 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑚𝑚
�
2.𝛽𝛽.(𝑥𝑥𝑚𝑚+𝑥𝑥𝑖𝑖)

 (1) 
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em que 𝑥𝑥𝑖𝑖 se refere ao valor relativo (0 ≤  𝑥𝑥𝑖𝑖  ≤ 1) correspondente à variável utilizada 

como indicador econômico, social ou ambiental, 𝑥𝑥𝑚𝑚 ao valor da mediana, e 𝛼𝛼 e 𝛽𝛽 aos 

parâmetros empíricos (fatores de forma da curva) do modelo. 

 
Figura 23. Representação esquemática do modelo teórico proposto (linha contínua), em que x 
se refere ao valor relativo (𝟎𝟎 ≤  𝒙𝒙 ≤ 𝟏𝟏) correspondente à variável utilizada como indicador 
econômico, social ou ambiental e Y ao índice econômico, social ou ambiental Y (𝟎𝟎 ≤  𝒀𝒀 ≤ 𝟏𝟏) 
(equação 1). Legenda: (0) limite inferior, (pq) primeiro quartil, (p = 0,190983) primeiro ponto p, 
(xm) mediana, (s = 0,809017) segundo ponto, s, (tq) terceiro quartil e (1) limite superior. 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Tabela 8. Descrição e interpretação física do modelo teórico proposto (equação 1) para caracterizar a sustentabilidade econômica, social e ambiental 
da agricultura do estado de Mato Grosso. 

Indicador de sustentabilidade 
𝒙𝒙𝒊𝒊 

Índice de sustentabilidade 

𝒀𝒀𝒊𝒊 = 𝟏𝟏 −
𝟏𝟏 − 𝒙𝒙𝒊𝒊𝜶𝜶

𝟏𝟏 + � 𝒙𝒙𝒊𝒊𝒙𝒙𝒙𝒙
�
𝑬𝑬.𝜷𝜷.(𝒙𝒙𝒙𝒙+𝒙𝒙𝒊𝒊)

 
Interpretação física aos indicadores e índices econômicos, 

sociais ou ambientais1 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = 0 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 0 

Limite inferior: o valor do índice de sustentabilidade é nulo quando o 

valor do indicador de sustentabilidade for nulo (valor mínimo teórico). 

Coordenada do ponto: (0, 0) (Figura 23). 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1 −
1 − 𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝𝛼𝛼

1 + �
𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝
𝑥𝑥𝑚𝑚

�
2.𝛽𝛽.�𝑥𝑥𝑚𝑚+𝑥𝑥𝑝𝑝𝑝𝑝�

 

Limite referente ao primeiro quartil: o valor do índice é 

aproximadamente 0,190983 (p) (correspondente ao ponto p) quando o 

valor do indicador for o primeiro quartil. Coordenada do ponto: (𝑝𝑝𝑝𝑝, p) 

(Figura 23). 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑥𝑥𝑚𝑚 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1 −
1 − 𝑥𝑥𝑚𝑚𝛼𝛼

2
 

Limite referente à mediana: o valor do índice é aproximadamente 0,5 

quando o valor do indicador for a mediana: lim
𝛼𝛼→∞

(𝑌𝑌𝑖𝑖) = 0,5. Coordenada 

do ponto: (𝑥𝑥𝑚𝑚, 0,5) (Figura 23). 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = 𝑡𝑡𝑝𝑝 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1 −
1 − 𝑥𝑥𝑡𝑡𝑝𝑝𝛼𝛼

1 + �
𝑥𝑥𝑡𝑡𝑝𝑝
𝑥𝑥𝑚𝑚

�
2.𝛽𝛽.�𝑥𝑥𝑚𝑚+𝑥𝑥𝑡𝑡𝑝𝑝�

 

Limite referente ao terceiro quartil: o valor do índice é 

aproximadamente 0,809017 (s) (correspondente ao ponto s) quando o 

valor do indicador for o terceiro quartil. Coordenada do ponto: (𝑡𝑡𝑝𝑝, s) 

(Figura 23). 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1 𝑌𝑌𝑖𝑖 = 1 

Limite superior: o valor do índice é unitário quando o valor do indicador 

for unitário (valor máximo teórico). Coordenada do ponto: (1, 1) (Figura 

23). 

Primeira derivada 

𝑑𝑑𝑌𝑌𝑖𝑖
𝑑𝑑𝑥𝑥𝑖𝑖

=
−𝛼𝛼𝑥𝑥𝑖𝑖𝛼𝛼−1. �1 + � 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑚𝑚

�
2.𝛽𝛽.(𝑥𝑥𝑚𝑚+𝑥𝑥𝑖𝑖)

� + 2.𝛽𝛽. (1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝛼𝛼)
𝑥𝑥𝑚𝑚

. 𝑙𝑙𝑙𝑙 � 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑚𝑚
� . �� 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑚𝑚

�
2.𝛽𝛽.(𝑥𝑥𝑚𝑚+𝑥𝑥𝑖𝑖)

�

�1 + � 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑚𝑚
�
2.𝛽𝛽.(𝑥𝑥𝑚𝑚+𝑥𝑥𝑖𝑖)

�
2  Taxa de variação do índice em relação ao valor pontual do indicador 

Fonte: elaborada pela autora. 
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 Para estimar os parâmetros empíricos 𝛼𝛼 e 𝛽𝛽 (fatores de forma da curva) (Figura 

23) do modelo, são utilizados os seguintes 5 pontos de coordenada (x, y): [ponto 1] 

(0, 0), [2] (pq, p), [3] (xm, 0,5), [4] (tq; s) e [5] (1, 1). 

 O ponto p12 (associado ao ponto de ouro do segmento de reta AB = 0,5) 

(p = 0,190983 = 1
2
− √5−1

2
. 1
2
) é aquele que divide o segmento de reta AB em duas partes 

(na parte inferior do segmento AB) (Figura 23). 

 O ponto s5 (associado ao ponto de ouro do segmento de reta BC = 0,5) 

(segundo ponto de ouro) (s = 0,809017) é aquele que divide o segmento de reta BC 

em duas partes (na parte inferior do segmento CD – imagem espelho do ponto p) 

(Figura 23). 

3.2. Desenvolvimento da agricultura nos municípios do estado de Mato Grosso 

3.2.1. Desenvolvimento econômico, social e ambiental municipal 

 As Tabelas 9 e 10 apresentam, respectivamente, a descrição (i) dos 

indicadores econômicos, sociais e ambientais e (ii) dos índices econômicos, sociais e 

ambientais para caracterizar o desenvolvimento econômico dos municípios do estado 

de Mato Grosso, Brasil. 

 
12  Para o cálculo do ponto de ouro (também denominado como proporção áurea, número de ouro, 
número áureo, secção áurea, e proporção de ouro), tem-se que a menor parte está para a maior parte, 
assim como a maior parte está para o todo para um dado segmento de reta unitário: 

1 − 𝑧𝑧
𝑧𝑧

=
𝑧𝑧
1
 

1 − 𝑧𝑧 = 𝑧𝑧2 
𝑧𝑧2 + 𝑧𝑧 − 1 = 0 

 A raiz positiva é o ponto de ouro (LIVIO, 2003; MEISNER, 2018), o qual pode assim ser 
calculado: 

𝑧𝑧 =
−𝑏𝑏 + √𝑏𝑏2 − 4. 𝑎𝑎. 𝑐𝑐

2. 𝑎𝑎
=
−1 + √1 + 4

2
=
√5 − 1

2
= 0,618034 

 O ponto p é o ponto de ouro no segmento AB de comprimento igual a 0,5 (Figura 23): 

𝑝𝑝 =
1
2

(1 − 𝑧𝑧) =
1
2
−

1
2

.
√5 − 1

2
= 0,190983 

 O ponto s é o ponto de ouro no segmento BC (imagem espelho) de comprimento também igual 
a 0,5 (Figura 23): 

𝑠𝑠 = 1 − 𝑝𝑝 = 0,809017 
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Tabela 9. Descrição dos indicadores econômicos, sociais e ambientais. 
Variável Descrição 

 Indicadores Econômicos 

VB Valor acrescentado bruto agropecuário (kR$ município-1 ano-1) 

RM Renda média municipal ajustada (kR$ estabelecimento-1 ano-1) 

 Indicadores Sociais 

EV Expectativa de vida (anos) 

AE Escolaridade (anos), considerando um ciclo escolar de 0 a 20 anos 

 Indicadores Ambientais 

pAPP Passivo relativo de área de preservação permanente (m2 m-2) 

pRL Passivo relativo de área de reserva legal (m2 m- 2) 

NCH Nível de comprometimento hídrico relativo (m3 m-3) 

Fonte: elaborada pela autora. 
 
Tabela 10. Descrição dos índices econômicos, sociais e ambientais. 

Variável Descrição 

 Índices Econômicos 

𝐸𝐸1 Índice correspondente ao valor acrescentado bruto agropecuário 

𝐸𝐸2 Índice correspondente à renda média municipal ajustada 

 Índices Sociais 

𝑆𝑆1 Índice correspondente à expectativa de vida 

𝑆𝑆2 Índice correspondente à escolaridade 

 Índices Ambientais 

𝐴𝐴1 Índice correspondente ao passivo relativo de área de preservação permanente 

𝐴𝐴2 Índice correspondente ao passivo relativo de área de reserva legal 

𝐴𝐴3 Índice correspondente ao nível de comprometimento hídrico relativo 

Fonte: elaborada pela autora. 

3.2.1.1. Desenvolvimento econômico municipal 

 As Tabelas 11 e 12 apresentam, respectivamente, (i) a simbologia e descrição 

dos indicadores econômicos e (ii) a caracterização das classes referentes aos 

indicadores econômicos para caracterizar o desenvolvimento econômico municipal no 

estado do Mato Grosso, Brasil. 
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Tabela 11. Simbologia (S) e descrição das variáveis referentes aos indicadores econômicos: 
valor acrescentado bruto agropecuário (VB, kR$ estabelecimento-1 ano-1), e renda média anual 
municipal ajustada (RM, kR$ estabelecimento-1 ano-1). 

Valor S Descrição das variáveis 
Valor acrescentado bruto agropecuário (VB, kR$ estabelecimento-1 ano-1) 

Mínimo VBn Valor acrescentado bruto mínimo (sufixo n) 

Primeiro Quartil VBpq Valor acrescentado bruto referente ao primeiro quartil (sufixo pq) 

Mediana VBm Valor acrescentado bruto referente à mediana (sufixo m) 

Média VBµ Valor acrescentado bruto média (sufixo µ) 

Terceiro Quartil VBtq Valor acrescentado bruto referente ao terceiro quartil (sufixo tq) 

Máximo VBx Valor acrescentado bruto máximo (sufixo x) 

Renda média anual municipal ajustada (RM, kR$ estabelecimento-1 ano-1) 
Mínimo RMn Renda média anual municipal mínimo (sufixo n) 

Primeiro Quartil RMpq Renda média anual municipal referente ao primeiro quartil (sufixo pq) 

Mediana RMm Renda média anual municipal referente à mediana (sufixo m) 

Média RMµ Renda média anual municipal média (sufixo µ) 

Terceiro Quartil RMtq Renda média anual municipal referente ao terceiro quartil (sufixo tq) 

Máximo RMx Renda média anual municipal máximo (sufixo x) 

Fonte: elaborada pela autora. 

 
Tabela 12. Caracterização das classes (1, 2, 3 e 4), com base nos limites inferior e superior, em 
função dos valores mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo referentes aos 
indicadores econômicos: valor acrescentado bruto agropecuário (VB, 
kR$ estabelecimento- 1 ano-1), e renda média municipal ajustada (RM, 
kR$ estabelecimento- 1 ano- 1). 

Limite 
Classe Caracterização das classes 

Inferior Superior Inferior Superior 
VBtq VBx RMtq RMx 1 Classe superior 

VBm VBtq RMm RMtq 2 Classe média superior 

VBpq VBm RMpq RMm 3 Classe média inferior 

VBn VBpq RMn RMpq 4 Classe inferior 

Fonte: elaborada pela autora. 

3.2.1.1.1. Indicador e índice referentes ao valor acrescentado bruto agropecuário 

 O indicador referente ao valor acrescentado bruto agropecuário anual do 

estabelecimento rural médio correspondente ao i-ésimo município do estado de Mato 

Grosso (𝑉𝑉𝐵𝐵𝑖𝑖, R$ estabelecimento- 1 ano- 1) pode assim ser calculado: 

𝑉𝑉𝐵𝐵𝑖𝑖 =
∑ 𝑉𝑉𝐴𝐴𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑗𝑗=1

𝑙𝑙𝑖𝑖
 (2) 

em que 𝑉𝑉𝐴𝐴𝑉𝑉𝑖𝑖,𝑗𝑗 se refere ao valor acrescentado bruto do j-ésimo estabelecimento rural 

do i-ésimo município do estado de Mato Grosso (R$ ano-1) (valor adicionado bruto a 
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preços correntes da agropecuária no de ano 2018 está disponível na Tabela 5938) 

(INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2018), e 𝑙𝑙𝑖𝑖  ao número 

de estabelecimentos do i-ésimo município. 

 O índice correspondente ao valor acrescentado bruto agropecuário anual (𝐸𝐸1𝑖𝑖), 

referente ao i-ésimo município do estado de Mato Grosso, pode assim ser calculado: 

𝑥𝑥𝑖𝑖 =
𝑉𝑉𝐵𝐵𝑖𝑖
𝑉𝑉𝐵𝐵𝑥𝑥

 (3) 

𝐸𝐸1𝑖𝑖 = 1 −
1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝛼𝛼

1 + � 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑚𝑚
�
2.𝛽𝛽.(𝑥𝑥𝑚𝑚+𝑥𝑥𝑖𝑖)

 (4) 

em que 𝑉𝑉𝐵𝐵𝑥𝑥 se refere ao valor acrescentado bruto agropecuário anual médio 

(kR$ estabelecimento- 1 ano- 1) do município do estado de Mato Grosso (𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1) que 

apresenta valor VB máximo, 𝑥𝑥𝑖𝑖 ao valor acrescentado bruto agropecuário médio 

relativo (0 ≤  𝑥𝑥𝑖𝑖  ≤ 1), 𝑥𝑥𝑚𝑚 ao valor da mediana e 𝛼𝛼 e 𝛽𝛽 aos parâmetros empíricos 

(fatores de forma da curva) do modelo (equação 4) determinado por intermédio de 

análise de regressão não linear utilizando o Software Table Curve 2D. 

3.2.1.1.2. Indicador e índice referentes à renda média ajustada 

 O indicador referente à renda média municipal anual ajustada (𝑝𝑝𝑀𝑀𝑖𝑖, 

kR$ estabelecimento ano- 1) pode assim ser calculado: 

𝑝𝑝𝑀𝑀𝑖𝑖 =
∑ 𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑗𝑗

𝑙𝑙𝑖𝑖
 (5) 

em que 𝑝𝑝𝑖𝑖,𝑗𝑗 se refere à receita do j-ésimo estabelecimento rural (kR$ ano-1) (valor das 

receitas ou rendas obtidas pelos estabelecimentos agropecuários no ano 2017), e 

𝑙𝑙𝑖𝑖  ao número de estabelecimentos do i-ésimo município do estado de Mato Grosso 

(número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas ou com outras 

rendas do produtor no ano 2017). Esses valores podem ser obtidos na Tabela 6902 

do censo agropecuário de 2017 (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E 

ESTATÍSTICA, 2017a, b). 

 O índice correspondente à renda média municipal ajustada (𝐸𝐸2𝑖𝑖), referente ao 

i-ésimo município do estado de Mato Grosso, pode assim ser calculado: 

𝑥𝑥𝑖𝑖 =
𝑝𝑝𝑀𝑀𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑀𝑀𝑥𝑥

 (6) 
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𝐸𝐸2𝑖𝑖 = 1 −
1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝛼𝛼

1 + � 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑚𝑚
�
2.𝛽𝛽.(𝑥𝑥𝑚𝑚+𝑥𝑥𝑖𝑖)

 (7) 

em que 𝑝𝑝𝑀𝑀𝑥𝑥 se refere à renda anual média máxima municipal ajustada 

(kR$ município- 1 ano-1) no estado de Mato Grosso (𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1), 𝑥𝑥𝑖𝑖 à renda média 

municipal ajustada relativa (0 ≤  𝑥𝑥𝑖𝑖  ≤ 1) referente ao i-ésimo município do estado de 

Mato Grosso, e 𝛼𝛼 e 𝛽𝛽 aos parâmetros empíricos (fatores de forma da curva) do modelo 

(equação 7) determinado por intermédio de análise de regressão não linear utilizando 

o Software Table Curve 2D. 

3.2.1.2. Desenvolvimento social municipal 

 As Tabelas 13 e 14 apresentam, respectivamente, (i) a simbologia e descrição 

dos indicadores sociais e (ii) a caracterização das classes referentes aos indicadores 

sociais para caracterizar o desenvolvimento social municipal no estado do Mato 

Grosso, Brasil. 

 
Tabela 13. Simbologia (S) e descrição das variáveis referentes aos indicadores sociais: 
expectativa de vida (EV, anos) e escolaridade (AE, anos). 

Valor S Descrição das variáveis 
Expectativa de vida (EV, anos) 

Mínimo EVn Expectativa de vida referente ao valor mínimo (sufixo n) 

Primeiro Quartil EVpq Expectativa de vida referente ao primeiro quartil (sufixo pq) 

Mediana EVm Expectativa de vida referente à mediana (sufixo m) 

Média EVµ Expectativa de vida média (sufixo µ) 

Terceiro Quartil EVtq Expectativa de vida referente ao terceiro quartil (sufixo tq) 

Máximo EVx Expectativa de vida referente ao valor máximo (sufixo x) 

Escolaridade (AE, anos) 
Mínimo AEn Escolaridade referente ao valor mínimo (sufixo n) 

Primeiro Quartil AEpq Escolaridade referente ao primeiro quartil (sufixo pq) 

Mediana AEm Escolaridade referente à mediana (sufixo m) 

Média AEµ Escolaridade média (sufixo µ) 

Terceiro Quartil AEtq Escolaridade referente ao terceiro quartil (sufixo tq) 

Máximo AEx Escolaridade referente ao valor máximo (sufixo x) 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Tabela 14. Caracterização das classes (1, 2, 3 e 4), com base nos limites inferior e superior, em 
função dos valores mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo referentes aos 
indicadores sociais: expectativa de vida (EV, anos) e escolaridade (AE, anos). 

Limite 
Classe Caracterização das classes 

Inferior Superior Inferior Superior 
EVtq EVx AEtq AEx 1 Classe superior 

EVm EVtq AEm AEtq 2 Classe média superior 

EVpq EVm AEpq AEm 3 Classe média inferior 

EVn EVpq AEn AEpq 4 Classe inferior 

Fonte: elaborada pela autora. 

3.2.1.2.1. Indicador e índice referentes à expectativa de vida 

 Foram utilizados os dados de expectativa de vida, em anos de expectativa de 

vida ao nascer por município, para a criação dos índices, disponibilizados pelo Atlas 

do Desenvolvimento Humano no Brasil (PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS PARA 

O DESENVOLVIMENTO, 2020). 

 O índice correspondente à expectativa de vida (𝑆𝑆1𝑖𝑖), referente ao i-ésimo 

município do estado de Mato Grosso, pode assim ser calculado com base no indicador 

expectativa de vida (𝐸𝐸𝑉𝑉𝑖𝑖, anos): 

𝑥𝑥𝑖𝑖 =
𝐸𝐸𝑉𝑉𝑖𝑖
𝐸𝐸𝑉𝑉𝑥𝑥

 (8) 

𝑆𝑆1𝑖𝑖 = 1 −
1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝛼𝛼

1 + � 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑚𝑚
�
2.𝛽𝛽.(𝑥𝑥𝑚𝑚+𝑥𝑥𝑖𝑖)

 (9) 

em que 𝐸𝐸𝑉𝑉𝑥𝑥 se refere à expectativa de vida (anos) máxima no estado de Mato Grosso 

(𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1), 𝑥𝑥𝑖𝑖 à expectativa de vida relativa (0 ≤  𝑥𝑥𝑖𝑖  ≤ 1) referente ao i-ésimo município 

do estado de Mato Grosso, e 𝛼𝛼 e 𝛽𝛽 aos parâmetros empíricos (fatores de forma da 

curva) do modelo (equação 9) determinado por intermédio de análise de regressão 

não linear utilizando o Software Table Curve 2D. 

3.2.1.2.2. Indicador e índice referentes à escolaridade 

 O Quadro 5, construído pela autora em consulta a diversas fontes (internet), 

apresenta os anos de escolaridade para cada classe descrita. Essas classes são as 

classes fornecidas pela Tabela 6849 do censo agropecuário de 2017 em nível 

municipal, trazendo o número de estabelecimentos agropecuários por classe em cada 

município. A partir disso, foi feita a média ponderada para cada município, dos anos 

de escolaridade pelo número de estabelecimentos agropecuários em cada classe. 
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 Assim, o número médio de anos de escolaridade do município (𝐴𝐴𝐸𝐸𝑖𝑖) pode assim 

ser calculado: 

𝐴𝐴𝐸𝐸𝑖𝑖 =
�𝐴𝐴𝐸𝐸𝐶𝐶𝑖𝑖,1.𝑁𝑁𝐸𝐸𝑖𝑖,1� + �𝐴𝐴𝐸𝐸𝐶𝐶𝑖𝑖,2.𝑁𝑁𝐸𝐸𝑖𝑖,2� + ⋯+ (𝐴𝐴𝐸𝐸𝐶𝐶𝑖𝑖,3.𝑁𝑁𝐸𝐸𝑖𝑖,3)

𝑁𝑁𝐸𝐸𝑖𝑖,1 + 𝑁𝑁𝐸𝐸𝑖𝑖,2 + ⋯+ 𝑁𝑁𝐸𝐸𝑖𝑖,𝑛𝑛
 (10) 

𝐴𝐴𝐸𝐸𝑖𝑖 = �
�𝐴𝐴𝐸𝐸𝐶𝐶𝑖𝑖,m.𝑁𝑁𝐸𝐸𝑖𝑖,m�

𝑁𝑁𝐸𝐸𝑖𝑖,m

𝑛𝑛

𝑚𝑚=1

 (11) 

em que AECm,i se refere ao número de anos de escolaridade da classe m no munícipio 

i, e NEi,m ao número de estabelecimentos observados na classe m no município i. As 

classes m estão descritas no Quadro 5. 

 
M Classe de Escolaridade AE 

1 Nunca frequentou escola 0 

2 Classe de alfabetização (CA) 5 

3 Alfabetização de jovens e adultos (AJA) 5 

4 Antigo primário (elementar) 5 

5 Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 9 

6 Regular do ensino fundamental ou 1º grau 9 

7 EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 9 

8 Antigo científico 9 

9 Regular de ensino médio ou 2º grau 12 

10 Técnico de ensino médio ou do 2º grau 12 

11 EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 12 

12 Superior – graduação 17 

13 Mestrado ou doutorado 20 

14 Não se aplica 0 

Quadro 5. Classes de escolaridade e anos de estudo (AE). 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

 O índice correspondente à escolaridade (𝑆𝑆2𝑖𝑖), referente ao i-ésimo município do 

estado de Mato Grosso, pode assim ser calculado com base no indicador escolaridade 

(𝐴𝐴𝐸𝐸𝑖𝑖, anos): 

𝑥𝑥𝑖𝑖 =
𝐴𝐴𝐸𝐸𝑖𝑖
𝐴𝐴𝐸𝐸𝑥𝑥

 (12) 

𝑆𝑆2𝑖𝑖 = 1 −
1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝛼𝛼

1 + � 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑚𝑚
�
2.𝛽𝛽.(𝑥𝑥𝑚𝑚+𝑥𝑥𝑖𝑖)

 (13) 
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em que 𝐴𝐴𝐸𝐸𝑥𝑥 se refere à escolaridade (anos) máxima (𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1), 𝑥𝑥𝑖𝑖 à escolaridade relativa 

(0 ≤  𝑥𝑥𝑖𝑖  ≤ 1) correspondente ao i-ésimo município do estado de Mato Grosso, e 𝛼𝛼 e 

𝛽𝛽 aos parâmetros empíricos (fatores de forma da curva) do modelo (equação 13) 

determinado por intermédio de análise de regressão não linear utilizando o Software 

Table Curve 2D. 

3.2.1.3. Desenvolvimento ambiental municipal 

 A descrição das variáveis referentes aos indicadores ambientais está na Tabela 

15 e a caracterização das classes está apresentada na Tabela 16. 
Tabela 15. Simbologia (S) e descrição das variáveis referentes aos indicadores ambientais: 
passivo de área de preservação ambiental relativa (pAPP, m2 m-2), passivo de área de reserva 
legal relativa (pRL, m2 m-2), e nível de comprometimento hídrico relativo (NCH, m3 m-3). 

Valor S Descrição das variáveis 
Passivo de área de preservação ambiental relativa (pAPP, m2 m-2) 

Mínimo pAPPn Passivo de área de preservação ambiental relativa referente ao valor mínimo 

(sufixo n) 

Primeiro Quartil pAPPpq Passivo de área de preservação ambiental relativa referente ao primeiro quartil 

(sufixo pq) 

Mediana pAPPm Passivo de área de preservação ambiental relativa referente à mediana (sufixo m) 

Média pAPPµ Passivo de área de preservação ambiental relativa média (sufixo µ) 

Terceiro Quartil pAPPtq Passivo de área de preservação ambiental relativa referente ao terceiro quartil 

(sufixo tq) 

Máximo pAPPx Passivo de área de preservação ambiental relativa referente ao valor máximo 

(sufixo x) 

Passivo de área de preservação ambiental relativa (pRL, m2 m-2) 
Mínimo pRLn Passivo de área de reserva legal relativa referente ao valor mínimo (sufixo n) 

Primeiro Quartil pRLpq Passivo de área de reserva legal relativa referente ao primeiro quartil (sufixo pq) 

Mediana pRLm Passivo de área de reserva legal relativa referente à mediana (sufixo m) 

Média pRLµ Passivo de área de preservação ambiental relativa média (sufixo µ) 

Terceiro Quartil pRLtq Passivo de área de reserva legal relativa referente ao terceiro quartil (sufixo tq) 

Máximo pRLx Passivo de área de reserva legal relativa referente ao valor máximo (sufixo x) 

Nível de comprometimento hídrico relativo (NCH, m3 m-3) 
Mínimo NCHn Nível de comprometimento hídrico relativo referente ao valor mínimo (sufixo n) 

Primeiro Quartil NCHpq Nível de comprometimento hídrico relativo referente ao primeiro quartil (sufixo pq) 

Mediana NCHm Nível de comprometimento hídrico relativo referente à mediana (sufixo m) 

Média NCHµ Nível de comprometimento hídrico relativo médio (sufixo µ) 

Terceiro Quartil NCHtq Nível de comprometimento hídrico relativo referente ao terceiro quartil (sufixo tq) 

Máximo NCHx Nível de comprometimento hídrico relativo referente ao valor máximo (sufixo x) 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Tabela 16. Caracterização das classes (1, 2, 3 e 4), com base nos limites inferior e superior, em 
função dos valores mínimo, primeiro quartil, mediana, terceiro quartil e máximo referentes aos 
indicadores ambientais: passivo de área de preservação ambiental relativa (pAPP, m2 m-2), 
passivo de área de reserva legal relativa (pRL, m2 m-2), e nível de comprometimento hídrico 
relativo (NCH, m3 m-3). 

Limite 
Classe Caracterização das classes 

Inferior Superior Inferior Superior Inferior Superior 
pAPPtq pAPPx pRLtq pRLx NCHtq NCHx 1 Classe superior 

pAPPm pAPPtq pRLm pRLtq NCHm NCHtq 2 Classe média superior 

pAPPpq pAPPm pRLpq pRLm NCHpq NCHm 3 Classe média inferior 

pAPPn pAPPpq pRLn pRLpq NCHn NCHpq 4 Classe inferior 

Fonte: elaborada pela autora. 

3.2.1.3.1. Indicador e índice referentes à área de preservação permanente 

 O passivo de área de preservação permanente relativa (pAPP) pode assim ser 

calculado: 

APPprpu,i
=

APPpassivou,i

APPrequeridou,i
 (14) 

APPprmi
=
�APPprp1,i

. A1,i� + �APPprp2,i
. A2,i� + ⋯+ (APPprpn,i

. An,i)

A1,i + A2,i + ⋯+ An,i
 (15) 

APPprmi
= �

�APPprpu,i
. Au,i�

Au,i

n

u=1

 (16) 

pAPPi = 1 − APPprmi
 (17) 

em que u representa uma propriedade hipotética que pertence ao munícipio i, 

APPpassivo é o passivo de APP calculado segundo o artigo 4 da Lei 12.651, APPrequerido 

é a APP requerida calculada segundo o artigo 4 da Lei 12.651, APPprp é o passivo 

relativo de APP em nível de propriedade, APPprm é o passivo relativo municipal 

calculado segundo a média ponderada. Os pesos usados na média ponderada (Au,i) 

são as áreas de cada propriedade u. Os dados foram extraídos da malha fundiária 

oriunda do estudo conduzido por Sparovek et al. (2019). 
 O índice correspondente à área de preservação permanente relativa (𝐴𝐴1𝑖𝑖), 

referente ao i-ésimo município do estado de Mato Grosso, pode assim ser calculado 

com base no passivo de área de preservação permanente relativa (𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖, m2 m- 2): 

𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1 −
𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥

 (18) 
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𝐴𝐴1𝑖𝑖 = 1 −
1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝛼𝛼

1 + � 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑚𝑚
�
2.𝛽𝛽.(𝑥𝑥𝑚𝑚+𝑥𝑥𝑖𝑖)

 (19) 

em que 𝑝𝑝𝐴𝐴𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥 se refere ao máximo valor do passivo área de preservação permanente 

relativa (m2 m- 2) (𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1), 𝑥𝑥𝑖𝑖 ao passivo de área de preservação permanente relativa 

(0 ≤  𝑥𝑥𝑖𝑖  ≤ 1) correspondente ao i-ésimo município do estado de Mato Grosso, e 𝛼𝛼 e 

𝛽𝛽 aos parâmetros empíricos do modelo (equação 19) determinado por intermédio de 

análise de regressão não linear utilizando o Software Table Curve 2D. 

3.1.1.3.2. Indicador e índice municipal correspondente à área de reserva legal 

 O passivo de área de reserva legal relativa (pRL) pode assim ser calculado: 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑢𝑢,𝑖𝑖
= 𝑓𝑓_𝑝𝑝𝑝𝑝.𝐴𝐴𝑢𝑢,𝑖𝑖  (20) 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢,𝑖𝑖
=
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑢𝑢,𝑖𝑖

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑎𝑎𝑝𝑝𝑢𝑢,𝑖𝑖
 (21) 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖
=
�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝1,𝑖𝑖

.𝐴𝐴1,𝑖𝑖� + �𝑝𝑝𝑝𝑝2,𝑖𝑖.𝐴𝐴2,𝑖𝑖� + ⋯+ (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑛𝑛,𝑖𝑖
.𝐴𝐴𝑛𝑛,𝑖𝑖)

𝐴𝐴1,𝑖𝑖 + 𝐴𝐴2,𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐴𝐴𝑛𝑛,𝑖𝑖
 (22) 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖
= �

�𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝u,𝑖𝑖
.𝐴𝐴u,𝑖𝑖�

𝐴𝐴u,𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑢𝑢=1

 (23) 

𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖 = 1 − 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑚𝑚𝑖𝑖
 (24) 

em que u representa uma propriedade hipotética que pertence ao munícipio i, RLap é 

a área de reserva legal requerida à exigência de f_RL da área total da propriedade. O 

fator f_RL, por sua vez, depende do Bioma no qual o município é inserido, sendo 35% 

para o Bioma do Cerrado, 80% para o Bioma da Amazônia e 20% para os demais 

Biomas. A𝑢𝑢,𝑖𝑖 é a área da u-ésima propriedade do i-ésimo município, RLpp é o passivo 

de reserva legal da propriedade u (em hectares), RLprpu,i é o passivo relativo ao 

requerido total da propriedade u do município i, RLprmi é o passivo relativo ao 

requerido total médio para o município i calculado através da média ponderada. Os 

pesos usados na média ponderada (Au,i) são as áreas de cada propriedade u. Os 

dados foram extraídos da malha fundiária oriunda do estudo conduzido por Sparovek 

et al. (2019). 

 O índice correspondente à área de reserva legal relativa (𝐴𝐴2𝑖𝑖), referente ao i-

ésimo município do estado de Mato Grosso, pode assim ser calculado com base no 

passivo de área de reserva legal relativa (𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖, m2 m- 2): 
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𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1 −
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑖𝑖
𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥

 (25) 

𝐴𝐴2𝑖𝑖 = 1 −
1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝛼𝛼

1 + � 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑚𝑚
�
2.𝛽𝛽.(𝑥𝑥𝑚𝑚+𝑥𝑥𝑖𝑖)

 (26) 

em que 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑥𝑥 se refere ao passivo de área de reserva legal relativa máxima (m2 m-2) 

(𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1), 𝑥𝑥𝑖𝑖 ao passivo de área de reserva legal relativa (0 ≤  𝑥𝑥𝑖𝑖  ≤ 1) correspondente 

ao i-ésimo município do estado de Mato Grosso, e 𝛼𝛼 e 𝛽𝛽 ao parâmetro empírico do 

modelo (equação 26) determinado por intermédio de análise de regressão não linear 

utilizando o Software Table Curve 2D. 

3.2.1.3.3. Indicador e índice referentes ao nível de disponibilidade hídrica 

 O nível de comprometimento hídrico relativo (𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖) pode assim ser calculado: 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑝𝑝𝑚𝑚𝑗𝑗,𝑖𝑖 =
𝑈𝑈𝐶𝐶𝑈𝑈𝑗𝑗,𝑖𝑖

𝑄𝑄95𝑗𝑗,𝑖𝑖
 (27) 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑝𝑝𝑀𝑀𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑖 =
�𝐶𝐶𝐼𝐼𝑝𝑝𝑚𝑚1,𝑖𝑖.𝐴𝐴𝐶𝐶1,𝑖𝑖� + �𝐶𝐶𝐼𝐼𝑝𝑝𝑚𝑚2,𝑖𝑖.𝐴𝐴𝐶𝐶2,𝑖𝑖� + ⋯+ (𝐶𝐶𝐼𝐼𝑝𝑝𝑚𝑚𝑛𝑛,𝑖𝑖 .𝐴𝐴𝐶𝐶𝑛𝑛,𝑖𝑖)

𝐴𝐴𝐶𝐶1,𝑖𝑖 + 𝐴𝐴𝐶𝐶2,𝑖𝑖 + ⋯+ 𝐴𝐴𝐶𝐶𝑛𝑛,𝑖𝑖
 (28) 

𝐶𝐶𝐼𝐼𝑝𝑝𝑀𝑀𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑖 = �
�𝐶𝐶𝐼𝐼𝑝𝑝𝑚𝑚𝑗𝑗,𝑖𝑖.𝐴𝐴𝐶𝐶𝑗𝑗,𝑖𝑖�

𝐴𝐴𝐶𝐶𝑗𝑗,𝑖𝑖

𝑛𝑛

𝑗𝑗=1

 (29) 

𝑁𝑁𝑐𝑐ℎ𝑖𝑖 = 1 − 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑝𝑝𝑀𝑀𝑢𝑢𝑛𝑛𝑖𝑖 (30) 

em que j representa uma microbacia hipotética que pertence ao munícipio i, 𝑈𝑈𝐶𝐶𝑈𝑈𝑗𝑗,𝑖𝑖 é a 

vazão (volume de água por unidade de tempo) demandada pelos usos consuntivos 

totais na microbacia j (em m³ s-1) no i-ésimo município, Q95j,i é a disponibilidade 

hídrica (água superficial – não foi considerada a disponibilidade de água subterrânea) 

calculada segundo a Q95 (em m³ s-1) na microbacia j no município i, CIrm é o 

comprometimento hídrico no nível de microbacia, CIrMun é o comprometimento hídrico 

municipal calculado segundo a média ponderada. Os pesos usados na média 

ponderada (ACu,i) são as áreas de contribuição das microbacias. Os dados de vazão 

Q95 e usos consuntivos estão disponíveis em Agência Nacional de Águas e 

Saneamento Básico (2021c,d). 

 O índice correspondente ao nível de disponibilidade hídrica relativa (𝐴𝐴3𝑖𝑖), 

referente ao i-ésimo município do estado de Mato Grosso, pode assim ser calculado 

com base no nível de comprometimento hídrico relativo (𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖, m
3 m-3): 
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𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1 −
𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑖𝑖
𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥

 (31) 

𝐴𝐴3𝑖𝑖 = 1 −
1 − 𝑥𝑥𝑖𝑖𝛼𝛼

1 + � 𝑥𝑥𝑖𝑖𝑥𝑥𝑚𝑚
�
2.𝛽𝛽.(𝑥𝑥𝑚𝑚+𝑥𝑥𝑖𝑖)

 (32) 

em que 𝑁𝑁𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥 se refere ao nível de comprometimento hídrico relativo máximo (m3 m-3) 

(𝑥𝑥𝑖𝑖 = 1), 𝑥𝑥𝑖𝑖 ao nível de comprometimento hídrico relativo (0 ≤  𝑥𝑥𝑖𝑖  ≤ 1) correspondente 

ao i-ésimo município do estado de Mato Grosso, e 𝛼𝛼 e 𝛽𝛽 ao parâmetro empírico do 

modelo (equação 32) determinado por intermédio de análise de regressão não linear 

utilizando o Software Table Curve 2D. 

3.2. Índices de desenvolvimento da agricultura sustentável nos municípios do 
estado de Mato Grosso 

3.2.1. Índice municipal de desenvolvimento econômico 

 O índice municipal de desenvolvimento rural econômico (𝐼𝐼𝐸𝐸𝑖𝑖) pode assim ser 

calculado: 

𝐼𝐼𝐸𝐸𝑖𝑖 = �𝐸𝐸1𝑖𝑖 .𝐸𝐸2𝑖𝑖 (33) 

em que 𝐸𝐸1𝑖𝑖 se refere ao índice correspondente ao valor acrescentado bruto 

agropecuário, e 𝐸𝐸2𝑖𝑖 ao índice referente à renda média ajustada correspondente ao i-

ésimo município do estado de Mato Grosso. 

3.2.2. Índice municipal de desenvolvimento social 

 O índice municipal de desenvolvimento social (𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖) pode assim ser calculado: 

𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖 = �𝑆𝑆1𝑖𝑖 .𝑆𝑆2𝑖𝑖 (34) 

em que 𝑆𝑆1𝑖𝑖 se refere ao índice correspondente à expectativa de vida, e 𝑆𝑆2𝑖𝑖 ao índice 

correspondente aos anos de escolaridade, considerando um ciclo escolar de 0 (valor 

mínimo) a 20 anos (valor máximo) correspondente ao i-ésimo município do estado de 

Mato Grosso. 

3.2.3. Índice municipal de desenvolvimento ambiental 

 O índice municipal de desenvolvimento rural ambiental (𝐼𝐼𝐴𝐴𝑖𝑖) pode assim 

calculado: 
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𝐼𝐼𝐴𝐴𝑖𝑖 = �𝐴𝐴1𝑖𝑖 .𝐴𝐴2𝑖𝑖 .𝐴𝐴3𝑖𝑖
3  (35) 

em que 𝐴𝐴1𝑖𝑖 se refere ao índice correspondente ao passivo de área de preservação 

permanente relativa, 𝐴𝐴2𝑖𝑖 ao índice correspondente ao passivo de área de reserva legal 

relativa, e 𝐴𝐴3𝑖𝑖 o índice correspondente ao nível de comprometimento hídrico relativo 

correspondente ao i-ésimo município do estado de Mato Grosso. 

3.2.4. Índice municipal de desenvolvimento sustentável 

 O índice municipal de desenvolvimento sustentável (econômico, social e 

ambiental) (𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖) pode assim ser calculado: 

𝐼𝐼𝐷𝐷𝐷𝐷𝑖𝑖 = �𝐼𝐼𝐸𝐸𝑖𝑖 . 𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖 . 𝐼𝐼𝐴𝐴𝑖𝑖
3  (36) 

em que 𝐼𝐼𝐸𝐸𝑖𝑖  se refere ao índice de desenvolvimento econômico, 𝐼𝐼𝐷𝐷𝑖𝑖 ao índice de 

desenvolvimento social, e 𝐼𝐼𝐴𝐴𝑖𝑖 ao índice de desenvolvimento ambiental correspondente 

ao i-ésimo município do estado de Mato Grosso. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. Desenvolvimento da agricultura sustentável no estado de Mato Grosso 

 A estatística (valor mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e 

máximo) referente aos Indicadores de desenvolvimento Econômico, Social e 

Ambiental está apresentada na Tabela 17. 

 
Tabela 17. Valores (mínimo, primeiro quartil, mediana, média, terceiro quartil e máximo) 
referentes aos [a] indicadores econômicos: (a.1) valor acrescentado bruto agropecuário médio 
(VB, kR$ município-1 ano-1), e (a.2) renda média municipal ajustada (RM, 
kR$ estabelecimento- 1 ano-1), [b] indicadores sociais: (b.1) expectativa de vida (EV, anos), e (b.2) 
anos de escolaridade (AE, anos), considerando um ciclo escolar de 0 a 20 anos, [c] indicadores 
ambientais: (c.1) passivo relativo de área de preservação permanente (APP) (pAPP, m2 m-2), (c.2) 
passivo relativo de área de reserva legal (RL) (pRL, m2 m- 2), e (c.3) nível relativo de 
comprometimento hídrico (NCH, m3 m- 3). 

Valor 
Indicadores de desenvolvimento 

Econômico Social Ambiental 
VB RM EV AE pAPP pRL NCH 

Mínimo 3066,00 56,65 70,65 6,40 0,0086 0,0010 0,0007 

Primeiro Quartil 32994,00 137,83 73,38 7,94 0,0963 0,0279 0,0055 

Mediana 73845,00 334,72 73,99 8,55 0,1325 0,0562 0,0133 

Média 182156,68 1074,87 74,03 8,65 0,1831 0,1021 0,0215 
Terceiro Quartil 234667,00 861,51 74,86 9,37 0,2537 0,1274 0,0225 

Máximo 1549829,00 22988,80 76,37 11,46 0,6834 0,5947 0,1904 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Os valores bases referentes aos índices e aos indicadores econômicos (valor 

acrescentado bruto agropecuário e renda média municipal ajustada) relativos aos 

municípios do estado de Mato Grosso, para estimar os parâmetros empíricos (fatores 

de forma da curva 𝜶𝜶 e 𝜷𝜷), estão apresentados na Tabela 18. 

 Os valores bases referentes aos índices e aos indicadores sociais (expectativa 

de vida e escolaridade) relativos aos municípios do estado de Mato Grosso, para 

estimar os parâmetros empíricos (fatores de forma da curva 𝜶𝜶 e 𝜷𝜷), estão 

apresentados na Tabela 19. 

 Os valores bases referentes aos índices e aos indicadores ambientais (área de 

preservação permanente, área de reserva legal e disponibilidade hídrica) relativos aos 

municípios do estado de Mato Grosso, para estimar os parâmetros empíricos (fatores 

de forma da curva 𝜶𝜶 e 𝜷𝜷), estão apresentados na Tabela 20. 
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Tabela 18. Valores bases correspondentes ao indicador e ao índice correspondentes ao valor 
acrescentado bruto agropecuário (indicador 𝑽𝑽𝑽𝑽 e índice 𝑬𝑬𝟏𝟏), à renda média municipal ajustada 
(indicador 𝑹𝑹𝑹𝑹 e índice 𝑬𝑬𝑬𝑬) e à variável auxiliar x, referentes aos municípios do estado de Mato 
Grosso, para estimar os parâmetros empíricos (fatores de forma da curva 𝜶𝜶 e 𝜷𝜷) do modelo 
(equação 1 – equações 4 e 7). 

Indicadores e índices econômicos 
VB x x E1 RM x E2 Classe1 
VB0 x0 0,000000 0,000000 RM0 0,000000 0,000000 4 

VBn xn 0,001978 - RMn 0,002464 -  

VBpq xpq 0,021289 0,190983 RMpq 0,005996 0,190983 3 

VBm xm 0,047647 0,500000 RMm 0,014560 0,500000 2 

VBµ xµ 0,117533 - RMµ 0,046756 -  

VBtq xtq 0,151415 0,809017 RMtq 0,037475 0,809017 1 

VBx xx 1,000000 1,000000 RMx 1,000000 1,000000  

Fonte: elaborada pela autora. 
1 (4 – Classe inferior) 0,000000 ≤ E < 0,190983. 
(3 – Classe média inferior) 0,190983 ≤ E < 0,500000. 
(2 – Classe média superior) 0,500000 ≤ E < 0,809017. 
(1 – Classe superior) 0,809017 ≤ E < 1,000000. 
 
Tabela 19. Valores bases correspondentes ao indicador e ao índice correspondentes à 
expectativa de vida (indicador 𝑬𝑬𝑽𝑽 e índice 𝑺𝑺𝟏𝟏), à escolaridade (indicador 𝑨𝑨𝑬𝑬 e índice 𝑺𝑺𝑬𝑬) e à 
variável auxiliar x, referentes aos municípios do estado de Mato Grosso, para estimar os 
parâmetros empíricos (fatores de forma da curva 𝜶𝜶 e 𝜷𝜷) do modelo (equação 1 – equações 9 e 
13). 

Indicadores e índices sociais 
EV x x S1 AE x S2 Classe1 
EV0 x0 0,000000 0,000000 AE0 0,000000 0,000000 4 

EVn xn 0,002464 - AEn 0,925101 -  

EVpq xpq 0,005996 0,190983 AEpq 0,960849 0,190983 3 

EVm xm 0,014560 0,500000 AEm 0,968836 0,500000 2 

EVµ xµ 0,046756 - AEµ 0,969408 -  

EVtq xtq 0,037475 0,809017 AEtq 0,980228 0,809017 1 

EVx xx 1,000000 1,000000 AEx 1,000000 1,000000  

Fonte: elaborada pela autora. 
1 (4 – Classe inferior) 0,000000 ≤ E < 0,190983. 
(3 – Classe média inferior) 0,190983 ≤ E < 0,500000. 
(2 – Classe média superior) 0,500000 ≤ E < 0,809017. 
(1 – Classe superior) 0,809017 ≤ E < 1,000000. 
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Tabela 20. Valores bases correspondentes ao indicador e ao índice correspondentes ao passivo 
de área de preservação permanente relativa (indicador APP e índice 𝑨𝑨𝟏𝟏) (APP = 1-pAPP), ao 
passivo de área de reserva legal relativa (indicador RL e índice 𝑨𝑨𝑬𝑬) (RL = 1-pRL), à 
disponibilidade hídrica relativa (indicador DH e índice 𝑨𝑨𝑨𝑨) (DH = 1-NCH) e à variável auxiliar x, 
referentes aos municípios do estado de Mato Grosso, para estimar os parâmetros empíricos 
(fatores de forma da curva 𝜶𝜶 e 𝜷𝜷) do modelo (equação 1 – equações 19, 26 e 32). 

Indicadores e índices ambientais 

1-pAPP1 x x A1 1-pRL2 x A2 1-NCH
3 x A3 Classe5 

1-pAPPx xn
4 0,000000 0,000000 1-pRLx 0,000000 0,000000 1-pRLx 0,000000 0,000000 4 

1-pAPPtq xpq 0,628768 0,190983 1-pRLtq 0,785774 0,190983 1-pRLtq 0,881828 0,190983 3 

1-pAPPm xm 0,806116 0,500000 1-pRLm 0,905499 0,500000 1-pRLm 0,930147 0,500000 2 

1-pAPPµ xµ 0,732075 - 1-pRLµ 0,828317 - 1-pRLµ 0,887080 -  

1-pAPPpq Xtq 0,859087 0,809017 1-pRLpq 0,953086 0,809017 1-pRLpq 0,971113 0,809017 1 

1-pAPP0 Xx 0,987416 1,000000 1-pRL0 0,998318 1,000000 1-pRL0 0,996324 1,000000  

Fonte: elaborada pela autora. 
1 (4 – Classe inferior) 0,000000 ≤ E < 0,190983. 
(3 – Classe média inferior) 0,190983 ≤ E < 0,500000. 
(2 – Classe média superior) 0,500000 ≤ E < 0,809017. 
(1 – Classe superior) 0,809017 ≤ E < 1,000000. 

4.1.1. Indicadores municipais do desenvolvimento econômico 

4.1.1.1. Valor bruto da produção agropecuária 

 O Anexo A e as Figuras 24 e 25 apresentam o valor acrescentado bruto, o 

produto interno bruto, o valor acrescentado bruto agropecuário e o número de 

estabelecimentos rurais nos 141 municípios do estado de Mato Grosso. 

 Por meio da análise dos dados e mapas, observa-se que os municípios 

localizados nas regiões de produção de soja, milho e algodão apresentam um valor 

bruto de produção agropecuária superior aos municípios que têm a pecuária como 

principal atividade. 
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Figura 24. Histograma referente ao número de municípios do estado de Mato Grosso 
(observações) em função do valor adicionado bruto a preços correntes da agropecuária em 2018 
(VB, MR$ município- 1 ano- 1). 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

 
Figura 25. valor adicionado bruto a preços correntes da agropecuária em 2018 
(VB, MR$ município- 1 ano- 1) referente aos 141 municípios do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora.  
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4.1.1.2. Renda agropecuária anual por município 

 O Anexo B e as Figuras 26 e 27 apresentam o valor das receitas (ou rendas) 

obtidas pelos estabelecimentos agropecuários em 2017, o valor da renda média obtida 

pelos estabelecimentos agropecuários em 2017 e o número de estabelecimentos 

rurais nos 141 municípios do estado de Mato Grosso. 

 

 
Figura 26. Histograma referente ao número de municípios do estado de Mato Grosso 
(observações) em função da renda média municipal ajustada (obtida pelos estabelecimentos 
agropecuários em 2017) (RM, MR$ estabelecimento- 1 ano-1). 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 27. Renda média municipal (obtida pelos estabelecimentos agropecuários em 2017) 
ajustada (RM, kR$ estabelecimento-1 ano-1) referente aos 141 municípios do estado de Mato 
Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 Os cinco municípios a apresentar melhor renda média municipal são Sapezal, 

Campo Novo do Parecis, Sorriso, Diamantino e Campo Verde. Os cinco municípios a 

apresentar pior renda média municipal são Araguainha, Ponte Branca, Reserva do 

Cabaçal, São Pedro da Cipa e Luciara. 

 Esta análise possibilita concluir que o município de Sapezal, apresenta a maior 

renda média por estabelecimento, de R$ 22.988,80 para cada um dos 111 

estabelecimentos agropecuários, em seus 13.598 km2 de extensão territorial. Sapezal 

é responsável pela maior safra de algodão herbáceo do país, seguido por Campo 

Verde e Campo Novo do Parecis. Das três culturas, algodão, soja e milho, o algodão 

é a cultura de maior valor. Em 2020, Sapezal teve 35,5 % de seu faturamento vindo 

da soja e 54,4 % do algodão herbáceo (SANT’ANNA, 2020a,b; ASSOCIAÇÃO MATO-

GROSSENSE DOS MUNICIPIOS, 2022). 

 Quando comparado ao município de Sorriso observa-se a relevância que a 

quantidade de estabelecimentos rurais tem neste índice, mesmo as duas cidades 

apresentando ótimo desempenho na produção agrícola e a cidade de Sorriso ter 

extensão territorial menor, Sorriso gerou uma receita 15% acima a de Sapezal, porém 

a renda média por estabelecimento caiu para 3.647,46 por ter 807 estabelecimentos 

agropecuários em seus 9.346 km2 extensão territorial. 
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4.1.2. Indicadores municipais do desenvolvimento social 

4.1.2.1. Expectativa de vida por município 

 O Anexo C e as Figuras 28 e 29 apresentam a expectativa de vida para os 141 

municípios do estado de Mato Grosso. 

 

 
Figura 28. Histograma referente ao número de municípios do estado de Mato Grosso 
(observações) em função da expectativa de vida (EV, anos). 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 29. Expectativa de vida (EV, anos) referente aos municípios do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 O estado de Mato Grosso possui uma expectativa de vida de 74,2 anos, inferior 

da média brasileira que é de 75,7 anos. A diferença fica ainda mais expressiva quando 

comparada com regiões metropolitanas e estados menos dependentes 

economicamente da agricultura, como por exemplo Santa Catarina, com expectativa 

de vida de 79,1 e São Paulo com 78,1 anos (INSTITUTO BRASILEIRO DE 

GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2013) 

 Ao norte do estado de Mato Grosso, Peixoto de Azevedo é um dos municípios 

com a menor expectativa de vida, de 70 anos. Segundo panorama do IBGE (2021) o 

município com extensão territorial de 14.432,934 km² é uma das regiões com mais 

conflitos socioambientais no estado. Embora o município apresente um crescimento 

na agricultura e pecuária, o município, que chegou a extrair mais de 1.000 quilos de 

ouro por mês, ainda abriga um número considerável de garimpos para exploração do 

minério que continua sendo uma das principais atividades da cidade (MAISONNAVE; 

ALMEIDA, 2019). 

4.1.2.2. Escolaridade por município 

 Os Anexos D1 a D141 e as Figuras 30 e 31 apresentam o número de 

estabelecimentos em função das classes de escolaridade para os 141 municípios do 

estado de Mato Grosso. 
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Figura 30. Histograma referente ao número de municípios do estado de Mato Grosso 
(observações) em função da escolaridade (AE, anos). 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

 
Figura 31. Escolaridade (AE, anos) referente aos municípios do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 
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 Lucas do Rio Verde é o único município em que todas as pessoas frequentaram 

a escola, com aproximadamente 70 mil habitantes, a cidade conta com 17 unidades 

escolares com ar-condicionado ou climatizadores dos quais cinco possuem piscinas. 

Alunos da zona rural são atendidos por duas unidades (MENDES, 2019). A secretaria 

de educação do município conta com um planejamento estratégico decenal, com 

objetivos, indicadores e metas, iniciativas e plano de ação. Minunciosamente 

elaborado, o documento almeja evitar a descontinuidade na administração pública 

(PREFEITURA DE LUCAS DO RIO VERDE, 2021). 

 O município de Campos de Júlio, localizado na mesorregião norte do Estado, 

apresenta o melhor índice de escolaridade, apenas duas pessoas para cada 

estabelecimento rural nunca frequentaram a escola, com 109 estabelecimentos rurais 

em seus 6.792 km2 de extensão territorial e população estimada em 7.245 pessoas. 

Cidades onde a agricultura é a principal atividade econômica apresentam baixo 

número de pessoas que não frequentaram a escola. Em Sapezal apena duas pessoas 

para cada estabelecimento não frequentaram a escola, assim como em Santa Rita do 

Trivelato (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021d). 

 Os municípios ao norte do estado, São José do Xingu e Santa Cruz do Xingu, 

abrigam parte do Parque Indígena do Xingu, a primeira terra indígena homologada 

pelo governo federal, a maior e uma das mais famosas reservas do gênero do mundo. 

Para lecionar nos postos que serviam de apoio a logística de projetos e atividades 

desenvolvidas no Parque, como educação e saúde, a região contava com presença 

de professores da Universidade Federal de São Paulo (GRUPO DE PROTEÇÂO 

AMBIENTAL DO BRASIL (GPA), 2018; INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL, 2021). 

 As cidades em que apresentam alto índice de pessoas que nunca frequentaram 

a escola é alarmante em cidades que têm a extração mineral (ouro, diamante, pedras 

preciosas, brita, cobre, calcário e granito) como principal atividade econômica. A saber 

Poconé com 433 pessoas que nunca frequentaram a escola, Cáceres com 371, 

Colniza com 368, Peixoto de Azevedo com 280, Confresa com 272 e Juína com 244 

pessoas que nunca frequentaram a escola em função do número de estabelecimentos 

(HADDAD, 2017; GOMES, 2000). 
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4.1.3. Indicadores municipais do desenvolvimento ambiental 

4.1.3.1. Passivo de área de preservação permanente por município 

 A Figura 32 apresenta o histograma referente ao número de municípios em 

função da área de preservação permanente relativa nos 141 municípios do estado de 

Mato Grosso. 

 A Figura 33 apresenta a área de preservação permanente relativa nos 141 

municípios do estado de Mato Grosso. 

 
Figura 32. Histograma referente ao número de municípios do estado de Mato Grosso 
(observações) em função do passivo relativo de área de preservação permanente (APP) 
(pAPP, m2 m- 2). 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 33. Área de preservação permanente (APP) relativa (1-pAPP, m2 m-2) referente aos 
estabelecimentos rurais dos municípios do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 
  

 As regiões onde a agricultura está consolidada, a saber, Campos de Júlio, 

Sapezal, Lucas do Rio Verde, Feliz Natal, Santa Rita do Trivelato, Nova Ubiratã, 

Campo Novo do Parecis e Nova Maringá estão entre os dez municípios com melhor 

índice de preservação permanente. 

 Luciara, com extensão territorial de 4.282 km² e população estimada em 2.036 

habitantes, fica localizada no Vale do Xingu, tem como base econômica a agricultura 

de subsistência e a pecuária semi-intensiva, está entre as dez cidades com melhor 

conservação em área de preservação permanente por número de estabelecimentos 

rurais (SANT’ANNA, 2021; PREFEITURA MUNICIPAL DE LUCIARA, 2022). 

 Os municípios que pertencem ao pantanal mato-grossense ou que são vias de 

acesso ao turismo na região, apresentam boa conservação de áreas de preservação 

permanente, principalmente Barão de Melgaço, em terceiro lugar no estado. Embora 

a região pantaneira apresente grande preocupação com problemas ambientais no 

bioma, principalmente queimadas no período da seca.  

 O ano de 2020 foi o ano com mais registros de fogo no Pantanal desde o fim 

da década de 90, quando se iniciou o monitoramento pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais (Inpe). As queimadas contínuas e letais no bioma Pantanal já 

resultaram impactos significativos à biodiversidade, à saúde humana e à economia 

(LEITE, 2021). Ademais, é comum as práticas, da caça e pesca predatórias de muitas 

espécies de peixes e do jacaré; como também do garimpo de ouro e pedras preciosas 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Peixes
https://pt.wikipedia.org/wiki/Jacar%C3%A9
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que geram erosão, assoreamento e contaminação das águas dos rios São Lourenço 

e Paraguai com substâncias altamente toxicas, como o mercúrio (SECRETARIA 

MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E DESENVOLVIMENTO URBANO | SMADES, 

2019). 

 Ao norte do estado a extração vegetal e mineral assim como setor agropecuário 

apresentam grande importância na economia local, a região apresenta relevante 

passivo em área de preservação permanente. A saber, Canabrava do Norte, 

conhecida pela madeira que deu origem ao nome do município; Terra Nova do Norte 

se destaca pelo extrativismo mineral e vegetal; já Confresa, Guarantã do Norte e São 

Jose do Xingu pela pecuária, a região dispõe de um frigorífico no município de 

Confresa (DIÁRIO DE CUIABÁ, 2009; PREFEITURA MUNICIPAL DE TERRA NOVA 

DO NORTE, 2022; GOVERNO DE CONFRESA, 2022; PREFEITURA MUNICIPAL DE 

CANABRAVA DO NORTE, 2022; PORTAL DO MATO GROSSO, 2022; CÂMARA 

MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO XINGU, 2022; PREFEITURA MUNICIPAL DE 

GUARANTÃ DO NORTE, 2022). 

 As regiões de Indiavaí, Figueirópolis D’Oeste, Mirassol D’Oeste, Jauru, 

Arenápolis e Porto Esperidião e Carlinda estão entre os dez municípios com piores 

índice de área de preservação permanente, a atividade de exploração mineral é 

comum entre eles (Apêndice 10). Para o processo de lavagem do ouro a utilização da 

água é imprescindível nos principais meios de extração aurífera (TMNOTÍCIAS, 2021; 

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARENÁPOLIS, 2022; PREFEITURA MUNICIPAL DE 

INDIAVAÍ, 2022). 

4.1.3.2. Passivo de área de reserva legal por município 

 A Figura 34 apresenta o histograma referente ao número de municípios em 

função da área de reserva legal relativa nos 141 municípios do estado de Mato 

Grosso. 

 A Figura 35 apresenta a área de reserva legal relativa nos 141 municípios do 

estado de Mato Grosso e reflete o comprometimento dos mato-grossenses no 

cumprimento das leis ambientais, pois a área Reserva Legal existente excede as 

exigências legais (Subitem 2.3.5.1, Figura 21). 

 Barão de Melgaço, Cocalinho, Colniza, Novo Santo Antônio e Luciara, são os 

5 municípios a apresentar maior índice de Reserva Legal. Dentro destas regiões são 
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encontradas unidades de conservação como apresentado o mapa de unidades de 

conservação no estado de Mato Grosso (Apêndice 11). 

 Figueirópolis, Indiavaí, São José dos Quatro Marcos, Jauru e Denise são as 

cinco cidades com menor índice de reserva legal. 

 

 
Figura 34. Histograma referente ao número de municípios do estado de Mato Grosso 
(observações) em função do passivo relativo de área de reserva legal (pRL, m2 m- 2) por 
município. 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 35. Área de reserva legal (RL) relativa (1-pRL, m2 m-2) referente aos estabelecimentos 
rurais dos 141 municípios do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 
   

4.1.3.3. Comprometimento e disponibilidade hídrica por município 

 A Figura 36 apresenta o histograma referente ao número de municípios em 

função do nível relativo de comprometimento hídrico nos 141 municípios do estado de 

Mato Grosso. 

 A Figura 37 apresenta o nível relativo de comprometimento hídrico nos 141 

municípios do estado de Mato Grosso. 
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Figura 36. Histograma referente ao número de municípios do estado de Mato Grosso 
(observações) em função do nível relativo de comprometimento hídrico (NCH, m3 m-3). 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

 
Figura 37. Nível relativo de disponibilidade hídrica (1-NCH, m3 m-3) referente aos municípios do 
estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Os cinco municípios a apresentar menor nível de disponibilidade hídrica são 

Curvelândia, Várzea Grande, Lambari D’Oeste, Cuiabá e Salto do Céu, enquanto Feliz 



135 

Natal, Querência, Nova Maringá, Sapezal e Gaúcha do Norte são os cinco municípios 

a apresentar maior disponibilidade hídrica. 

 O Parque Indígena Xingu apresenta mais de 70% de sua extensão territorial 

nas três cidades, Feliz Natal, Querência e Gaúcha do Norte. O rio Xingu nasce no 

encontro das Serras Formosa e do Roncador e está dividido em três compartimentos: 

Alto Xingu, Médio Xingu e Baixo Xingu. O rio Xingu com seus afluentes, é o segundo 

maior rio a compor a Bacia Hidrográfica Amazônica, que apresenta o maior volume 

de água doce do planeta, e é no Alto Xingu onde ele recebe importantes afluentes 

como o Suiá-Miçu, Manissaua-Miçu e Arraias. As regiões de Nova Maringá e Sapezal 

são contempladas por afluentes do Rio Juruena. 

4.2. Índices referentes ao desenvolvimento sustentável da agricultura nos 
municípios do estado de Mato Grosso 

 Os parâmetros empíricos estimados pelo Software Table Curve referentes aos 

índices econômicos, sociais e ambientais, relativos aos municípios do estado de Mato 

Grosso, estão apresentados na Tabela 21. 

 
Tabela 21. Parâmetros empíricos (fatores de forma 𝜶𝜶, 𝜷𝜷, 𝒙𝒙𝒙𝒙) dos modelos utilizados para estimar 
os indicadores de desenvolvimento sustentável (IN) da agricultura no estado de Mato Grosso. 

Modelo (IN) 
Fator de forma 

r2 
𝛼𝛼 𝛽𝛽 𝑥𝑥𝑚𝑚 

E1 159,2716302 8,975766471 0,047647 0,9466571683 

E2 72601,29948 23,06404481 0,014560 0,9687009278 

S1 365,6509558 38,84606813 0,968836 0,9953944291 

S2 28,50554571 5,853362536 0,745918 0,9970588960 

A1 6,691361260 3,163199259 0,193884 0,9540693400 

A2 11,14100044 4,720454354 0,094501 0,9715581102 

A3 4,773306842 7,862104399 0,069853 0,9994133876 

Fonte: elaborada pela autora. 

𝐼𝐼𝑁𝑁𝑖𝑖 = 1 − 1−𝑥𝑥𝑖𝑖
𝛼𝛼

1+�
𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑚𝑚

�
2.𝛽𝛽.�𝑥𝑥𝑚𝑚+𝑥𝑥𝑖𝑖�
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4.2.1. Índices correspondentes ao desenvolvimento econômico municipal 

4.2.1.1. Índice correspondente ao valor bruto municipal da produção 
agropecuária 

 Os parâmetros empíricos estimados pelo Software Table Curve referentes ao 

índice correspondente ao valor acrescentado bruto agropecuário (E1) relativo aos 

municípios do estado de Mato Grosso estão apresentados nas Tabelas 22 e 23 e 

Figuras 38 e 39. 

 
Tabela 22. Fatores de forma (parâmetros 𝜶𝜶 e 𝜷𝜷) estimados pelo Software Table Curve, erro 
padrão, valor t, intervalo de confiança, coeficiente de determinação (r2), mediana (𝒙𝒙𝒙𝒙) e valor F 
referentes ao índice correspondente ao valor acrescentado bruto agropecuário relativo (E1) 
relativo aos municípios do estado de Mato Grosso. 

Item 
Fator de forma 

𝜶𝜶 𝜷𝜷 

Parâmetro 159,2716302 8,975766471 

Erro padrão 0,247854092 0,116875263 

Valor t 642,6023836 76,79782895 

r2 𝒙𝒙𝒙𝒙 Valor F 

0,9466571683 0,047647 53,239984017 

Fonte: elaborada pela autora. 
𝐸𝐸1𝑖𝑖 = 1 − 1−𝑥𝑥𝑖𝑖

𝛼𝛼

1+�
𝑥𝑥𝑖𝑖
𝑥𝑥𝑚𝑚

�
2.𝛽𝛽.�𝑥𝑥𝑚𝑚+𝑥𝑥𝑖𝑖�

. 

 
Tabela 23. Causa da variação (CV), soma dos quadrados (SQ), graus de liberdade (GL), quadrado 
médio (QM), valor F e nível de significância (P>F). 

CV SQ GL QM F P>F 
Regressão 0,65412402 1 0,65412402 53,24 0,00531 

Error 0,036858991 3 0,01228633   

Total 0,69098301 4    

Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 38. Modelo correspondente à relação entre o Índice correspondente ao valor 
acrescentado bruto agropecuário relativo (E1) e o valor acrescentado bruto agropecuário (x) dos 
estabelecimentos rurais dos municípios do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

 
Figura 39. Índice correspondente ao valor acrescentado bruto agropecuário relativo (E1) 
referente aos municípios do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 Os municípios com melhores índices de valor acrescentado bruto agropecuário 

são Sapezal, Campo Novo do Parecis, Nova Mutum, Campo Verde e Sorriso. Sapezal 

com 27 anos, possui extensão territorial 13.615 km². Estas regiões além de possuir 

solo, clima, luminosidade, relevo, e índices pluviométricos propícios a agricultura 

foram emancipadas a menos de 34 anos. Em Sorriso e Nova Mutum estão instaladas 

usinas de etanol de milho, responsáveis por fomentar ainda mais a cadeia produtiva 
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dos municípios e regiões próximas pois estão localizadas na Rodovia BR-163, 

fundamental meio de escoamento da produção (NEVES et al., 2021). 

 Rondonópolis, localizado no Sudeste mato-grossense, registrou valor 

adicionado bruto a preços correntes total em 2018 de 9.840.489 (VAB, kR$ município-

1 ano-1), Produto Interno Bruto 11.223.536 (PIB, kR$ município-1 ano-1), valor 

adicionado bruto a preços correntes da agropecuária em 2018 276.772,00 (VB, kR$ 

município-1 ano-1) e 2.189 estabelecimentos rurais. O município com 239.613 

habitantes e extensão territorial de 4.800,914 km², apresenta os biomas cerrado e 

pantanal em sua região. O município está na disputa com Sorriso pelo título de capital 

do agronegócio (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 

2021d). 

 Com uma importante localização geográfica, o município está em crescente 

industrialização. A diversificação de segmentos industriais tem gerado títulos 

importantes para o município: maior polo de esmagamento, refino e envaze de óleo 

de soja do Brasil, maior polo misturador de fertilizante do interior brasileiro, maior 

produção estadual de ração e suplementos animais, frigoríficos com padrões 

internacionais e está em fase de consolidação como um dos principais polos têxteis 

do centro-oeste (PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, 2018). 

 Os municípios com menor valor acrescentado bruto agropecuário são 

Araguainha, Ponte Branca, Reserva do Cabaçal, São Pedro da Cipa e Luciara. 

Araguainha com 58 anos é o menor município do estado, com 678,53 km² e população 

de 909 habitantes. Este grupo possui baixo número de habitantes e pequena extensão 

territorial (INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA, 2021d). 

4.2.1.2. Índice correspondente à renda municipal 

 Os parâmetros empíricos estimados pelo Software Table Curve referentes ao 

índice correspondente à renda média municipal ajustada (E2) relativa aos municípios 

do estado de Mato Grosso estão apresentados nas Tabelas 24 e 25 e Figuras 40 e 

41. 
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Tabela 24. Fatores de forma (parâmetros 𝜶𝜶 e 𝜷𝜷) estimados pelo Software Table Curve, erro 
padrão, valor t, intervalo de confiança, coeficiente de determinação (r2), mediana (𝒙𝒙𝒙𝒙) e valor F 
referentes ao índice correspondente à renda média municipal ajustada (E2) relativa aos 
municípios do estado de Mato Grosso. 

Item 
Fator de forma 

𝜶𝜶 𝜷𝜷 

Parâmetro 72601,29948 23,06404481 

Erro padrão 0,189855766 0,086102736 

Valor t 382402,3933 267,8665714 

r2 𝒙𝒙𝒙𝒙 Valor F 

0,9687009278 0,014560 92,849486402 

Fonte: elaborada pela autora. 
𝐸𝐸2𝑖𝑖 = 1 − 1−𝑥𝑥𝑖𝑖
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Tabela 25. Causa da variação (CV), soma dos quadrados (SQ), graus de liberdade (GL), quadrado 
médio (QM), valor F e nível de significância (P>F). 

CV SQ GL QM F P>F 
Regressão 0,66935589 1 0,66935589 92,8495 0,00237 

Error 0,021627127 3 0,0072090424   

Total 0,69098301 4    

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 
Figura 40. Modelo correspondente ao índice referente à renda média municipal ajustada relativa 
(E2) em função da renda média ajustada relativa (x) dos estabelecimentos rurais dos municípios 
do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 41. Índice correspondente à renda média ajustada relativa (E2) referente aos municípios 
do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 Os municípios com maior renda média são Sapezal, Campo Novo do Parecis, 

Primavera do Leste, Campos de Júlio, Ipiranga do Norte. Os municípios com menor 

renda média são Várzea Grande, Nossa Senhora do Livramento, Luciara, Juruena e 

Colniza. As regiões onde a agricultura é a principal atividade econômica apresentam 

melhor índice de renda média quando comparados a regiões onde a pecuária é 

predominante. As regiões com menor índice de renda média agropecuária, são 

regiões onde a agricultura é de subsistência e/ou a pecuária é extensiva. 

4.2.2. Índices correspondentes ao desenvolvimento social municipal 

4.2.2.1. Índice correspondente à expectativa de vida 

 Os parâmetros empíricos estimados pelo Software Table Curve referentes ao 

índice correspondente à expectativa de vida (S1) relativa aos municípios do estado de 

Mato Grosso estão apresentados nas Tabelas 26 e 27 e Figuras 42 e 43. 
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Tabela 26. Fatores de forma (parâmetros 𝜶𝜶 e 𝜷𝜷) estimados pelo Software Table Curve, erro 
padrão, valor t, intervalo de confiança, coeficiente de determinação (r2), mediana (𝒙𝒙𝒙𝒙) e valor F 
referentes ao índice correspondente à expectativa de vida (S1) relativo aos municípios do estado 
de Mato Grosso. 

Item 
Fator de forma 

𝜶𝜶 𝜷𝜷 

Parâmetro 365,6509558 38,84606813 

Erro padrão 23425,98130 5,801027469 

Valor t 0,015608779 6,696411686 

r2 𝒙𝒙𝒙𝒙 Valor F 

0,9953944291 0,968836 648,38503702 

Fonte: elaborada pela autora. 
𝑆𝑆1𝑖𝑖 = 1 − 1−𝑥𝑥𝑖𝑖
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Tabela 27. Causa da variação (CV), soma dos quadrados (SQ), graus de liberdade (GL), quadrado 
médio (QM), valor F e nível de significância (P>F). 

CV SQ GL QM F P>F 
Regressão 0,68780064 1 0,68780064 648,385 0,00013 

Error 0,0031823713 3 0,0010607904   

Total 0,69098301 4    

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 
Figura 42. Modelo correspondente ao índice referente à expectativa de vida relativa (S1) em 
função da expectativa de vida relativa (x) nos municípios do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 43. Índice referente à expectativa de vida (S1) referente aos municípios do estado de Mato 
Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Os cinco municípios que apresentam melhor índice de expectativa de vida são 

Itanhangá, Santo Antônio do Leste, Santa Rita do Trivelato, Brasnorte e São Félix do 

Araguaia. Os municípios apresentam pequena área urbana e com baixo índice de 

população ocupada. Segundo dados do IBGE, Itanhangá possui extensão territorial 

de 2.909 km² com população estimada em 7.030 pessoas, o índice de população 

ocupada foi de 12,9% em 2019. 

 Os cinco municípios que apresentam pior índice de expectativa de vida são 

Peixoto de Azevedo, Santa Terezinha, Vale do São Domingos, Alto Paraguai e Bom 

Jesus do Araguaia. A expectativa de vida é menor em regiões onde existe exploração 

mineral, não apenas pelo fator de poluição ambiental causada pelo mercúrio, mas 

também pelos conflitos ocorrentes que custam vidas. Os conflitos findados em morte, 

não ocorrem apenas em garimpos, eles também ocorrem em disputas por área entre 

grileiros, posseiros, indígenas e fazendeiros (DOMINGUES, 2015; G1MT, 2018; 

FUNDAÇÃO NACIONAL DO ÍNDIO, 2020; PREFEITURA MUNICIPAL DE PEIXOTO 

DE AZEVEDO, 2022; IBGE, 2021d). 

 Em Arco Verde - Terra Legal, no município de Peixoto de Azevedo, o 

assentamento do Distrito de União do Norte é o maior assentamento da América 

Latina, com 3,6 mil famílias assentadas pelo Instituto Nacional de Colonização e 

Reforma Agrária (Incra). Cerca de dez mil pessoas moram e produzem nas glebas 
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distribuídas em seis assentamentos, sendo o mais distante 202 km da cidade 

(SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA, 2009) 

4.2.2.2. Índice municipal correspondente à escolaridade 

 Os parâmetros empíricos estimados pelo Software Table Curve referentes ao 

índice correspondente à escolaridade (S2) relativa aos municípios do estado de Mato 

Grosso estão apresentados nas Tabelas 28 e 29 e Figuras 44 e 45. 

 
Tabela 28. Fatores de forma (parâmetros 𝜶𝜶 e 𝜷𝜷) estimados pelo Software Table Curve, erro 
padrão, valor t, intervalo de confiança, coeficiente de determinação (r2), mediana (𝒙𝒙𝒙𝒙) e valor F 
referentes ao índice correspondente à escolaridade (S2) relativo aos municípios do estado de 
Mato Grosso. 

Item 
Fator de forma 

𝜶𝜶 𝜷𝜷 

Parâmetro 28,50554571 5,853362536 

Erro padrão 310,3813063 0,628153736 

Valor t 0,091840408 9,318359819 

r2 𝒙𝒙𝒙𝒙 Valor F 

0,9970588960 0,745918 1017,0251282 

Fonte: elaborada pela autora. 
𝑆𝑆2𝑖𝑖 = 1 − 1−𝑥𝑥𝑖𝑖
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Tabela 29. Causa da variação (CV), soma dos quadrados (SQ), graus de liberdade (GL), quadrado 
médio (QM), valor F e nível de significância (P>F). 

CV SQ GL QM F P>F 
Regressão 0,68895076 1 0,68895076 1017,03 0,00007 

Error 0,0020322529 3 0,00067741764   

Total 0,69098301 4    

Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 44. Modelo correspondente ao índice referente à escolaridade relativa (S2) em função da 
escolaridade (AE, anos) nos municípios do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

 
Figura 45. Índice correspondente à escolaridade relativa (S2) referente aos municípios do estado 
de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

 O mapa retrata os índices de escolaridade, os melhores são Campos de Júlio, 

com 5.154 habitantes, Sapezal, com 18.094, Araguaiana, com 3.197, Santa Rita do 

Trivelato, com 2.491 e Tesouro, com 3.418 habitantes. Os municípios que 

apresentaram pior índice de escolaridade são Jangada, Jauru, Campinápolis, Colniza 

e Vale De São Domingos, além do pequeno número de habitantes, estas regiões 

possuem atividade de extração mineral em comum. 
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4.2.3. Índices correspondentes ao desenvolvimento ambiental municipal 

4.2.3.1. Índice correspondente à área de preservação permanente 

 Os parâmetros empíricos estimados pelo Software Table Curve referentes ao 

índice correspondente à área de preservação permanente (A1) relativa aos municípios 

do estado de Mato Grosso estão apresentados nas Tabelas 30 e 31 e Figuras 46 e 

47. 

 
Tabela 30. Fatores de forma (parâmetros 𝜶𝜶 e 𝜷𝜷) estimados pelo Software Table Curve, erro 
padrão, valor t, intervalo de confiança, coeficiente de determinação (r2), mediana (𝒙𝒙𝒙𝒙) e valor F 
referentes ao índice correspondente à área de preservação permanente (A1) relativo aos 
municípios do estado de Mato Grosso. 

Item 
Fator de forma 

𝜶𝜶 𝜷𝜷 

Parâmetro 6,691361260 3,163199259 

Erro padrão 1347,648494 2,074708597 

Valor t 0,004965213 1,524647492 

r2 𝒙𝒙𝒙𝒙 Valor F 

0,9540693400 0,193884 62,315847842 

Fonte: elaborada pela autora. 
𝐴𝐴1𝑖𝑖 = 1 − 1−𝑥𝑥𝑖𝑖
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Tabela 31. Causa da variação (CV), soma dos quadrados (SQ), graus de liberdade (GL), quadrado 
médio (QM), valor F e nível de significância (P>F). 

CV SQ GL QM F P>F 
Regressão 0,65924571 1 0,65924571 62,3158 0,00424 

Error 0,031737306 3 0,010579102   

Total 0,69098301 4    

Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 46. Modelo correspondente ao índice referente ao passivo de área de preservação 
permanente (A1) em função do passivo de área de preservação permanente relativa (x) nos 
municípios do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

 
Figura 47. Índice correspondente à preservação permanente (APP) relativa (A1, m2 m-2) referente 
aos municípios do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Através deste mapa, pode-se constatar que as regiões consolidadas na 

agricultura apresentam uma conservação melhor das áreas de preservação 

permanente, quando comparadas a regiões onde existe extração mineral; exploração 

de madeira; e em que a agricultura e a pecuária são atividades recentes. Campos de 

Júlio, Sapezal, Barão de Melgaço, Lucas do Rio Verde e Feliz Natal apresentam 
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melhor índice em área de preservação permanente. Contudo vale salientar que estas 

regiões possuem unidades de conservação em seu território. Enquanto Indiavaí, 

Figueirópolis D’Oeste, Terra Nova do Norte, Guarantã do Norte e Confresa 

apresentam os piores índices em área de preservação permanente no estado. Nestas 

regiões a atividade de garimpo é generalizada. 

4.2.3.2. Índice municipal correspondente à área de reserva legal 

 Os parâmetros empíricos estimados pelo Software Table Curve referentes ao 

índice correspondente à área de reserva legal (A2) relativa aos municípios do estado 

de Mato Grosso estão apresentados nas Tabelas 32 e 33 e Figuras 48 e 49. 

 
Tabela 32. Fatores de forma (parâmetros 𝜶𝜶 e 𝜷𝜷) estimados pelo Software Table Curve, erro 
padrão, valor t, intervalo de confiança, coeficiente de determinação (r2), mediana (𝒙𝒙𝒙𝒙) e valor F 
referentes ao índice correspondente à área de reserva legal (A2) relativo aos municípios do 
estado de Mato Grosso. 

Item 
Fator de forma 

𝜶𝜶 𝜷𝜷 

Parâmetro 11,14100044 4,720454354 

Erro padrão 2,47747,107 2,018582716 

Valor t 4,49693,107 2,338499342 

r2 𝒙𝒙𝒙𝒙 Valor F 

0,9715581102 0,094501 102,47822301 

Fonte: elaborada pela autora. 
𝐴𝐴2𝑖𝑖 = 1 − 1−𝑥𝑥𝑖𝑖
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Tabela 33. Causa da variação (CV), soma dos quadrados (SQ), graus de liberdade (GL), quadrado 
médio (QM), valor F e nível de significância (P>F). 

CV SQ GL QM F P>F 
Regressão 0,67133015 1 0,67133015 102,478 0,00205 

Error 0,019652863 3 0,0065509542   

Total 0,69098301 4    

Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 48. Modelo correspondente ao Índice correspondente ao passivo de área de reserva legal 
(A2) em função do passivo de área de reserva legal relativa (x) nos municípios do estado de Mato 
Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

 
Figura 49. Índice correspondente à área relativa de reserva legal (A2, m2 m-2) referente aos 
municípios do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Barão de Melgaço, Cocalinho, Colniza, Novo Santo Antônio e Luciara 

apresentam os melhores índices em área de reserva legal. Nesse contexto, vale 

mencionar que estas regiões possuem unidades de conservação. Barão de Melgaço 

abrange o Sesc Pantanal, Parque Estadual Encontro das Águas e a reserva indígena 

Baia dos Guató. Embora Colniza apresenta excelentes resultados em termos de 
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reserva legal quando, foi o município dentro do estado que mais desmatou nos últimos 

anos, seguido por Aripuanã. 

 Figueirópolis D’Oeste, Indiavaí, São José dos Quatro Marcos, Jauru e Denise 

apresentam os piores índices em área de reserva legal no estado. A atividade de 

exploração extrativista é comum entre os municípios. Segundo a Companhia de 

Pesquisa de Recursos Minerais, as regiões de Figueirópolis D’Oeste, Indiavaí, São 

José dos Quatro Marcos, Jauru apresentam indício de aluvião, este procedimento 

pode ser executado em modelo de lavra rudimentar ou até mesmo em graus de 

variabilidade mecânica para extração de ouro (Apêndice 12).  

 No município de Denise observou-se recentemente uma expansão da cultura 

da cana-de açúcar, pois o município reúne dois fatores essenciais para o plantio dessa 

cultura, sendo essas terras planas e solos arenosas. Pastagens e matas foram 

convertidas em canaviais para abastecer a usina de álcool e açúcar Itamarati, 

localizada no Município de Nova Olímpia. Produtores que utilizavam as suas 

pastagens para a pecuária passaram a arrendá-las para a produção de cana, 

diminuindo expressivamente o rebanho bovino na região (PREFEITURA DE DENISE, 

2022). 

 Ademais existem no município de Denise várias propriedades rurais que 

possuem seringais, porém, as áreas de plantio são pequenas e, portanto, de baixa 

produção. A prefeitura, está estimulando à plantação dessa cultura, doando mudas a 

preços simbólicos, visando a geração de uma renda de longa duração aos pequenos 

produtores, aumentando em paralelo a arrecadação de impostos no município e 

propiciar o aumento de emprego, que hoje se concentra na usina Itamarati localizada 

no município vizinho (PREFEITURA DE DENISE, 2022). 

 As alterações no código florestal impactaram nas áreas de reserva legal nos 

municípios onde a agricultura foi o alicerce para o desenvolvimento das regiões, como 

os caso de Sorriso, Lucas do Rio Verde e Rondonópolis.  

4.2.3.3. Índice correspondente à disponibilidade hídrica municipal 

 Os parâmetros empíricos estimados pelo Software Table Curve referentes ao 

índice correspondente à disponibilidade hídrica municipal (A3) relativa aos municípios 

do estado de Mato Grosso estão apresentados nas Tabelas 34 e 35 e Figuras 50 e 

51. 
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Tabela 34. Fatores de forma (parâmetros 𝜶𝜶 e 𝜷𝜷) estimados pelo Software Table Curve, erro 
padrão, valor t, intervalo de confiança, coeficiente de determinação (r2), mediana (𝒙𝒙𝒙𝒙) e valor F 
referentes ao índice correspondente à disponibilidade hídrica municipal (A3) relativo aos 
municípios do estado de Mato Grosso. 

Item 
Fator de forma 

𝜶𝜶 𝜷𝜷 

Parâmetro 4,773306842 7,862104399 

Erro padrão 1088,099071 0,004386831 

Valor t 0,394235838 19,94264255 

r2 𝒙𝒙𝒙𝒙 Valor F 

0,9994133876 0,069853 5111,1095162 

Fonte: elaborada pela autora. 
𝐴𝐴3𝑖𝑖 = 1 − 1−𝑥𝑥𝑖𝑖
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Tabela 35. Causa da variação (CV), soma dos quadrados (SQ), graus de liberdade (GL), quadrado 
médio (QM), valor F e nível de significância (P>F). 

CV SQ GL QM F P>F 
Regressão 0,69057767 1 0,69057767 5111,11 0,00001 

Error 0,0004053392 3 0,00013511307   

Total 0,69098301 4    

Fonte: elaborada pela autora. 

 

 
Figura 50. Modelo correspondente ao índice referente ao nível de não comprometimento hídrico 
relativo (A3) em função do nível relativo de comprometimento hídrico (x) nos municípios do 
estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 51. Índice correspondente ao nível de comprometimento hídrico relativo (A3) referente 
aos municípios do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Os cinco municípios que apresentam maior nível de comprometimento hídrico 

são Curvelândia, Várzea Grande, Lambari D’Oeste, Cuiabá e Salto do Céu enquanto 

Feliz Natal, Querência, Nova Maringá, Sapezal e Gaúcha do Norte apresentam menor 

nível de comprometimento hídrico. Os dois municípios mais populosos do estado, 

Cuiabá e Várzea Grande, pertencem ao grupo de regiões com níveis de 

comprometimento hídrico maior. Curvelândia, Lambari D’Oeste e Salto do Céu estão 

localizados no sudoeste do estado, são regiões de exploração mineral. 

4.2.4. Índices referentes ao desenvolvimento da agricultura sustentável nos 
municípios do estado de Mato Grosso 

4.2.4.1. Índice correspondente ao desenvolvimento econômico municipal 

 As tabelas nos Anexos E1 a E4 apresentam, respectivamente, as Classes 1 

(Classe superior), 2 (Classe média superior), 3 (Classe média inferior) e 4 (Classe 

inferior) referentes à sustentabilidade econômica dos municípios do estado de Mato 

Grosso. 

 A Figura 52 apresenta o índice correspondente ao desenvolvimento econômico 

nos municípios do estado de Mato Grosso. 
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Figura 52. Índice correspondente ao desenvolvimento econômico (IE) nos municípios do estado 
de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Os cinco municípios com maior índice de desenvolvimento econômico são: 

Sapezal, Campo Novo do Parecis, Primavera do Leste, Sorriso e Nova Mutum. Trata-

se de regiões onde a agricultura é consolidada e desenvolvida em grande escala e 

com altos níveis tecnológicos. 

 Os cinco municípios com menor índice de desenvolvimento econômico são: 

Ponte Branca, Luciara, Novo Santo Antônio, Reserva do Cabaçal e Araguainha. Ponte 

Branca, Luciara, Novo Santo Antônio e Araguainha são municípios que fazem divisa 

com outros estados. Reserva do Cabaçal está localizado no sudoeste do estado, onde 

existe exploração mineral. 

4.2.4.2. Índice correspondente ao desenvolvimento social municipal 

 As tabelas no Anexos F1 a F4 apresentam, respectivamente, as Classes 1 

(Classe superior), 2 (Classe média superior), 3 (Classe média inferior) e 4 (Classe 

inferior) referentes à sustentabilidade social dos municípios do estado de Mato 

Grosso. 

 A Figura 53 apresenta o índice correspondente ao desenvolvimento social nos 

municípios do estado de Mato Grosso. 
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Figura 53. Índice correspondente ao desenvolvimento social (IS) nos municípios do estado de 
Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Os cinco municípios com maior índice de desenvolvimento social são: Santa 

Rita do Trivelato, Primavera do Leste, Araguainha, Sapezal e Sorriso. Com exceção 

de Araguainha, os outros quatro municípios são regiões consolidadas na agricultura. 

Devido a relevante extensão territorial dos municípios agrícolas, os produtores rurais 

se unem visando contribuir com doações de ônibus e material para construção de 

escolas. Demonstrando a preocupação do produtor em garantir a segurança e a 

qualidade do transporte dos estudantes de zona rural, contribuindo assim para a 

redução da evasão escolar. A classe produtora também abraçou a causa da 

construção de um novo hospital na cidade de Sorriso (HOSPITAL 13 DE MAIO, 2022).  

 O apoio dos produtores rurais é histórico, a exemplo, a Coodetec no Paraná e 

a Fundação de Apoio a Pesquisa Agropecuária de Mato Grosso (FMT) contribuíram 

para o desenvolvimento de sementes comerciais adaptadas às condições locais. A 

FMT foi apoiada por um grupo 23 produtores que financiaram inicialmente a fundação 

em 1993. (CHADDAD, 2017). 

 Os cinco municípios que mostram o menor índice de desenvolvimento social 

são: Vale de São Domingos, Peixoto de Azevedo, Santa Terezinha, Jangada e 

Campinápolis. Estas regiões possuem a atividade de exploração mineral em comum. 

Segundo Santos et al. (2021), autores do estudo Índice de Progresso Social na Região 

da Amazônia, indica que dificilmente um município simplesmente florestal, que não 

tem atividade de desmatamento ou garimpo, terá baixo progresso social.  
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 Em uma entrevista com o Valor Econômico, o engenheiro agrônomo Adalberto 

Veríssimo, pesquisador associado e cofundador do Imazon, um dos principais centros 

de pesquisa e ação estratégica da Amazônia salientou que “Desmatamento gera 

pobreza e baixo progresso social”. Segundo ele, garimpo é lugar de muita degradação 

social, problemas de saúde e violência (CHIARETTI, 2021).  

4.2.4.3. Índice correspondente ao desenvolvimento ambiental municipal 

 As tabelas nos Anexos G1 a G4 apresentam, respectivamente, as Classes 1 

(Classe superior), 2 (Classe média superior), 3 (Classe média inferior) e 4 (Classe 

inferior) referentes à sustentabilidade ambiental dos municípios do estado de Mato 

Grosso. 

 A Figura 54 apresenta o índice correspondente ao desenvolvimento ambiental 

nos municípios do estado de Mato Grosso. 

 
Figura 54. Índice correspondente ao desenvolvimento rural ambiental (IA) nos municípios do 
estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Os cinco municípios com maior índice de desenvolvimento rural ambiental são: 

Barão de Melgaço, Luciara, Campos de Júlio, Feliz Natal e Nova Maringá; enquanto 

Indiavaí, Figueirópolis D’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Curvelândia e Jauru 

apresentam o menor índice de desenvolvimento rural ambiental. Como dito 

anteriormente estas regiões ficam localizadas na região sudoeste do estado onde 

existiram e ainda existem polos de exploração mineral.  
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 A exploração mineral na região teve seu auge na década de 1980, quando não 

existia ainda regulamento legal, o que gerou um passivo ambiental considerável. 

Segundo a SEMA (Secretaria de Meio Ambiente) os atuais proprietários deveriam 

aderir ao Programa de Regularização Ambiental (PRA). Um dos principais 

especialistas em restauração florestal afirmou em entrevista à Folha de São Paulo, 

que a regulamentação no licenciamento ambiental previsto pela Sema é adequada, 

mas a fiscalização em campo é ineficiente, atribuindo a falta de técnicos capacitados 

(MAISONNAVE; ALMEIDA, 2019). 

4.2.4.4. Índice correspondente ao desenvolvimento sustentável nos municípios 
do estado de Mato Grosso 

 A Figura 55 apresenta o índice correspondente ao desenvolvimento rural 

sustentável nos municípios do estado de Mato Grosso. 

 A Figura 56 apresenta o índice correspondente ao desenvolvimento rural 

sustentável categorizado nos municípios do estado de Mato Grosso. 

 

 
Figura 55. Índice correspondente ao desenvolvimento sustentável (econômico, social e 
ambiental) (IDS) nos municípios do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Figura 56. Índice correspondente ao desenvolvimento sustentável (econômico, social e 
ambiental) categorizado (IcDS) no estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora. 

 

 Analisando os resultados referentes ao índice de desenvolvimento rural, que 

reúne os três índices abordados nos subitens anteriores, visando obter uma imagem 

completa no que diz respeito à sustentabilidade rural dos municípios, observa-se, que 

o ranking municipal é liderado, de ordem decrescente, pelos municípios Santa Rita do 

Trivelato, Campos de Júlio, Sapezal, Tapurah e Brasnorte. 

. Estas regiões possuem área média dos estabelecimentos rurais de 4.947 ha, 

12.266 ha, 6.231 ha, 1.755 ha e 2.087 ha respectivamente. A principal fonte 

econômica dos Municípios é a agricultura, com destaque para a produção de soja, 

milho e algodão; a pecuária e suinocultura também se fazem presente nas regiões. 

 O território do município de Santa Rita do Trivelato é banhado por diversos rios 

e nascentes, entre eles, o Rio Teles Pires, o Rio Verde, o Rio Beija Flor, o Rio Morocó 

e a nascente do Rio Cuiabá, na região estão situadas duas Áreas de Proteção 

Ambiental Estadual APA Salto Magessi e a APA Cabeceiras do Rio Cuiabá. A área foi 

adquirida pela Colonizadora Trivelato no ano de 1977, que vendeu os terrenos rurais 

para agricultores provenientes da Região Sul do Brasil atraídos pelas atividades 

agropecuárias. A vegetação existente no município é constituída principalmente por 

cerrado e mata de transição amazônica (PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA RITA 

DO TRIVELATO, 2022). 
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 A proposta de colonização de Sapezal, foi realizada pelo Grupo Maggi, André 

Antônio Maggi13, foi o desbravador do município, onde foi eleito o primeiro prefeito, e 

denominou à cidade em referência ao rio Sapezal. Os pioneiros que contribuíram para 

a colonização foram colonos sulistas. O rio Sapezal deságua no rio Papagaio, pela 

margem esquerda, que por sua vez joga suas águas no Juruena. Segundo os últimos 

dados do IBGE, de 2018, Sapezal é maior produtor nacional de algodão, com 756,89 

mil toneladas avaliadas em R$ 1,84 bilhão; quarto maior produtor estadual de soja, 

com 1,23 milhão de toneladas avaliadas em R$ 1,15 bilhão; sétimo maior produtor 

estadual de milho, com 903 mil toneladas avaliadas em R$ 315 milhões, além de estar 

em terceiro lugar no ranking nacional e estadual na produção de girassol, o rebanho 

bovino soma 126,3 mil cabeças, a pecuária é desenvolvida com sistema de cria, recria 

e engorda (SANT’ANNA, 2020a; PREFEITURA MUNICIPAL DE SAPEZAL, 2022). 

 Sapezal e Campos de Júlio, áreas historicamente povoadas por povos 

indígenas, tiveram colonização sulista, e regiões agrícolas consolidadas. Ademais, 

tiveram um viés político em sua história, esta homenageou o coronel, e governador 

do estado na época, Júlio Campos, idealizador do processo de emancipação do 

distrito sancionado pela Lei Estadual nº 5.000 (PREFEITURA DE CAMPOS DE 

JÚLIO). 

 A reserva indígena dos Parecis é de 1 milhão e 300 mil hectares e abrange os 

municípios de Campo Novo do Parecis, Sapezal, Brasnorte e Tangará da Serra na 

região Médio Norte do Estado. A área agricultável é de 15 mil hectares o que 

corresponde a menos de 2% do total do território. O plantio é feito em cinco unidades 

que atendem as 63 aldeias da etnia com as culturas da soja, arroz, milho, feijão e 

girassol. Neste contexto pode-se inspirar políticas e estratégias para que os 

assentamentos (MENGATTI, 2019). 

 Os cinco municípios a apresentarem menor índice de desenvolvimento rural 

sustentável são Figueirópolis D’Oeste, Indiavaí, Jauru, Vale de São Domingos e 

Curvelândia. Estas regiões possuem área média dos estabelecimentos rurais de 142 

ha, 293 ha, 154 ha, 394 ha, 77 hectares, respectivamente. Esses municípios, 

localizados no sudoeste do estado, possuem pequena extensão territorial, quando 

 
13 André Antônio Maggi foi o pai de Blairo Maggi, ministro da Agricultura, Pecuária e 

Abastecimento do governo Michel Temer, de 12 de maio de 2016 a 1º de janeiro de 2019, o 53.º 
governador de Mato Grosso de 2003 a 2011 e senador da República pelo mesmo estado de 2011 até 
maio de 2016. 
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comparado a outros municípios do estado. Curvelândia é o segundo menor município 

mato grossense.  

 Jauru, Indiavaí e Figueirópolis, e parte de Vale de São Domingos fazem parte 

do Domínio Jauru, com potencial metalogenético, representado por depósitos de Cu, 

Au, Zn, Pb, Zn, Ag e Ni, além de ouro (Matos et al. 2017, Apêndices 10 e 12). O 

Repositório Institucional de Geociências do CRPM possui um Integrador de Mapas e 

Projetos, onde é possível visualizar através de imagens de satélite a quantidade de 

explorações nestes municípios, inclusive em encostas de rios14. 

 A Constituição Federal de 1988 definiu que, o subsolo e os bens minerais em 

território brasileiro pertencem à União, cabendo a ela promover a outorga, e quando 

necessário, conceder títulos minerários relativos à exploração e ao aproveitamento 

dos recursos minerais além de expedir os demais atos referentes à execução da 

legislação minerária. Esta medida impacta no desenvolvimento das regiões onde há 

disponibilidade mineral, atualmente a agricultura faz uso intensivo de capital, exigindo 

estabilidade e segurança do agricultor. 

 Um exemplo da região foi a Mina do Cabaçal que entrou em operação em 

março de 1987 e encerrou em 1991 com o esgotamento das reservas e a elevação 

dos custos operacionais. Um total de 869.279 toneladas de minério foi processado. O 

teor final de ouro ficou estimado em 5 gramas/tonelada e o de cobre em 0,82%, ou 

seja, mais de uma tonelada de ouro por ano (RUIZ et al. 2014). Em 1990 a cotação 

de um quilo de ouro foi de USD 13.395 (GOLDPRICE, 2022). 

 A agricultura é de subsistência, e a pecuária extensiva voltada ao gado leiteiro. 

Figueirópolis D’Oeste e Indiavaí eram regiões ocupadas por povos indígenas, assim 

como Jauru, que significa, Peixe Grande na língua indígena, tupi-guarani. Vale de São 

Domingos e Curvelândia tem como principal atividade a pecuária de gado leiteiro. 

Estes municípios tiveram colonização mineira e paulista, incentivados pela esperança 

de encontrar metais preciosos, disponível em regiões próximas (PREFEITURA DE 

JAURU, 2022; PREFEITURA MUNICIPAL DE CURVELÂNDIA, 2022).  

4.3. Considerações finais 

 O modelo teórico proposto apresenta as seguintes características: (i) trata-se 

de um modelo de caracterização do desenvolvimento econômico, social e ambiental 

 
14  Disponível em: https://geoportal.cprm.gov.br/novointegrador/ 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Constitui%C3%A7%C3%A3o_Federal_de_1988
https://pt.wikipedia.org/wiki/Subsolo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Bem_(economia)
https://pt.wikipedia.org/wiki/Minerais
https://pt.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%A3o_(Brasil)
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que permite comparar os diferentes municípios em função dos valores atribuídos aos 

índices para realização da análise de regressão não linear utilizando o software Table 

Curve, (ii) os valores [0,190983], [0,5], [0,809017] e [1] foram, respectivamente, 

associados aos valores relativos, entre 0 e 1, correspondentes ao primeiro quartil 

(primeiro ponto de ouro), à mediana, ao terceiro quartil (segundo ponto de ouro) e ao 

valor máximo, (iii) o valor mínimo observado não foi utilizado na regressão, (iv) foram 

utilizados na regressão os valores extremos de coordenada (0,0) e (1, 1), e (v) o valor 

absoluto deve ser analisado pelo usuário, pois pode haver valores razoáveis dos 

índices mesmo estando caracterizado como classe 4. Sendo assim, os valores 

relativos gerados permitem realizar a comparação dos municípios que participam do 

estudo. 

 Essa metodologia permite verificar no espaço territorial onde estão as melhores 

áreas do ponto de vista econômico, social e ambiental, possibilitando orientar políticas 

públicas.  

 O valor médio dos indicadores econômicos pode não representar a realidade 

pelo fato de uma propriedade rural possuir mais de uma matrícula. Sendo assim, de 

maneira geral, o número de estabelecimentos rurais por município está 

superestimado. Esta é uma das limitações do procedimento utilizado. 

 Outras atividades, que não Agricultura, afetam os indicadores econômicos 

(renda média), sociais (expectativa de vida e escolaridade) e os ambientais (nível de 

comprimento hídrico). 
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5. CONCLUSÕES 

 Em função dos resultados obtidos, pode-se fazer as seguintes afirmações: 

(A) o modelo teórico proposto estima de forma conveniente o índice de 

sustentabilidade econômica, social, e ambiental a partir dos valores observados dos 

indicadores de sustentabilidade econômica, social e ambiental, respectivamente, além 

do índice de sustentabilidade rural sustentável, permitindo realizar a caracterização 

da sustentabilidade da agricultura nos municípios do estado de Mato Grosso, 

(B) os dez melhores municípios, em termos de sustentabilidade da agricultura do 

estado de Mato Grosso com base no índice de desenvolvimento rural sustentável, em 

ordem decrescente são: (1) Santa Rita do Trivelato, (2) Campos de Júlio, (3) Sapezal, 

(4) Tapurah, (5) Brasnorte, (6) Canarana, (7) Nova Mutum, (8) Querência, (9) São 

Félix do Araguaia e (10) Santa Carmem (Tabela 36), 

(C) os doze melhores municípios, em termos de índice de sustentabilidade econômica 

(valor unitário) referente à agricultura do estado de Mato Grosso, são: (1) Sapezal, (2) 

Campo Novo do Parecis, (3) Primavera do Leste, (4) Sorriso, (5) Nova Mutum, (6) 

Campos de Júlio, (7) Lucas do Rio Verde, (8) Tapurah, (9) Ipiranga do Norte, (10) 

Nova Ubiratã, (11) Querência e (12) Itiquira (), 

(D) os dez melhores municípios, em termos de índice de sustentabilidade social 

referente à agricultura do estado de Mato Grosso, são: (1) Santa Rita do Trivelato, (2) 

Primavera do Leste, (3) Araguainha, (4) Sapezal, (5) Sorriso, (6) Santo Antônio do 

Leste, (7) Tapurah, (8) Alto Taquari, (9) Brasnorte e (10) Lucas Do Rio Verde (Tabela 

36), 

(E) os dez melhores municípios, em termos de índice de sustentabilidade ambiental 

referente à agricultura do estado de Mato Grosso, são: (1) Barão de Melgaço, (2) 

Luciara, (3) Campos de Júlio, (4) Feliz Natal, (5) Nova Maringá, (6) Novo Santo 

Antônio, (7) Araguainha, (8) Cocalinho, (9) Santa Rita do Trivelato e (10) Aripuanã 

(Tabela 36),  

(F) dos 27 melhores municípios (em ordem alfabética), em termos dos índices de 

sustentabilidade econômica (IE) (12 municípios), social (IS) (10 municípios) e ambiental 

(IA) (10 municípios) e índice de desenvolvimento rural sustentável (10 municípios), 

referentes à agricultura do estado de Mato Grosso (Quadro 6, Figura 57), os quatro 

que apresentaram melhor performance (destaque em três dos quatro índices) foram: 

Campos de Júlio, Santa Rita do Trivelato, Sapezal e Tapurah. 
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Id IE IS IA IDS 
1 

 
Alto Taquari 

  

2 
 

Araguainha Araguainha 
 

3 
  

Aripuanã 
 

4 
  

Barão de Melgaço 
 

5 
 

Brasnorte 
 

Brasnorte 
6 Campo Novo do Parecis 

   

7 Campos de Júlio 
 

Campos de Júlio Campos de Júlio 
8 

  
Cocalinho 

 

9 
   

Canarana 
10 

  
Feliz Natal 

 

11 Ipiranga Do Norte 
   

12 Itiquira 
   

13 Lucas do Rio Verde Lucas Do Rio Verde 
  

14 
  

Luciara 
 

15 
  

Nova Maringá 
 

16 Nova Mutum 
  

Nova Mutum 
17 Nova Ubiratã 

   

18 
  

Novo Santo Antônio 
 

19 Primavera do Leste Primavera do Leste 
  

20 Querência 
  

Querência 
21 

   
Santa Carmem 

22 
 

Santa Rita do Trivelato Santa Rita do Trivelato Santa Rita do Trivelato 
23 

 
Santo Antônio do Leste 

  

24 
   

São Félix do Araguaia 
25 Sapezal Sapezal 

 
Sapezal 

26 Sorriso Sorriso 
  

27 Tapurah Tapurah 
 

Tapurah 
Quadro 6. Os 27 melhores municípios (em ordem alfabética), em termos dos índices de 
sustentabilidade econômica (IE) (12 municípios), social (IS) (10 municípios) e ambiental (IA) (10 
municípios) e índice de desenvolvimento rural sustentável (10 municípios), referentes à 
agricultura do estado de Mato Grosso. 
Fonte: elaborada pela autora 

e 

(G) a caracterização da sustentabilidade da agricultura nos 141 municípios do estado 

de Mato Grosso, em função dos valores do índice de sustentabilidade econômica, 

social e ambiental, é apresentada nas Tabelas 36 a 39 e na Figura 57. (i). A Tabela 

36 apresenta os 35 municípios com os maiores valores (Classe 1), (ii). A Tabela 37 

apresenta os 35 municípios com os valores médios superiores (Classe 2), (iii). A 

Tabela 38 apresenta os 35 municípios com os valores médios inferiores (Classe 3), e 

(iv) A Tabela 39 apresenta os 36 municípios com os menores valores (Classe 4). 
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Figura 57. Os 31 melhores municípios (em ordem alfabética), em termos dos índices de 
sustentabilidade econômica (IE), social (IS) e ambiental (IA) e índice de desenvolvimento rural 
sustentável, referentes à agricultura do estado de Mato Grosso 
Fonte: elaborada pela autora 

 

 A agricultura brasileira passa por um período de reconstrução da sua imagem, 

pois a atividade recebe muitas críticas na mídia pela suposta geração de desigualdade 

social e a destruição do meio ambiente. Neste estudo constatou-se que a riqueza 

gerada pela atividade agrícola se reflete para a população dos municípios mato 

grossenses em forma de desenvolvimento econômico, escolaridade e expectativa de 

vida. Esses municípios agrícolas, além de estar, em geral, em conformidade com as 

leis ambientais, mostram melhores índices quando comparados aos municípios onde 

a exploração mineral é a principal atividade econômica. 

 Comparando os resultados obtidos no presente trabalho com o IDHM dos 

municípios mato grossenses (Subitem 2.2.3.3) observa-se que na lista dos melhores 

dez municípios apenas dois municípios aparecem no ranking de ambos os índices, 

sendo esses Campos de Júlio e Nova Mutum. Os municípios Lucas do Rio Verde, 

Sinop, Primavera de Leste, Campo Verde, Sorriso e Rondonópolis, listados entre os 

dez melhores municípios em termos do IDHM, não conseguiram se classificar entre 

os primeiros dez em termos do índice de desenvolvimento rural sustentável, 

principalmente por terem resultados subótimos no índice ambiental.  

 Analisando os dez municípios mato grossenses com o pior IDHM, pode-se 

verificar que, com exceção do município Gaúcha do Norte, no presente trabalho, três 

municípios foram classificados no terceiro quartil (Acorizal, Cotriguaçu, Nova Nazaré) 
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e seis no quarto quartil (Lambari D’Oeste, Colniza, Santa Terezinha, Barão de 

Melgaço, Porto Estrela e Capinópolis), ou seja, obteve se um resultado relativamente 

parecido entre os dois indicadores. 

 Nesse contexto vale ressaltar que o conceito de sustentabilidade se baseia em 

três pilares, sendo esses, o pilar social, ambiental e econômico que estão fortemente 

interligados. Vale de São Domingos mostra o índice social mais baixo, Indiavaí o pior 

índice ambiental. Os demais municípios que pertencem ao quarto quartil 

apresentaram um desempenho subótimo em pelo menos dois índices quando 

comparado aos demais municípios do estado. Portanto, pode-se concluir que para ser 

considerado um município agrícola sustentável, o município tem que mostrar um 

desempenho alto e ao mesmo tempo equilibrado em todos os três pilares de 

sustentabilidade (Figura 57). 

 Ademais foi possível concluir que apenas a disponibilidade de riqueza, seja ela 

advinda da disponibilidade mineral, florestal ou de condições propícias à agricultura; 

não foi suficiente para o desenvolvimento sustentável da sociedade. Muito mais, o 

papel dos agentes transformadores destas riquezas em progresso é fundamental. 
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Tabela 36. Classe 1: Classe superior contendo os municípios (25% do total) do estado de Mato 
Grosso com os valores do índice de sustentabilidade econômica, social e ambiental (IDS) entre 
o terceiro quartil e o valor máximo (município 1 a 35 em ordem decrescente). Código IBGE 
(CIBGE), índice de sustentabilidade econômica (IE), social (IS) e ambiental (IA) e índice de 
desenvolvimento rural sustentável (IDS). 

i CIBGE Município IE IS IA IDS 
1 5107768 Santa Rita do Trivelato 0,9991 0,9895 0,8743 0,9526 
2 5102686 Campos de Júlio 1,0000 0,8570 0,9286 0,9267 
3 5107875 Sapezal 1,0000 0,9537 0,8239 0,9228 
4 5108006 Tapurah 1,0000 0,9182 0,7902 0,8986 
5 5101902 Brasnorte 0,9972 0,9112 0,7931 0,8965 
6 5102702 Canarana 0,9996 0,8498 0,8352 0,8919 
7 5106224 Nova Mutum 1,0000 0,8923 0,7948 0,8918 
8 5107065 Querência 1,0000 0,8510 0,8105 0,8835 
9 5107859 São Félix do Araguaia 0,9854 0,8309 0,8192 0,8754 
10 5107248 Santa Carmem 0,9466 0,8766 0,8021 0,8731 
11 5103858 Gaúcha do Norte 0,9337 0,8288 0,8298 0,8627 
12 5107792 Santo Antônio do Leste 0,9978 0,9286 0,6899 0,8614 
13 5100409 Alto Garças 0,9925 0,8984 0,6931 0,8518 
14 5108907 Nova Maringá 0,9986 0,6483 0,9260 0,8432 
15 5108501 Vera 0,9932 0,8459 0,7044 0,8396 
16 5107925 Sorriso 1,0000 0,9422 0,5669 0,8114 
17 5102637 Campo Novo do Parecis 1,0000 0,7322 0,7199 0,8078 
18 5103700 Feliz Natal 0,9731 0,5612 0,9279 0,7972 
19 5106802 Porto dos Gaúchos 0,9923 0,6205 0,8200 0,7963 
20 5104542 Itanhangá 0,6770 0,9044 0,8238 0,7960 
21 5106240 Nova Ubiratã 1,0000 0,5860 0,8341 0,7877 
22 5105259 Lucas do Rio Verde 1,0000 0,9087 0,5116 0,7747 
23 5106307 Paranatinga 0,9679 0,5513 0,8115 0,7566 
24 5107180 Ribeirão Cascalheira 0,7153 0,7057 0,8439 0,7524 
25 5100201 Água Boa 0,9331 0,6759 0,6634 0,7479 
26 5103908 General Carneiro 0,8691 0,7147 0,6554 0,7411 
27 5107008 Poxoréu 0,7367 0,7811 0,7018 0,7392 
28 5107941 Tabaporã 0,9706 0,5364 0,7692 0,7371 
29 5107909 Sinop 0,9646 0,8464 0,4744 0,7289 
30 5107305 São José do Rio Claro 0,8095 0,5888 0,8019 0,7257 
31 5104203 Guiratinga 0,8095 0,5965 0,7884 0,7248 
32 5103304 Comodoro 0,7085 0,5853 0,8106 0,6953 
33 5105101 Juara 0,6850 0,6778 0,7136 0,6920 
34 5104526 Ipiranga do Norte 1,0000 0,4634 0,6984 0,6866 
35 5103502 Diamantino 0,9999 0,5201 0,6141 0,6835 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Tabela 37. Classe 2: Classe média superior contendo os municípios (25% do total) do estado de 
Mato Grosso com os valores do índice de sustentabilidade econômica, social e ambiental (IDS) 
entre a mediana e o terceiro quartil (município 36 a 70 em ordem decrescente). Código IBGE 
(CIBGE), índice de sustentabilidade econômica (IE), social (IS) e ambiental (IA) e índice de 
desenvolvimento rural sustentável (IDS). 

i CIBGE Município IE IS IA IDS 
36 5101803 Barra do Garças 0,6507 0,6734 0,7171 0,6798 
37 5106281 Novo São Joaquim 0,9116 0,4489 0,7418 0,6721 
38 5104609 Itiquira 1,0000 0,5788 0,5164 0,6686 
39 5107743 Santa Cruz do Xingu 0,5227 0,8926 0,6406 0,6686 
40 5103007 Chapada dos Guimarães 0,6374 0,5845 0,7893 0,6650 
41 5104559 Itaúba 0,6950 0,4886 0,7938 0,6460 
42 5102678 Campo Verde 0,9988 0,7248 0,3600 0,6387 
43 5107040 Primavera do Leste 1,0000 0,9744 0,2616 0,6341 
44 5104807 Jaciara 0,8230 0,4958 0,5974 0,6247 
45 5105507 Vila Bela da Santíssima Trindade 0,6322 0,7183 0,5341 0,6236 
46 5106372 Pedra Preta 0,9405 0,5425 0,4749 0,6234 
47 5101001 Araguaiana 0,4300 0,7130 0,7705 0,6181 
48 5107354 São José do Xingu 0,9333 0,8884 0,2607 0,6002 
49 5103601 Dom Aquino 0,8542 0,3474 0,7045 0,5935 
50 5105903 Nobres 0,4661 0,5679 0,7881 0,5931 
51 5107958 Tangará da Serra 0,8458 0,4016 0,5821 0,5826 
52 5100300 Alto Araguaia 0,6568 0,3579 0,8086 0,5750 
53 5106455 Planalto da Serra 0,4650 0,4899 0,8322 0,5744 
54 5101704 Barra do Bugres 0,9363 0,2793 0,7184 0,5727 
55 5103056 Cláudia 0,8033 0,2964 0,7674 0,5674 
56 5103106 Cocalinho 0,4465 0,4676 0,8745 0,5673 
57 5108857 Nova Marilândia 0,3973 0,8246 0,5350 0,5597 
58 5105150 Juína 0,3974 0,5701 0,7549 0,5551 
59 5105580 Marcelândia 0,5477 0,4185 0,7223 0,5491 
60 5107800 Santo Antônio do Leverger 0,5822 0,3627 0,7781 0,5477 
61 5102504 Cáceres 0,5088 0,3867 0,7764 0,5345 
62 5100607 Alto Taquari 0,9999 0,9120 0,1575 0,5237 
63 5106653 Pontal do Araguaia 0,2409 0,6837 0,8186 0,5128 
64 5100359 Alto Boa Vista 0,4495 0,3997 0,7369 0,5097 
65 5105200 Juscimeira 0,4773 0,4320 0,6202 0,5038 
66 5101209 Araguainha 0,1482 0,9652 0,8764 0,5005 
67 5100250 Alta Floresta 0,5670 0,4141 0,5086 0,4925 
68 5108105 Tesouro 0,6957 0,2009 0,8062 0,4830 
69 5107602 Rondonópolis 0,7219 0,6932 0,2062 0,4690 
70 5107883 Serra Nova Dourada 0,2095 0,6479 0,7357 0,4639 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Tabela 38. Classe 3: Classe média inferior contendo os municípios (25% do total) do estado de 
Mato Grosso com os valores do índice de sustentabilidade econômica, social e ambiental (IDS) 
entre o primeiro quartil e a mediana (município 71 a 105 em ordem decrescente). Código IBGE 
(CIBGE), índice de sustentabilidade econômica (IE), social (IS) e ambiental (IA) e índice de 
desenvolvimento rural sustentável (IDS). 

i CIBGE Município IE IS IA IDS 
71 5106315 Novo Santo Antônio 0,1405 0,7343 0,9012 0,4530 
72 5108204 Torixoréu 0,3209 0,3894 0,7143 0,4469 
73 5108600 Vila Rica 0,5399 0,4640 0,3536 0,4458 
74 5106208 Nova Brasilândia 0,2821 0,4188 0,7420 0,4443 
75 5107198 Ribeirãozinho 0,4669 0,3629 0,5137 0,4432 
76 5106265 Novo Mundo 0,4344 0,4253 0,4686 0,4424 
77 5107701 Rosário Oeste 0,3985 0,2685 0,8083 0,4422 
78 5108303 União do Sul 0,6959 0,1432 0,8487 0,4390 
79 5105606 Matupá 0,4930 0,4004 0,3675 0,4170 
80 5103403 Cuiabá 0,2477 0,7722 0,3773 0,4163 
81 5106232 Nova Olímpia 0,7097 0,2894 0,3474 0,4148 
82 5107263 Santo Afonso 0,3952 0,8995 0,1948 0,4106 
83 5106109 Nossa Senhora do Livramento 0,2537 0,4462 0,5951 0,4069 
84 5106752 Pontes e Lacerda 0,5464 0,2093 0,5761 0,4039 
85 5106158 Nova Bandeirantes 0,2742 0,3107 0,7334 0,3968 
86 5106257 Nova Xavantina 0,5925 0,1493 0,6989 0,3954 
87 5106000 Nortelândia 0,4450 0,1670 0,8261 0,3945 
88 5103379 Cotriguaçu 0,2450 0,3161 0,7900 0,3940 
89 5108402 Várzea Grande 0,2920 0,8230 0,2531 0,3933 
90 5102694 Canabrava do Norte 0,4003 0,3990 0,3575 0,3851 
91 5101407 Aripuanã 0,3242 0,2023 0,8570 0,3830 
92 5106216 Nova Canaã do Norte 0,4835 0,3039 0,3813 0,3826 
93 5106190 Nova Santa Helena 0,3823 0,3605 0,3950 0,3790 
94 5106299 Paranaíta 0,3263 0,2534 0,6576 0,3788 
95 5103361 Conquista D'oeste 0,3231 0,1982 0,8276 0,3756 
96 5106174 Nova Nazaré 0,3204 0,2016 0,8157 0,3749 
97 5100805 Apiacás 0,2561 0,2489 0,7985 0,3706 
98 5106182 Nova Lacerda 0,4303 0,1428 0,7783 0,3630 
99 5100102 Acorizal 0,1587 0,4310 0,6925 0,3618 
100 5108956 Nova Monte Verde 0,3133 0,2528 0,5844 0,3590 
101 5104104 Guarantã do Norte 0,3433 0,5855 0,2242 0,3559 
102 5107578 Rondolândia 0,2807 0,1970 0,7965 0,3532 
103 5106703 Ponte Branca 0,1192 0,4410 0,8361 0,3529 
104 5106778 Porto Alegre do Norte 0,4552 0,1703 0,5428 0,3478 
105 5103353 Confresa 0,4317 0,3109 0,2747 0,3328 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Tabela 39. Classe 4: Classe inferior contendo os municípios (25% do total) do estado de Mato 
Grosso com os valores do índice de sustentabilidade econômica, social e ambiental (IDS) entre 
o valor mínimo e o primeiro quartil (município 106 a 141 em ordem crescente). Código IBGE 
(CIBGE), índice de sustentabilidade econômica (IE), social (IS) e ambiental (IA) e índice de 
desenvolvimento rural sustentável (IDS). 

i CIBGE Município IE IS IA IDS 
106 5106505 Poconé 0,2832 0,1776 0,7272 0,3320 
107 5107156 Reserva do Cabaçal 0,1473 0,2734 0,8364 0,3229 
108 5101605 Barão de Melgaço 0,1997 0,1677 0,9710 0,3192 
109 5101852 Bom Jesus do Araguaia 0,7056 0,0871 0,5122 0,3157 
110 5103254 Colniza 0,3074 0,1052 0,8551 0,3024 
111 5100508 Alto Paraguai 0,2402 0,1014 0,8461 0,2741 
112 5103957 Glória D'oeste 0,2628 0,6567 0,1193 0,2741 
113 5105176 Juruena 0,2057 0,1592 0,6162 0,2722 
114 5105309 Luciara 0,1345 0,1544 0,9409 0,2693 
115 5102603 Campinápolis 0,4203 0,0582 0,7445 0,2631 
116 5102850 Castanheira 0,2895 0,1698 0,3522 0,2587 
117 5105234 Lambari D'oeste 0,6719 0,1079 0,2129 0,2490 
118 5107404 São Pedro da Cipa 0,1791 0,1176 0,6641 0,2410 
119 5106851 Porto Estrela 0,2380 0,0830 0,6376 0,2327 
120 5104906 Jangada 0,3171 0,0475 0,7877 0,2281 
121 5101258 Araputanga 0,2944 0,6373 0,0609 0,2252 
122 5103205 Colíder 0,3451 0,2583 0,1236 0,2225 
123 5106273 Novo Horizonte do Norte 0,2123 0,1243 0,3928 0,2181 
124 5103452 Denise 0,9268 0,3089 0,0317 0,2087 
125 5102793 Carlinda 0,2822 0,1305 0,2300 0,2038 
126 5108055 Terra Nova do Norte 0,3241 0,2915 0,0807 0,1968 
127 5106828 Porto Esperidião 0,3456 0,1148 0,1787 0,1921 
128 5107206 Rio Branco 0,1529 0,5441 0,0744 0,1836 
129 5107297 São José do Povo 0,1756 0,0680 0,3603 0,1626 
130 5107750 Salto do Céu 0,2185 0,1359 0,1356 0,1591 
131 5105622 Mirassol D'oeste 0,3106 0,2372 0,0539 0,1583 
132 5108808 Nova Guarita 0,2533 0,1379 0,0862 0,1444 
133 5107776 Santa Terezinha 0,4100 0,0100 0,6221 0,1368 
134 5107107 São José dos Quatro Marcos 0,2895 0,3779 0,0170 0,1231 
135 5101308 Arenápolis 0,2103 0,1891 0,0411 0,1178 
136 5106422 Peixoto de Azevedo 0,3236 0,0083 0,5158 0,1116 
137 5103437 Curvelândia 0,3354 0,1610 0,0197 0,1020 
138 5108352 Vale de São Domingos 0,2480 0,0070 0,4398 0,0914 
139 5105002 Jauru 0,2411 0,0856 0,0201 0,0745 
140 5104500 Indiavaí 0,2050 0,5610 0,0026 0,0668 
141 5103809 Figueirópolis D'oeste 0,2122 0,0589 0,0038 0,0364 

Fonte: elaborada pela autora. 
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APP de corpos hídricos compreende cursos d’água, nascentes e olhos d’água, lagos e lagoas, e veredas; APP de 
relevo engloba encosta com declividade maior que 45º, bordas de tabuleiros ou chapadas, topo de morros, montes, 
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Apêndice 12. Mapa de Jazimento Auríferos | Jauru / Barra dos Bugres (MT). 
Fonte: Ministério de Minas e Energia (2000). 



193 

ANEXOS 

Anexo A1. Código IBGE municipal (CIBGE), valor adicionado bruto a preços correntes total em 
2018 (VAB, kR$ município- 1 ano-1), Produto Interno Bruto a preços correntes em 2018 (PIB, 
kR$ município- 1 ano- 1), valor adicionado bruto a preços correntes da agropecuária em 2018 (VB, 
kR$ município- 1 ano- 1) e número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas (ou 
com outras rendas do produtor) em 2017 (n, estabelecimentos município-1) [Censo IBGE, 2017 - 
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938] no i-ésimo município do estado de Mato Grosso, Brasil. 

i CIBGE Município VAB PIB VB n  
1 5100102 Acorizal 69.699 77.845 9.430 554  
2 5100201 Água Boa 981.209 1.097.796 276.903 909  
3 5100250 Alta Floresta 1.283.268 1.458.249 111.906 1.588  
4 5100300 Alto Araguaia 841.589 900.149 110.912 586  
5 5100359 Alto Boa Vista 102.887 110.114 32.994 115  
6 5100409 Alto Garças 482.210 528.714 238.176 227  
7 5100508 Alto Paraguai 116.502 122.837 21.129 559  
8 5100607 Alto Taquari 844.675 891.391 373.822 123  
9 5100805 Apiacás 141.194 154.943 23.121 640  

10 5101001 Araguaiana 64.212 68.837 24.653 179  
11 5101209 Araguainha 18.260 19.202 3.066 22  
12 5101258 Araputanga 404.266 450.831 22.873 674  
13 5101308 Arenápolis 152.738 167.264 15.106 280  
14 5101407 Aripuanã 750.601 818.257 59.695 1.901  
15 5101605 Barão de Melgaço 87.659 91.427 19.491 783  
16 5101704 Barra do Bugres 1.221.707 1.315.942 390.982 492  
17 5101803 Barra do Garças 1.682.470 1.897.482 103.647 712  
18 5101852 Bom Jesus do Araguaia 283.199 303.002 168.299 920  
19 5101902 Brasnorte 893.834 965.779 433.211 765  
20 5102504 Cáceres 1.698.548 1.895.809 139.231 3.223  
21 5102603 Campinápolis 269.292 288.267 62.050 745  
22 5102637 Campo Novo do Parecis 3.341.873 3.623.523 1.336.517 259  
23 5102678 Campo Verde 2.218.244 2.438.785 1.042.414 1.139  
24 5102686 Campos de Júlio 1.294.329 1.386.733 642.165 109  
25 5102694 Canabrava do Norte 128.123 134.866 70.519 605  
26 5102702 Canarana 1.134.714 1.272.296 408.654 405  
27 5102793 Carlinda 150.374 166.418 34.291 1.190  
28 5102850 Castanheira 125.224 135.766 36.547 1.233  
29 5103007 Chapada dos Guimarães 707.488 742.826 269.778 695  
30 5103056 Cláudia 388.866 426.892 161.815 701  
31 5103106 Cocalinho 140.598 151.447 45.555 422  
32 5103205 Colíder 761.577 880.678 59.242 1.694  
33 5103254 Colniza 499.103 545.245 65.971 3.327  
34 5103304 Comodoro 631.051 696.467 169.430 1.074  
35 5103353 Confresa 754.934 844.124 103.641 2.009  
36 5103361 Conquista D'Oeste 83.968 94.864 14.092 200  
37 5103379 Cotriguaçu 203.421 215.317 35.729 1.899  
38 5103403 Cuiabá 20.089.996 23.705.266 30.038 1.400  
39 5103437 Curvelândia 100.600 105.005 40.741 464  
40 5103452 Denise 525.972 542.021 394.411 349  

Continua... 
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Anexo A1. Código IBGE municipal (CIBGE), valor adicionado bruto a preços correntes total em 
2018 (VAB, kR$ município- 1 ano-1), Produto Interno Bruto a preços correntes em 2018 (PIB, 
kR$ município- 1 ano- 1), valor adicionado bruto a preços correntes da agropecuária em 2018 (VB, 
kR$ município- 1 ano- 1) e número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas (ou 
com outras rendas do produtor) em 2017 (n, estabelecimentos município-1) [Censo IBGE, 2017 - 
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938] no i-ésimo município do estado de Mato Grosso, Brasil. 

...Continuação 

i CIBGE Município VAB PIB VB n 
41 5103502 Diamantino 2.134.634 2.292.986 1.209.675 753 
42 5103601 Dom Aquino 345.523 368.559 208.302 537 
43 5103700 Feliz Natal 405.493 435.460 190.600 275 
44 5103809 Figueirópolis D'Oeste 57.131 61.759 12.695 627 
45 5103858 Gaúcha do Norte 309.573 334.079 155.073 448 
46 5103908 General Carneiro 206.973 220.047 132.348 315 
47 5103957 Glória D'Oeste 65.590 69.634 26.046 303 
48 5104104 Guarantã do Norte 798.712 887.531 53.126 1.428 
49 5104203 Guiratinga 357.960 378.237 176.388 513 
50 5104500 Indiavaí 55.213 57.352 6.615 202 
51 5104526 Ipiranga do Norte 786.587 846.860 453.379 165 
52 5104542 Itanhangá 265.027 286.875 135.050 1.003 
53 5104559 Itaúba 167.584 185.844 74.409 236 
54 5104609 Itiquira 1.093.911 1.173.156 434.876 468 
55 5104807 Jaciara 827.413 923.609 225.336 570 
56 5104906 Jangada 165.127 178.961 60.651 528 
57 5105002 Jauru 256.898 271.386 20.993 875 
58 5105101 Juara 693.922 743.238 145.374 1.457 
59 5105150 Juína 902.854 1.030.631 95.072 2.570 
60 5105176 Juruena 172.390 186.629 21.617 1.001 
61 5105200 Juscimeira 311.926 335.030 89.705 864 
62 5105234 Lambari D'Oeste 155.965 189.090 77.696 409 
63 5105259 Lucas do Rio Verde 4.082.193 4.569.317 637.092 311 
64 5105309 Luciara 28.945 31.042 5.929 196 
65 5105507 Vila Bela da Santíssima Trindade 294.886 317.207 104.392 1.460 
66 5105580 Marcelândia 293.382 317.725 91.279 853 
67 5105606 Matupá 657.301 754.126 73.845 911 
68 5105622 Mirassol d'Oeste 702.522 769.779 47.369 1.377 
69 5105903 Nobres 604.901 669.961 64.190 611 
70 5106000 Nortelândia 114.089 122.364 40.949 410 
71 5106109 Nossa Senhora do Livramento 258.424 292.519 42.593 1.398 
72 5106158 Nova Bandeirantes 203.924 220.928 45.399 1.417 
73 5106174 Nova Nazaré 69.180 73.119 26.472 264 
74 5106182 Nova Lacerda 167.480 181.055 44.401 629 
75 5106190 Nova Santa Helena 155.858 174.711 34.291 346 
76 5106208 Nova Brasilândia 63.181 67.871 19.414 282 
77 5106216 Nova Canaã do Norte 350.435 383.866 95.302 1.532 
78 5106224 Nova Mutum 2.998.984 3.301.611 937.372 645 
79 5106232 Nova Olímpia 681.934 719.178 184.437 383 
80 5106240 Nova Ubiratã 1.008.125 1.082.729 623.501 641 

Continua... 
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Anexo A1. Código IBGE municipal (CIBGE), valor adicionado bruto a preços correntes total em 
2018 (VAB, kR$ município- 1 ano-1), Produto Interno Bruto a preços correntes em 2018 (PIB, 
kR$ município- 1 ano- 1), valor adicionado bruto a preços correntes da agropecuária em 2018 (VB, 
kR$ município- 1 ano- 1) e número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas (ou 
com outras rendas do produtor) em 2017 (n, estabelecimentos município-1) [Censo IBGE, 2017 - 
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938] no i-ésimo município do estado de Mato Grosso, Brasil. 

...Continuação 

i CIBGE Município VAB PIB VB n 
81 5106257 Nova Xavantina 586.777 648.326 122.859 1.305 
82 5106265 Novo Mundo 184.242 200.605 66.964 1.132 
83 5106273 Novo Horizonte do Norte 56.364 59.398 17.435 483 
84 5106281 Novo São Joaquim 282.127 302.269 177.679 732 
85 5106299 Paranaíta 607.124 635.378 44.952 1.688 
86 5106307 Paranatinga 607.176 666.153 234.667 990 
87 5106315 Novo Santo Antônio 36.141 37.895 6.009 146 
88 5106372 Pedra Preta 694.739 750.517 301.858 971 
89 5106422 Peixoto de Azevedo 486.158 542.656 52.243 1.634 
90 5106455 Planalto da Serra 64.416 67.994 27.469 72 
91 5106505 Poconé 494.001 539.827 52.958 2.356 
92 5106653 Pontal do Araguaia 81.265 86.464 15.843 349 
93 5106703 Ponte Branca 23.463 25.020 3.229 121 
94 5106752 Pontes e Lacerda 1.172.907 1334.532 84.113 1.252 
95 5106778 Porto Alegre do Norte 214.554 231.656 64.280 652 
96 5106802 Porto dos Gaúchos 363.525 388.169 235.840 276 
97 5106828 Porto Esperidião 207.431 223.030 44.957 964 
98 5106851 Porto Estrela 50.958 53.396 15.000 310 
99 5107008 Poxoréu 484.465 518.932 263.834 1.510 

100 5107040 Primavera do Leste 3.511.269 3.956.359 757.075 323 
101 5107065 Querência 1.502.639 1.651.884 525.464 642 
102 5107107 São José dos Quatro Marcos 342.525 379.785 45.716 1.533 
103 5107156 Reserva do Cabaçal 35.804 38.331 5.355 255 
104 5107180 Ribeirão Cascalheira 322.326 353.521 148.090 742 
105 5107198 Ribeirãozinho 74.122 79.022 37.444 159 
106 5107206 Rio Branco 81.540 89.967 6.617 269 
107 5107248 Santa Carmem 363.844 392.701 162.328 169 
108 5107263 Santo Afonso 72.184 75.967 34.239 301 
109 5107297 São José do Povo 42.127 44.550 7.335 475 
110 5107305 São José do Rio Claro 791.465 846.425 266.456 695 
111 5107354 São José do Xingu 274.775 293.933 153.083 245 
112 5107404 São Pedro da Cipa 51.049 54.467 5.653 196 
113 5107578 Rondolândia 63.297 66.707 22.850 418 
114 5107602 Rondonópolis 9.840.489 11.223.536 276.772 2.189 
115 5107701 Rosário Oeste 288.301 315.493 86.339 1.517 
116 5107743 Santa Cruz do Xingu 102.907 109.299 53.539 234 
117 5107750 Salto do Céu 54.795 58.097 16.829 561 
118 5107768 Santa Rita do Trivelato 547.902 591.189 308.323 96 
119 5107776 Santa Terezinha 147.989 159.326 61.288 728 
120 5107792 Santo Antônio do Leste 377.227 397.091 278.443 118 

Continua... 
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Anexo A1. Código IBGE municipal (CIBGE), valor adicionado bruto a preços correntes total em 
2018 (VAB, kR$ município- 1 ano-1), Produto Interno Bruto a preços correntes em 2018 (PIB, 
kR$ município- 1 ano- 1), valor adicionado bruto a preços correntes da agropecuária em 2018 (VB, 
kR$ município- 1 ano- 1) e número de estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas (ou 
com outras rendas do produtor) em 2017 (n, estabelecimentos município-1) [Censo IBGE, 2017 - 
https://sidra.ibge.gov.br/tabela/5938] no i-ésimo município do estado de Mato Grosso, Brasil. 

...Continuação 

i CIBGE Município VAB PIB VB n 
121 5107800 Santo Antônio do Leverger 462.879 495.174 230.746 2.254 
122 5107859 São Félix do Araguaia 625.289 669.628 341.853 809 
123 5107875 Sapezal 2.696.038 2.925.398 1.549.829 111 
124 5107883 Serra Nova Dourada 37.323 39.372 15.861 425 
125 5107909 Sinop 5.437.652 6.304.176 313.066 927 
126 5107925 Sorriso 5.414.440 6.050.021 1.313.963 807 
127 5107941 Tabaporã 392.368 417.681 246.811 689 
128 5107958 Tangará da Serra 2.850.113 3.238.473 320.457 1.381 
129 5108006 Tapurah 831.024 895.199 478.846 256 
130 5108055 Terra Nova do Norte 235.588 260.912 52.134 1.253 
131 5108105 Tesouro 113.667 120.204 72.037 249 
132 5108204 Torixoréu 88.300 93.998 26.674 310 
133 5108303 União do Sul 145.750 155.583 79.173 303 
134 5108352 Vale de São Domingos 55.741 60.033 17.644 483 
135 5108402 Várzea Grande 6.921.368 7.984.210 61.568 676 
136 5108501 Vera 491.391 523.977 241.265 415 
137 5108600 Vila Rica 462.903 508.774 112.732 1.394 
138 5108808 Nova Guarita 77.316 83.200 23.113 563 
139 5108857 Nova Marilândia 172.187 184.068 42.089 208 
140 5108907 Nova Maringá 466.911 498.218 294.752 254 
141 5108956 Nova Monte Verde 186.869 205.954 32.552 642 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Anexo B1. Código IBGE municipal (CIBGE), valor das receitas (ou rendas) obtidas pelos 
estabelecimentos agropecuários em 2017 (R, kR$ município- 1 ano-1), valor da renda média 
obtida pelos estabelecimentos agropecuários em 2017 (RM, kR$ município- 1 ano- 1) e número de 
estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas (ou com outras rendas do produtor) em 
2017 (n, estabelecimentos município-1) [Censo IBGE, 2017 - https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6902] 
no i-ésimo município do estado de Mato Grosso, Brasil. 
 

i CIBGE Município R RM n 
1 5100102 Acorizal 34.838 62,88 554 
2 5100201 Água Boa 719.215 791,22 909 
3 5100250 Alta Floresta 456.967 287,76 1.588 
4 5100300 Alto Araguaia 262.232 447,49 586 
5 5100359 Alto Boa Vista 69.040 600,35 115 
6 5100409 Alto Garças 420.947 1.854,39 227 
7 5100508 Alto Paraguai 69.394 124,14 559 
8 5100607 Alto Taquari 483.762 3.933,02 123 
9 5100805 Apiacás 91.780 143,41 640 
10 5101001 Araguaiana 127.802 713,98 179 
11 5101209 Araguainha 5.071 230,50 22 
12 5101258 Araputanga 164.124 243,51 674 
13 5101308 Arenápolis 30.959 110,57 280 
14 5101407 Aripuanã 178.659 93,98 1.901 
15 5101605 Barão de Melgaço 49.113 62,72 783 
16 5101704 Barra do Bugres 391.252 795,23 492 
17 5101803 Barra do Garças 335.134 470,69 712 
18 5101852 Bom Jesus do Araguaia 351.345 381,90 920 
19 5101902 Brasnorte 1.101.164 1.439,43 765 
20 5102504 Cáceres 479.699 148,84 3.223 
21 5102603 Campinápolis 181.598 243,76 745 
22 5102637 Campo Novo do Parecis 2.225.382 8.592,21 259 
23 5102678 Campo Verde 1.809.357 1.588,55 1.139 
24 5102686 Campos de Júlio 887.442 8.141,67 109 
25 5102694 Canabrava do Norte 101.944 168,50 605 
26 5102702 Canarana 736.139 1.817,63 405 
27 5102793 Carlinda 149.210 125,39 1.190 
28 5102850 Castanheira 156.861 127,22 1.233 
29 5103007 Chapada dos Guimarães 169.136 243,36 695 
30 5103056 Cláudia 396.880 566,16 701 
31 5103106 Cocalinho 178.592 423,20 422 
32 5103205 Colíder 210.430 124,22 1.694 
33 5103254 Colniza 207.933 62,50 3.327 
34 5103304 Comodoro 413.500 385,01 1.074 
35 5103353 Confresa 236.564 117,75 2.009 
36 5103361 Conquista D'Oeste 101.418 507,09 200 
37 5103379 Cotriguaçu 122.384 64,45 1.899 
38 5103403 Cuiabá 121.998 87,14 1.400 
39 5103437 Curvelândia 90.485 195,01 464 
40 5103452 Denise 265.685 761,28 349 

Continua... 
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Anexo B1. Código IBGE municipal (CIBGE), valor das receitas (ou rendas) obtidas pelos 
estabelecimentos agropecuários em 2017 (R, kR$ município- 1 ano-1), valor da renda média 
obtida pelos estabelecimentos agropecuários em 2017 (RM, kR$ município- 1 ano- 1) e número de 
estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas (ou com outras rendas do produtor) em 
2017 (n, estabelecimentos município-1) [Censo IBGE, 2017 - https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6902] 
no i-ésimo município do estado de Mato Grosso, Brasil. 

...Continuação 

i CIBGE Município R RM n 
41 5103502 Diamantino 1.551.889 2.060,94 753 
42 5103601 Dom Aquino 325.568 606,27 537 
43 5103700 Feliz Natal 474.434 1.725,21 275 
44 5103809 Figueirópolis D'Oeste 90.489 144,32 627 
45 5103858 Gaúcha do Norte 634.962 1.417,33 448 
46 5103908 General Carneiro 306.637 973,45 315 
47 5103957 Glória D'Oeste 41.344 136,45 303 
48 5104104 Guarantã do Norte 207.330 145,19 1.428 
49 5104203 Guiratinga 282.521 550,72 513 
50 5104500 Indiavaí 55.536 274,93 202 
51 5104526 Ipiranga do Norte 1.101.353 6.674,87 165 
52 5104542 Itanhangá 400.660 399,46 1.003 
53 5104559 Itaúba 247.677 1.049,48 236 
54 5104609 Itiquira 1.102.880 2.356,58 468 
55 5104807 Jaciara 303.404 532,29 570 
56 5104906 Jangada 43.846 83,04 528 
57 5105002 Jauru 111.211 127,10 875 
58 5105101 Juara 565.069 387,83 1.457 
59 5105150 Juína 247.954 96,48 2.570 
60 5105176 Juruena 61.888 61,83 1.001 
61 5105200 Juscimeira 190.156 220,09 864 
62 5105234 Lambari D'Oeste 315.314 770,94 409 
63 5105259 Lucas do Rio Verde 1.228.606 3.950,50 311 
64 5105309 Luciara 11.767 60,04 196 
65 5105507 Vila Bela da Santíssima Trindade 628.146 430,24 1.460 
66 5105580 Marcelândia 285.513 334,72 853 
67 5105606 Matupá 292.286 320,84 911 
68 5105622 Mirassol d'Oeste 158.721 115,27 1.377 
69 5105903 Nobres 197.845 323,81 611 
70 5106000 Nortelândia 191.868 467,97 410 
71 5106109 Nossa Senhora do Livramento 79.981 57,21 1.398 
72 5106158 Nova Bandeirantes 102.431 72,29 1.417 
73 5106174 Nova Nazaré 72.734 275,51 264 
74 5106182 Nova Lacerda 246.164 391,36 629 
75 5106190 Nova Santa Helena 125.482 362,66 346 
76 5106208 Nova Brasilândia 70.895 251,40 282 
77 5106216 Nova Canaã do Norte 322.223 210,33 1.532 
78 5106224 Nova Mutum 2.286.255 3.544,58 645 
79 5106232 Nova Olímpia 142.068 370,93 383 
80 5106240 Nova Ubiratã 1.559.525 2.432,96 641 

Continua... 
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Anexo B1. Código IBGE municipal (CIBGE), valor das receitas (ou rendas) obtidas pelos 
estabelecimentos agropecuários em 2017 (R, kR$ município- 1 ano-1), valor da renda média 
obtida pelos estabelecimentos agropecuários em 2017 (RM, kR$ município- 1 ano- 1) e número de 
estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas (ou com outras rendas do produtor) em 
2017 (n, estabelecimentos município-1) [Censo IBGE, 2017 - https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6902] 
no i-ésimo município do estado de Mato Grosso, Brasil. 

...Continuação 

i CIBGE Município R RM n 
81 5106257 Nova Xavantina 386.208 295,94 1.305 
82 5106265 Novo Mundo 277.209 244,88 1.132 
83 5106273 Novo Horizonte do Norte 45.925 95,08 483 
84 5106281 Novo São Joaquim 611.469 835,34 732 
85 5106299 Paranaíta 258.049 152,87 1.688 
86 5106307 Paranatinga 1.000.473 1.010,58 990 
87 5106315 Novo Santo Antônio 10.380 71,10 146 
88 5106372 Pedra Preta 791.986 815,64 971 
89 5106422 Peixoto de Azevedo 191.208 117,02 1.634 
90 5106455 Planalto da Serra 62.029 861,51 72 
91 5106505 Poconé 151.772 64,42 2.356 
92 5106653 Pontal do Araguaia 62.831 180,03 349 
93 5106703 Ponte Branca 10.911 90,17 121 
94 5106752 Pontes e Lacerda 461.254 368,41 1.252 
95 5106778 Porto Alegre do Norte 196.045 300,68 652 
96 5106802 Porto dos Gaúchos 830.136 3.007,74 276 
97 5106828 Porto Esperidião 183.721 190,58 964 
98 5106851 Porto Estrela 56.900 183,55 310 
99 5107008 Poxoréu 575.396 381,06 1.510 

100 5107040 Primavera do Leste 1.370.110 4.241,83 323 
101 5107065 Querência 1.543.162 2.403,68 642 
102 5107107 São José dos Quatro Marcos 138.561 90,39 1.533 
103 5107156 Reserva do Cabaçal 26.346 103,32 255 
104 5107180 Ribeirão Cascalheira 320.792 432,33 742 
105 5107198 Ribeirãozinho 93.808 589,99 159 
106 5107206 Rio Branco 23.921 88,93 269 
107 5107248 Santa Carmem 477.154 2.823,40 169 
108 5107263 Santo Afonso 120.283 399,61 301 
109 5107297 São José do Povo 65.471 137,83 475 
110 5107305 São José do Rio Claro 345.611 497,28 695 
111 5107354 São José do Xingu 445.282 1.817,48 245 
112 5107404 São Pedro da Cipa 40.922 208,79 196 
113 5107578 Rondolândia 86.416 206,74 418 
114 5107602 Rondonópolis 784.269 358,28 2.189 
115 5107701 Rosário Oeste 176.481 116,34 1.517 
116 5107743 Santa Cruz do Xingu 130.056 555,79 234 
117 5107750 Salto do Céu 63.246 112,74 561 
118 5107768 Santa Rita do Trivelato 731.441 7.619,18 96 
119 5107776 Santa Terezinha 165.855 227,82 728 
120 5107792 Santo Antônio do Leste 626.830 5.312,12 118 

Continua... 
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Anexo B1. Código IBGE municipal (CIBGE), valor das receitas (ou rendas) obtidas pelos 
estabelecimentos agropecuários em 2017 (R, kR$ município- 1 ano-1), valor da renda média 
obtida pelos estabelecimentos agropecuários em 2017 (RM, kR$ município- 1 ano- 1) e número de 
estabelecimentos agropecuários que obtiveram receitas (ou com outras rendas do produtor) em 
2017 (n, estabelecimentos município-1) [Censo IBGE, 2017 - https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6902] 
no i-ésimo município do estado de Mato Grosso, Brasil. 

...Continuação 

i CIBGE Município R RM n 
121 5107800 Santo Antônio do Leverger 405.685 179,98 2.254 
122 5107859 São Félix do Araguaia 906.881 1.120,99 809 
123 5107875 Sapezal 2.551.757 22.988,80 111 
124 5107883 Serra Nova Dourada 43.301 101,88 425 
125 5107909 Sinop 866.283 934,50 927 
126 5107925 Sorriso 2.943.502 3.647,46 807 
127 5107941 Tabaporã 699.207 1.014,81 689 
128 5107958 Tangará da Serra 774.091 560,53 1.381 
129 5108006 Tapurah 931.804 3.639,86 256 
130 5108055 Terra Nova do Norte 147.995 118,11 1.253 
131 5108105 Tesouro 325.007 1.305,25 249 
132 5108204 Torixoréu 85.190 274,81 310 
133 5108303 União do Sul 265.757 877,09 303 
134 5108352 Vale de São Domingos 85.384 176,78 483 
135 5108402 Várzea Grande 38.294 56,65 676 
136 5108501 Vera 778.096 1.874,93 415 
137 5108600 Vila Rica 338.843 243,07 1.394 
138 5108808 Nova Guarita 77.284 137,27 563 
139 5108857 Nova Marilândia 68.312 328,42 208 
140 5108907 Nova Maringá 537.853 2.117,53 254 
141 5108956 Nova Monte Verde 129.810 202,20 642 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Anexo C1. Caracterização da expectativa de vida (EV, anos) nos 141 municípios do estado de 
Mato Grosso. 

i Município EV i Município EV i Município EV 
1 Acorizal 73 48 Guarantã do Norte 74 95 Pontal do Araguaia 73 
2 Água Boa 74 49 Guiratinga 73 96 Ponte Branca 73 
3 Alta Floresta 73 50 Indiavaí 75 97 Pontes E Lacerda 73 
4 Alto Araguaia 73 51 Ipiranga do Norte 73 98 Porto Alegre do Norte 73 
5 Alto Boa Vista 73 52 Itanhangá 76 99 Porto dos Gaúchos 73 
6 Alto Garças 75 53 Itaúba 73 100 Porto Esperidião 72 
7 Alto Paraguai 72 54 Itiquira 73 101 Porto Estrela 73 
8 Alto Taquari 74 55 Jaciara 74 102 Poxoréu 74 
9 Apiacás 73 56 Jangada 73 103 Primavera do Leste 75 

10 Araguaiana 74 57 Jauru 73 104 Querência 75 
11 Araguainha 75 58 Juara 75 105 Reserva do Cabaçal 72 
12 Araputanga 74 59 Juína 75 106 Ribeirão Cascalheira 74 
13 Arenápolis 72 60 Juruena 72 107 Ribeirãozinho 73 
14 Aripuanã 73 61 Juscimeira 75 108 Rio Branco 73 
15 Barão de Melgaço 74 62 Lambari D'Oeste 72 109 Rondolândia 72 
16 Barra do Bugres 74 63 Lucas do Rio Verde 74 110 Rondonópolis 74 
17 Barra do Garças 74 64 Luciara 72 111 Rosário Oeste 73 
18 Bom Jesus do Araguaia 72 65 Marcelândia 73 112 Salto do Céu 72 
19 Brasnorte 76 66 Matupá 74 113 Santa Carmem 74 
20 Cáceres 73 67 Mirassol D'Oeste 73 114 Santa Cruz do Xingu 74 
21 Campinápolis 73 68 Nobres 74 115 Santa Rita do Trivelato 76 
22 Campo Novo do Parecis 74 69 Nortelândia 72 116 Santa Terezinha 70 
23 Campo Verde 75 70 Nossa Senhora do Livramento 74 117 Santo Afonso 75 
24 Campos de Júlio 74 71 Nova Bandeirantes 75 118 Santo Antônio do Leste 76 
25 Canabrava do Norte 74 72 Nova Brasilândia 75 119 Santo Antônio do Leverger 73 
26 Canarana 74 73 Nova Canaã do Norte 73 120 São Félix do Araguaia 75 
27 Carlinda 73 74 Nova Guarita 73 121 São José do Povo 72 
28 Castanheira 72 75 Nova Lacerda 74 122 São José do Rio Claro 75 
29 Chapada dos Guimarães 74 76 Nova Marilândia 74 123 São José do Xingu 74 
30 Cláudia 73 77 Nova Maringá 73 124 São José dos Quatro Marcos 73 
31 Cocalinho 73 78 Nova Monte Verde 74 125 São Pedro da Cipa 72 
32 Colíder 74 79 Nova Mutum 75 126 Sapezal 75 
33 Colniza 73 80 Nova Nazaré 72 127 Serra Nova Dourada 74 
34 Comodoro 75 81 Nova Olímpia 73 128 Sinop 74 
35 Confresa 73 82 Nova Santa Helena 73 129 Sorriso 75 
36 Conquista D'Oeste 73 83 Nova Ubiratã 73 130 Tabaporã 74 
37 Cotriguaçu 74 84 Nova Xavantina 73 131 Tangará da Serra 74 
38 Cuiabá 75 85 Novo Horizonte do Norte 74 132 Tapurah 74 
39 Curvelândia 73 86 Novo Mundo 73 133 Terra Nova do Norte 73 
40 Denise 73 87 Novo Santo Antônio 74 134 Tesouro 72 
41 Diamantino 74 88 Novo São Joaquim 74 135 Torixoréu 73 
42 Dom Aquino 73 89 Paranaíta 73 136 União do Sul 72 
43 Feliz Natal 74 90 Paranatinga 74 137 Vale de São Domingos 70 
44 Figueirópolis D'Oeste 72 91 Pedra Preta 73 138 Várzea Grande 75 
45 Gaúcha do Norte 75 92 Peixoto de Azevedo 70 139 Vera 75 
46 General Carneiro 74 93 Planalto da Serra 73 140 Vila Bela da Santíssima Trindade 75 
47 Glória D'Oeste 74 94 Poconé 73 141 Vila Rica 74 
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Anexo D1. Caracterização da escolaridade no município de [1] Acorizal, MT (Código IBGE 
5100102). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 26 
Classe de alfabetização - CA 85 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 23 
Antigo primário (elementar) 138 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 41 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 81 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 96 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 9 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 3 
Superior - graduação 57 
Mestrado ou doutorado 4 

 

Anexo D2. Caracterização da escolaridade no município de [2] Água Boa, MT (Código IBGE 
5100201). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 83 
Classe de alfabetização - CA 62 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 4 
Antigo primário (elementar) 229 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 79 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 186 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 210 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 21 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 117 
Mestrado ou doutorado 4 

 
Anexo D3. Caracterização da escolaridade no município de [3] Alta Floresta, MT (Código IBGE 
5100250). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 105 
Classe de alfabetização - CA 81 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 4 
Antigo primário (elementar) 557 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 145 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 246 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 7 
Regular de ensino médio ou 2º grau 263 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 44 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 174 
Mestrado ou doutorado 3 
Não se aplica 11 
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Anexo D4. Caracterização da escolaridade no município de [4] Alto Araguaia, MT (Código IBGE 
5100300). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 56 
Classe de alfabetização - CA 9 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 214 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 30 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 51 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 149 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 18 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 153 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 4 

 
Anexo D5. Caracterização da escolaridade no município de [5] Alto Boa Vista, MT (Código IBGE 
5100359). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 8 
Classe de alfabetização - CA 1 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 8 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 14 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 80 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 69 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 7 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 12 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 1 

 
Anexo D6. Caracterização da escolaridade no município de [6] Alto Garças, MT (Código IBGE 
5100409). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 23 
Classe de alfabetização - CA 3 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 54 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 15 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 81 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 52 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 14 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 54 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 2 
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Anexo D7. Caracterização da escolaridade no município de [7] Alto Paraguai, MT (Código IBGE 
5100508). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 58 
Classe de alfabetização - CA 60 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 5 
Antigo primário (elementar) 119 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 43 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 89 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 165 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 5 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 65 
Mestrado ou doutorado 5 
Não se aplica 0 

 
Anexo D8. Caracterização da escolaridade no município de [8] Alto Taquari, MT (Código IBGE 
5100607). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 9 
Classe de alfabetização - CA 1 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 28 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 3 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 37 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 42 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 7 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 29 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 3 

 
Anexo D9. Caracterização da escolaridade no município de [9] Apiacás, MT (Código IBGE 
5100805). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 69 
Classe de alfabetização - CA 33 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 4 
Antigo primário (elementar) 243 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 87 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 32 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 4 
Regular de ensino médio ou 2º grau 126 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 13 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 11 
Superior - graduação 67 
Mestrado ou doutorado 3 
Não se aplica 3 
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Anexo D10. Caracterização da escolaridade no município de [10] Araguaiana, MT (Código IBGE 
5101001). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 9 
Classe de alfabetização - CA 6 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 40 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 26 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 15 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 85 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 4 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 63 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 1 

 
Anexo D11. Caracterização da escolaridade no município de [11] Araguainha, MT (Código IBGE 
5101209). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 1 
Classe de alfabetização - CA 5 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 5 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 18 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 11 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 11 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 1 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 10 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 0 

 
Anexo D12. Caracterização da escolaridade no município de [12] Araputanga, MT (Código IBGE 
5101258). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 65 
Classe de alfabetização - CA 32 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 3 
Antigo primário (elementar) 185 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 46 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 117 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 146 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 11 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 85 
Mestrado ou doutorado 4 
Não se aplica 0 
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Anexo D13. Caracterização da escolaridade no município de [13] Arenápolis, MT (Código IBGE 
5101308). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 31 
Classe de alfabetização - CA 14 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 8 
Antigo primário (elementar) 31 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 13 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 76 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 71 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 5 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 29 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 1 

 
Anexo D14. Caracterização da escolaridade no município de [14] Aripuanã, MT (Código IBGE 
5101407). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 208 
Classe de alfabetização - CA 328 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 21 
Antigo primário (elementar) 559 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 240 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 209 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 11 
Regular de ensino médio ou 2º grau 244 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 36 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 52 
Superior - graduação 149 
Mestrado ou doutorado 4 
Não se aplica 9 

 
Anexo D15. Caracterização da escolaridade no município de [15] Barão de Melgaço, MT (Código 
IBGE 5101605). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 155 
Classe de alfabetização - CA 27 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 15 
Antigo primário (elementar) 237 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 48 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 114 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 13 
Regular de ensino médio ou 2º grau 134 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 9 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 63 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 0 
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Anexo D16. Caracterização da escolaridade no município de [16] Barra do Bugres, MT (Código 
IBGE 5101704). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 56 
Classe de alfabetização - CA 25 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 7 
Antigo primário (elementar) 167 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 130 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 19 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 6 
Regular de ensino médio ou 2º grau 44 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 8 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 54 
Mestrado ou doutorado 7 
Não se aplica 7 

 
Anexo D17. Caracterização da escolaridade no município de [17] Barra do Garças, MT (Código 
IBGE 5101803). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 37 
Classe de alfabetização - CA 50 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 141 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 182 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 81 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 2 
Regular de ensino médio ou 2º grau 161 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 28 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 129 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 6 

 
Anexo D18. Caracterização da escolaridade no município de [18] Bom Jesus do Araguaia, MT 
(Código IBGE 5101852). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 91 
Classe de alfabetização - CA 22 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 6 
Antigo primário (elementar) 123 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 133 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 327 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 12 
Regular de ensino médio ou 2º grau 168 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 12 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 3 
Superior - graduação 41 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 3 
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Anexo D19. Caracterização da escolaridade no município de [19] Brasnorte, MT (Código IBGE 
5101902). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 58 
Classe de alfabetização - CA 43 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 6 
Antigo primário (elementar) 120 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 85 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 269 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 188 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 63 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 6 
Superior - graduação 93 
Mestrado ou doutorado 5 
Não se aplica 3 

 
Anexo D20. Caracterização da escolaridade no município de [20] Cáceres, MT (Código IBGE 
5102504). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 371 
Classe de alfabetização - CA 164 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 32 
Antigo primário (elementar) 986 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 280 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 481 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 10 
Regular de ensino médio ou 2º grau 652 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 69 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 4 
Superior - graduação 409 
Mestrado ou doutorado 39 
Não se aplica 19 

 
Anexo D21. Caracterização da escolaridade no município de [21] Campinápolis, MT (Código 
IBGE 5102603). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 243 
Classe de alfabetização - CA 32 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 4 
Antigo primário (elementar) 168 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 42 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 91 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 154 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 21 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 5 
Superior - graduação 63 
Mestrado ou doutorado 5 
Não se aplica 2 
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Anexo D22. Caracterização da escolaridade no município de [22] Campo Novo do Parecis, MT 
(Código IBGE 5102637). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 10 
Classe de alfabetização - CA 20 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 8 
Antigo primário (elementar) 46 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 13 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 17 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 51 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 24 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 55 
Mestrado ou doutorado 6 
Não se aplica 16 

 
Anexo D23. Caracterização da escolaridade no município de [23] Campo Verde, MT (Código IBGE 
5102678). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 85 
Classe de alfabetização - CA 49 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 10 
Antigo primário (elementar) 289 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 181 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 127 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 7 
Regular de ensino médio ou 2º grau 232 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 26 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 145 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 12 

 
Anexo D24. Caracterização da escolaridade no município de [24] Campos de Júlio, MT (Código 
IBGE 5102686). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 2 
Classe de alfabetização - CA 2 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 13 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 7 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 12 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 25 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 5 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 38 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 5 
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Anexo D25. Caracterização da escolaridade no município de [25] Canabrava do Norte, MT 
(Código IBGE 5102694). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 113 
Classe de alfabetização - CA 14 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 120 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 100 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 126 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 5 
Regular de ensino médio ou 2º grau 201 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 20 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 3 
Superior - graduação 36 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 4 

 
Anexo D26. Caracterização da escolaridade no município de [26] Canarana, MT (Código IBGE 
5102702). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 13 
Classe de alfabetização - CA 3 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 4 
Antigo primário (elementar) 82 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 45 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 60 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 117 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 16 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 3 
Superior - graduação 87 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 8 

 
Anexo D27. Caracterização da escolaridade no município de [27] Carlinda, MT (Código IBGE 
5102793). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 195 
Classe de alfabetização - CA 101 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 15 
Antigo primário (elementar) 410 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 94 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 156 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 270 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 6 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 77 
Mestrado ou doutorado 3 
Não se aplica 1 
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Anexo D28. Caracterização da escolaridade no município de [28] Castanheira, MT (Código IBGE 
5102850). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 79 
Classe de alfabetização - CA 89 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 9 
Antigo primário (elementar) 432 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 365 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 79 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 13 
Regular de ensino médio ou 2º grau 244 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 26 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 30 
Superior - graduação 64 
Mestrado ou doutorado 4 
Não se aplica 1 

 
Anexo D29. Caracterização da escolaridade no município de [29] Chapada dos Guimarães, MT 
(Código IBGE 5103007). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 102 
Classe de alfabetização - CA 105 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 18 
Antigo primário (elementar) 233 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 123 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 159 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 188 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 27 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 4 
Superior - graduação 117 
Mestrado ou doutorado 4 
Não se aplica 3 

 
Anexo D30. Caracterização da escolaridade no município de [30] Cláudia, MT (Código IBGE 
5103056). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 35 
Classe de alfabetização - CA 49 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 4 
Antigo primário (elementar) 249 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 91 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 69 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 125 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 11 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 62 
Mestrado ou doutorado 3 
Não se aplica 1 
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Anexo D31. Caracterização da escolaridade no município de [31] Cocalinho, MT (Código IBGE 
5103106). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 23 
Classe de alfabetização - CA 36 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 90 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 36 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 99 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 85 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 5 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 101 
Mestrado ou doutorado 17 
Não se aplica 10 

 
Anexo D32. Caracterização da escolaridade no município de [32] Colíder, MT (Código IBGE 
5103205). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 198 
Classe de alfabetização - CA 47 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 9 
Antigo primário (elementar) 646 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 96 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 319 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 12 
Regular de ensino médio ou 2º grau 302 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 18 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 130 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 2 

 
Anexo D33. Caracterização da escolaridade no município de [33] Colniza, MT (Código IBGE 
5103254). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 368 
Classe de alfabetização - CA 354 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 26 
Antigo primário (elementar) 1316 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 230 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 543 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 11 
Regular de ensino médio ou 2º grau 478 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 25 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 15 
Superior - graduação 97 
Mestrado ou doutorado 5 
Não se aplica 4 
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Anexo D34. Caracterização da escolaridade no município de [34] Comodoro, MT (Código IBGE 
5103304). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 108 
Classe de alfabetização - CA 124 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 5 
Antigo primário (elementar) 250 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 79 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 287 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 186 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 30 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 7 
Superior - graduação 120 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 4 

 
Anexo D35. Caracterização da escolaridade no município de [35] Confresa, MT (Código IBGE 
5103353). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 272 
Classe de alfabetização - CA 156 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 49 
Antigo primário (elementar) 338 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 207 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 603 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 42 
Regular de ensino médio ou 2º grau 420 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 58 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 20 
Superior - graduação 114 
Mestrado ou doutorado 6 
Não se aplica 3 

 
Anexo D36. Caracterização da escolaridade no município de [36] Conquista D'Oeste, MT (Código 
IBGE 5103361). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 24 
Classe de alfabetização - CA 16 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 5 
Antigo primário (elementar) 65 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 5 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 20 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 42 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 2 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 22 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 1 



214 

Anexo D37. Caracterização da escolaridade no município de [37] Cotriguaçu, MT (Código IBGE 
5103379). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 196 
Classe de alfabetização - CA 128 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 36 
Antigo primário (elementar) 574 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 116 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 486 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 5 
Regular de ensino médio ou 2º grau 343 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 60 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 9 
Superior - graduação 84 
Mestrado ou doutorado 5 
Não se aplica 3 

 
Anexo D38. Caracterização da escolaridade no município de [38] Cuiabá, MT (Código IBGE 
5103403). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 182 
Classe de alfabetização - CA 78 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 9 
Antigo primário (elementar) 345 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 194 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 74 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 4 
Regular de ensino médio ou 2º grau 297 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 17 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 3 
Superior - graduação 278 
Mestrado ou doutorado 11 
Não se aplica 9 

 
Anexo D39. Caracterização da escolaridade no município de [39] Curvelândia, MT (Código IBGE 
5103437). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 37 
Classe de alfabetização - CA 8 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 249 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 13 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 24 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 93 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 2 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 38 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 0 
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Anexo D40. Caracterização da escolaridade no município de [40] Denise, MT (Código IBGE 
5103452). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 46 
Classe de alfabetização - CA 1 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 147 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 87 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 40 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 96 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 20 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 81 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 2 

 
Anexo D41. Caracterização da escolaridade no município de [41] Diamantino, MT (Código IBGE 
5103502). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 88 
Classe de alfabetização - CA 26 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 3 
Antigo primário (elementar) 214 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 138 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 36 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 185 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 15 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 66 
Mestrado ou doutorado 7 
Não se aplica 11 

 
Anexo D42. Caracterização da escolaridade no município de [42] Dom Aquino, MT (Código IBGE 
5103601). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 94 
Classe de alfabetização - CA 4 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 3 
Antigo primário (elementar) 140 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 79 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 11 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 25 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 93 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 111 
Mestrado ou doutorado 3 
Não se aplica 1 
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Anexo D43. Caracterização da escolaridade no município de [43] Feliz Natal, MT (Código IBGE 
5103700). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 25 
Classe de alfabetização - CA 15 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 2 
Antigo primário (elementar) 83 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 11 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 53 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 70 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 8 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 33 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 0 

 
Anexo D44. Caracterização da escolaridade no município de [44] Figueirópolis D'Oeste, MT 
(Código IBGE 5103809). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 80 
Classe de alfabetização - CA 0 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 296 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 8 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 121 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 135 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 3 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 67 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 1 

 
Anexo D45. Caracterização da escolaridade no município de [45] Gaúcha do Norte, MT (Código 
IBGE 5103858). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 31 
Classe de alfabetização - CA 4 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 4 
Antigo primário (elementar) 178 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 32 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 59 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 101 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 12 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 3 
Superior - graduação 83 
Mestrado ou doutorado 3 
Não se aplica 4 



217 

Anexo D46. Caracterização da escolaridade no município de [46] General Carneiro, MT (Código 
IBGE 5103908). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 46 
Classe de alfabetização - CA 6 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 71 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 23 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 38 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 81 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 9 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 71 
Mestrado ou doutorado 8 
Não se aplica 4 

 
Anexo D47. Caracterização da escolaridade no município de [47] Glória D'Oeste, MT (Código 
IBGE 5103957). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 15 
Classe de alfabetização - CA 6 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 101 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 49 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 64 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 55 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 7 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 40 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 2 

 
Anexo D48. Caracterização da escolaridade no município de [48] Guarantã do Norte, MT (Código 
IBGE 5104104). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 77 
Classe de alfabetização - CA 69 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 18 
Antigo primário (elementar) 388 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 82 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 422 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 2 
Regular de ensino médio ou 2º grau 199 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 59 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 4 
Superior - graduação 119 
Mestrado ou doutorado 7 
Não se aplica 3 
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Anexo D49. Caracterização da escolaridade no município de [49] Guiratinga, MT (Código IBGE 
5104203). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 52 
Classe de alfabetização - CA 34 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 5 
Antigo primário (elementar) 130 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 37 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 89 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 98 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 32 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 20 
Superior - graduação 130 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 3 

 
Anexo D50. Caracterização da escolaridade no município de [50] Indiavaí, MT (Código IBGE 
5104500). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 25 
Classe de alfabetização - CA 10 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 58 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 15 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 33 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 2 
Regular de ensino médio ou 2º grau 32 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 3 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 29 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 2 

 
Anexo D51. Caracterização da escolaridade no município de [51] Ipiranga do Norte, MT (Código 
IBGE 5104526). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 1 
Classe de alfabetização - CA 27 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 6 
Antigo primário (elementar) 15 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 3 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 33 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 38 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 9 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 31 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 4 
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Anexo D52. Caracterização da escolaridade no município de [52] Itanhangá, MT (Código IBGE 
5104542). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 34 
Classe de alfabetização - CA 9 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 2 
Antigo primário (elementar) 305 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 187 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 224 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 2 
Regular de ensino médio ou 2º grau 305 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 71 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 97 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 1 

 
Anexo D53. Caracterização da escolaridade no município de [53] Itaúba, MT (Código IBGE 
5104559). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 11 
Classe de alfabetização - CA 10 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 65 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 15 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 25 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 50 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 10 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 43 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 5 

 
Anexo D54. Caracterização da escolaridade no município de [54] Itiquira, MT (Código IBGE 
5104609). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 29 
Classe de alfabetização - CA 25 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 124 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 34 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 48 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 108 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 15 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 111 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 11 
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Anexo D55. Caracterização da escolaridade no município de [55] Jaciara, MT (Código IBGE 
5104807). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 93 
Classe de alfabetização - CA 3 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 211 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 44 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 38 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 139 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 14 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 83 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 4 

 
Anexo D56. Caracterização da escolaridade no município de [56] Jangada, MT (Código IBGE 
5104906). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 122 
Classe de alfabetização - CA 73 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 12 
Antigo primário (elementar) 135 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 17 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 46 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 9 
Regular de ensino médio ou 2º grau 84 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 4 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 38 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 3 

 
Anexo D57. Caracterização da escolaridade no município de [57] Jauru, MT (Código IBGE 
5105002). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 164 
Classe de alfabetização - CA 43 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 345 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 127 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 94 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 2 
Regular de ensino médio ou 2º grau 128 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 16 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 4 
Superior - graduação 40 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 1 
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Anexo D58. Caracterização da escolaridade no município de [58] Juara, MT (Código IBGE 
5105101). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 177 
Classe de alfabetização - CA 35 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 9 
Antigo primário (elementar) 369 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 95 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 414 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 6 
Regular de ensino médio ou 2º grau 357 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 33 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 8 
Superior - graduação 153 
Mestrado ou doutorado 14 
Não se aplica 9 

 
Anexo D59. Caracterização da escolaridade no município de [59] Juína, MT (Código IBGE 
5105150). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 244 
Classe de alfabetização - CA 101 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 118 
Antigo primário (elementar) 582 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 262 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 588 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 20 
Regular de ensino médio ou 2º grau 509 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 67 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 69 
Superior - graduação 152 
Mestrado ou doutorado 14 
Não se aplica 6 

 
Anexo D60. Caracterização da escolaridade no município de [60] Juruena, MT (Código IBGE 
5105176). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 79 
Classe de alfabetização - CA 28 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 7 
Antigo primário (elementar) 319 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 241 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 25 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 292 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 14 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 3 
Superior - graduação 43 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 3 
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Anexo D61. Caracterização da escolaridade no município de [61] Juscimeira, MT (Código IBGE 
5105200). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 108 
Classe de alfabetização - CA 43 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 3 
Antigo primário (elementar) 266 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 43 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 189 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 4 
Regular de ensino médio ou 2º grau 155 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 28 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 71 
Mestrado ou doutorado 6 
Não se aplica 2 

 
Anexo D62. Caracterização da escolaridade no município de [62] Lambari D'Oeste, MT (Código 
IBGE 5105234). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 62 
Classe de alfabetização - CA 2 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 96 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 8 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 97 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 87 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 4 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 61 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 5 

 
Anexo D63. Caracterização da escolaridade no município de [63] Lucas do Rio Verde, MT 
(Código IBGE 5105259). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 0 
Classe de alfabetização - CA 0 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 73 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 48 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 44 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 4 
Regular de ensino médio ou 2º grau 67 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 13 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 50 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 9 
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Anexo D64. Caracterização da escolaridade no município de [64] Luciara, MT (Código IBGE 
5105309). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 30 
Classe de alfabetização - CA 10 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 3 
Antigo primário (elementar) 38 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 17 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 8 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 60 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 13 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 35 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 1 

 
Anexo D65. Caracterização da escolaridade no município de [65] Vila Bela da Santíssima 
Trindade, MT (Código IBGE 5105507). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de 
escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 155 
Classe de alfabetização - CA 74 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 5 
Antigo primário (elementar) 362 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 101 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 219 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 10 
Regular de ensino médio ou 2º grau 376 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 18 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 3 
Superior - graduação 180 
Mestrado ou doutorado 4 
Não se aplica 10 

 
Anexo D66. Caracterização da escolaridade no município de [66] Marcelândia, MT (Código IBGE 
5105580). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 87 
Classe de alfabetização - CA 69 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 4 
Antigo primário (elementar) 178 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 96 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 188 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 175 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 16 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 85 
Mestrado ou doutorado 4 
Não se aplica 3 
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Anexo D67. Caracterização da escolaridade no município de [67] Matupá, MT (Código IBGE 
5105606). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 116 
Classe de alfabetização - CA 42 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 25 
Antigo primário (elementar) 221 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 47 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 213 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 7 
Regular de ensino médio ou 2º grau 208 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 13 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 6 
Superior - graduação 64 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 4 

 
Anexo D68. Caracterização da escolaridade no município de [68] Mirassol d'Oeste, MT (Código 
IBGE 5105622). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 131 
Classe de alfabetização - CA 97 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 26 
Antigo primário (elementar) 542 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 87 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 111 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 11 
Regular de ensino médio ou 2º grau 230 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 62 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 8 
Superior - graduação 105 
Mestrado ou doutorado 9 
Não se aplica 5 

 
Anexo D69. Caracterização da escolaridade no município de [69] Nobres, MT (Código IBGE 
5105903). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 56 
Classe de alfabetização - CA 67 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 2 
Antigo primário (elementar) 175 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 105 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 18 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 2 
Regular de ensino médio ou 2º grau 125 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 24 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 77 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 2 
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Anexo D70. Caracterização da escolaridade no município de [70] Nortelândia, MT (Código IBGE 
5106000). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 36 
Classe de alfabetização - CA 32 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 3 
Antigo primário (elementar) 117 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 54 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 30 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 99 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 10 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 54 
Mestrado ou doutorado 3 
Não se aplica 3 

 
Anexo D71. Caracterização da escolaridade no município de [71] Nossa Senhora do Livramento, 
MT (Código IBGE 5106109). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de 
escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 214 
Classe de alfabetização - CA 293 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 69 
Antigo primário (elementar) 215 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 203 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 209 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 16 
Regular de ensino médio ou 2º grau 345 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 62 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 6 
Superior - graduação 189 
Mestrado ou doutorado 6 
Não se aplica 5 

 
Anexo D72. Caracterização da escolaridade no município de [72] Nova Bandeirantes, MT (Código 
IBGE 5106158). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 140 
Classe de alfabetização - CA 83 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 33 
Antigo primário (elementar) 608 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 198 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 105 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 12 
Regular de ensino médio ou 2º grau 288 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 55 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 6 
Superior - graduação 71 
Mestrado ou doutorado 9 
Não se aplica 0 
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Anexo D73. Caracterização da escolaridade no município de [73] Nova Nazaré, MT (Código IBGE 
5106174). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 38 
Classe de alfabetização - CA 2 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 4 
Antigo primário (elementar) 8 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 38 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 91 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 5 
Regular de ensino médio ou 2º grau 58 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 0 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 27 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 0 

 
Anexo D74. Caracterização da escolaridade no município de [74] Nova Lacerda, MT (Código 
IBGE 5106182). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 110 
Classe de alfabetização - CA 19 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 4 
Antigo primário (elementar) 255 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 45 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 59 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 118 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 3 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 40 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 2 

 
Anexo D75. Caracterização da escolaridade no município de [75] Nova Santa Helena, MT (Código 
IBGE 5106190). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 27 
Classe de alfabetização - CA 10 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 2 
Antigo primário (elementar) 102 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 38 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 61 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 2 
Regular de ensino médio ou 2º grau 52 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 27 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 36 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 2 
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Anexo D76. Caracterização da escolaridade no município de [76] Nova Brasilândia, MT (Código 
IBGE 5106208). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 71 
Classe de alfabetização - CA 21 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 3 
Antigo primário (elementar) 105 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 41 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 34 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 2 
Regular de ensino médio ou 2º grau 61 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 12 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 53 
Mestrado ou doutorado 4 
Não se aplica 2 

 
Anexo D77. Caracterização da escolaridade no município de [77] Nova Canaã do Norte, MT 
(Código IBGE 5106216). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 121 
Classe de alfabetização - CA 71 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 10 
Antigo primário (elementar) 552 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 209 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 192 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 2 
Regular de ensino médio ou 2º grau 283 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 20 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 3 
Superior - graduação 114 
Mestrado ou doutorado 3 
Não se aplica 1 

 
Anexo D78. Caracterização da escolaridade no município de [78] Nova Mutum, MT (Código IBGE 
5106224). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 9 
Classe de alfabetização - CA 2 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 198 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 96 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 37 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 176 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 14 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 3 
Superior - graduação 97 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 22 
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Anexo D79. Caracterização da escolaridade no município de [79] Nova Olímpia, MT (Código IBGE 
5106232). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 33 
Classe de alfabetização - CA 36 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 8 
Antigo primário (elementar) 104 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 70 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 52 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 69 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 21 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 6 
Superior - graduação 47 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 1 

 
Anexo D80. Caracterização da escolaridade no município de [80] Nova Ubiratã, MT (Código IBGE 
5106240). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 52 
Classe de alfabetização - CA 7 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 169 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 54 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 160 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 174 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 18 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 82 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 6 

 
Anexo D81. Caracterização da escolaridade no município de [81] Nova Xavantina, MT (Código 
IBGE 5106257). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 136 
Classe de alfabetização - CA 82 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 4 
Antigo primário (elementar) 491 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 116 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 82 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 223 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 58 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 143 
Mestrado ou doutorado 4 
Não se aplica 8 
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Anexo D82. Caracterização da escolaridade no município de [82] Novo Mundo, MT (Código IBGE 
5106265). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 74 
Classe de alfabetização - CA 70 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 5 
Antigo primário (elementar) 378 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 100 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 206 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 221 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 27 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 115 
Mestrado ou doutorado 3 
Não se aplica 1 

 
Anexo D83. Caracterização da escolaridade no município de [83] Novo Horizonte do Norte, MT 
(Código IBGE 5106273). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 82 
Classe de alfabetização - CA 32 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 6 
Antigo primário (elementar) 196 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 43 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 59 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 80 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 5 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 31 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 4 

 
Anexo D84. Caracterização da escolaridade no município de [84] Novo São Joaquim, MT (Código 
IBGE 5106281). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 40 
Classe de alfabetização - CA 53 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 8 
Antigo primário (elementar) 258 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 143 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 95 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 122 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 5 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 73 
Mestrado ou doutorado 11 
Não se aplica 8 
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Anexo D85. Caracterização da escolaridade no município de [85] Paranaíta, MT (Código IBGE 
5106299). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 142 
Classe de alfabetização - CA 58 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 4 
Antigo primário (elementar) 466 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 198 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 466 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 2 
Regular de ensino médio ou 2º grau 235 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 38 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 5 
Superior - graduação 87 
Mestrado ou doutorado 6 
Não se aplica 1 

 
Anexo D86. Caracterização da escolaridade no município de [86] Paranatinga, MT (Código IBGE 
5106307). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 76 
Classe de alfabetização - CA 60 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 33 
Antigo primário (elementar) 307 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 149 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 133 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 9 
Regular de ensino médio ou 2º grau 180 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 39 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 3 
Superior - graduação 143 
Mestrado ou doutorado 8 
Não se aplica 12 

 
Anexo D87. Caracterização da escolaridade no município de [87] Novo Santo Antônio, MT 
(Código IBGE 5106315). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 25 
Classe de alfabetização - CA 20 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 6 
Antigo primário (elementar) 7 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 41 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 38 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 2 
Regular de ensino médio ou 2º grau 67 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 2 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 14 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 1 
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Anexo D88. Caracterização da escolaridade no município de [88] Pedra Preta, MT (Código IBGE 
5106372). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 101 
Classe de alfabetização - CA 34 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 5 
Antigo primário (elementar) 216 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 85 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 131 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 6 
Regular de ensino médio ou 2º grau 312 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 15 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 3 
Superior - graduação 150 
Mestrado ou doutorado 4 
Não se aplica 9 

 
Anexo D89. Caracterização da escolaridade no município de [89] Peixoto de Azevedo, MT 
(Código IBGE 5106422). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 280 
Classe de alfabetização - CA 105 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 10 
Antigo primário (elementar) 573 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 256 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 146 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 372 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 28 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 91 
Mestrado ou doutorado 4 
Não se aplica 3 

 
Anexo D90. Caracterização da escolaridade no município de [90] Planalto da Serra, MT (Código 
IBGE 5106455). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 8 
Classe de alfabetização - CA 3 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 22 
Antigo primário (elementar) 2 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 1 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 193 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 8 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 1 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 13 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 2 
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Anexo D91. Caracterização da escolaridade no município de [91] Poconé, MT (Código IBGE 
5106505). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 433 
Classe de alfabetização - CA 157 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 23 
Antigo primário (elementar) 555 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 298 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 262 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 4 
Regular de ensino médio ou 2º grau 515 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 72 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 11 
Superior - graduação 194 
Mestrado ou doutorado 15 
Não se aplica 2 

 
Anexo D92. Caracterização da escolaridade no município de [92] Pontal do Araguaia, MT (Código 
IBGE 5106653). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 18 
Classe de alfabetização - CA 5 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 71 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 15 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 75 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 98 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 7 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 83 
Mestrado ou doutorado 12 
Não se aplica 5 

 
Anexo D93. Caracterização da escolaridade no município de [93] Ponte Branca, MT (Código IBGE 
5106703). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 10 
Classe de alfabetização - CA 0 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 43 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 29 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 0 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 2 
Regular de ensino médio ou 2º grau 21 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 2 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 34 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 0 
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Anexo D94. Caracterização da escolaridade no município de [94] Pontes e Lacerda, MT (Código 
IBGE 5106752). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 132 
Classe de alfabetização - CA 29 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 4 
Antigo primário (elementar) 513 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 88 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 126 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 228 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 25 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 3 
Superior - graduação 133 
Mestrado ou doutorado 6 
Não se aplica 3 

 
Anexo D95. Caracterização da escolaridade no município de [95] Porto Alegre do Norte, MT 
(Código IBGE 5106778). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 133 
Classe de alfabetização - CA 54 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 21 
Antigo primário (elementar) 111 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 107 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 120 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 139 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 29 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 4 
Superior - graduação 65 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 1 

 
Anexo D96. Caracterização da escolaridade no município de [96] Porto dos Gaúchos, MT (Código 
IBGE 5106802). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 15 
Classe de alfabetização - CA 12 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 71 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 23 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 37 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 62 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 6 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 3 
Superior - graduação 52 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 4 
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Anexo D97. Caracterização da escolaridade no município de [97] Porto Esperidião, MT (Código 
IBGE 5106828). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 123 
Classe de alfabetização - CA 88 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 17 
Antigo primário (elementar) 315 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 150 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 158 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 189 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 25 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 3 
Superior - graduação 86 
Mestrado ou doutorado 9 
Não se aplica 1 

 
Anexo D98. Caracterização da escolaridade no município de [98] Porto Estrela, MT (Código IBGE 
5106851). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 57 
Classe de alfabetização - CA 44 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 2 
Antigo primário (elementar) 68 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 35 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 24 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 52 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 8 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 22 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 2 

 
Anexo D99. Caracterização da escolaridade no município de [99] Poxoréu, MT (Código IBGE 
5107008). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 150 
Classe de alfabetização - CA 116 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 348 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 218 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 192 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 281 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 35 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 270 
Mestrado ou doutorado 10 
Não se aplica 6 
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Anexo D100. Caracterização da escolaridade no município de [100] Primavera do Leste, MT 
(Código IBGE 5107040). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 6 
Classe de alfabetização - CA 8 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 57 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 29 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 64 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 78 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 13 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 89 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 13 

 
Anexo D101. Caracterização da escolaridade no município de [101] Querência, MT (Código IBGE 
5107065). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 36 
Classe de alfabetização - CA 21 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 2 
Antigo primário (elementar) 165 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 63 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 90 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 4 
Regular de ensino médio ou 2º grau 182 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 19 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 7 
Superior - graduação 79 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 7 

 
Anexo D102. Caracterização da escolaridade no município de [102] São José dos Quatro Marcos, 
MT (Código IBGE 5107107). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de 
escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 167 
Classe de alfabetização - CA 23 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 351 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 73 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 580 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 228 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 35 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 107 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 1 
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Anexo D103. Caracterização da escolaridade no município de [103] Reserva do Cabaçal, MT 
(Código IBGE 5107156). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 37 
Classe de alfabetização - CA 14 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 21 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 4 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 86 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 61 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 3 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 37 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 2 

 
Anexo D104. Caracterização da escolaridade no município de [104] Ribeirão Cascalheira, MT 
(Código IBGE 5107180). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 79 
Classe de alfabetização - CA 36 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 9 
Antigo primário (elementar) 192 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 122 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 95 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 4 
Regular de ensino médio ou 2º grau 155 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 20 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 120 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 9 

 
Anexo D105. Caracterização da escolaridade no município de [105] Ribeirãozinho, MT (Código 
IBGE 5107198). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 9 
Classe de alfabetização - CA 5 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 47 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 32 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 1 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 37 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 5 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 4 
Superior - graduação 33 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 0 
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Anexo D106. Caracterização da escolaridade no município de [106] Rio Branco, MT (Código IBGE 
5107206). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 11 
Classe de alfabetização - CA 13 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 71 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 56 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 43 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 45 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 9 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 23 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 1 

 
Anexo D107. Caracterização da escolaridade no município de [107] Santa Carmem, MT (Código 
IBGE 5107248). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 2 
Classe de alfabetização - CA 3 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 33 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 22 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 23 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 47 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 4 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 33 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 4 

 
Anexo D108. Caracterização da escolaridade no município de [108] Santo Afonso, MT (Código 
IBGE 5107263). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 18 
Classe de alfabetização - CA 25 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 41 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 49 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 106 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 89 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 6 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 48 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 0 
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Anexo D109. Caracterização da escolaridade no município de [109] São José do Povo, MT 
(Código IBGE 5107297). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 50 
Classe de alfabetização - CA 70 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 32 
Antigo primário (elementar) 156 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 25 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 6 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 6 
Regular de ensino médio ou 2º grau 63 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 13 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 55 
Mestrado ou doutorado 4 
Não se aplica 0 

 
Anexo D110. Caracterização da escolaridade no município de [110] São José do Rio Claro, MT 
(Código IBGE 5107305). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 37 
Classe de alfabetização - CA 36 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 263 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 64 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 50 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 157 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 14 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 70 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 8 

 
Anexo D111. Caracterização da escolaridade no município de [111] São José do Xingu, MT 
(Código IBGE 5107354). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 24 
Classe de alfabetização - CA 12 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 54 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 15 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 29 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 116 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 19 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 59 
Mestrado ou doutorado 8 
Não se aplica 4 
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Anexo D112. Caracterização da escolaridade no município de [112] São Pedro da Cipa, MT 
(Código IBGE 5107404). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 34 
Classe de alfabetização - CA 16 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 49 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 3 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 21 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 34 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 4 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 5 
Superior - graduação 31 
Mestrado ou doutorado 5 
Não se aplica 1 

 
Anexo D113. Caracterização da escolaridade no município de [113] Rondolândia, MT (Código 
IBGE 5107578). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 50 
Classe de alfabetização - CA 25 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 11 
Antigo primário (elementar) 86 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 20 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 120 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 89 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 13 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 40 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 6 

 
Anexo D114. Caracterização da escolaridade no município de [114] Rondonópolis, MT (Código 
IBGE 5107602). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 198 
Classe de alfabetização - CA 225 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 65 
Antigo primário (elementar) 447 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 249 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 229 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 18 
Regular de ensino médio ou 2º grau 408 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 28 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 25 
Superior - graduação 395 
Mestrado ou doutorado 23 
Não se aplica 15 
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Anexo D115. Caracterização da escolaridade no município de [115] Rosário Oeste, MT (Código 
IBGE 5107701). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 184 
Classe de alfabetização - CA 217 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 39 
Antigo primário (elementar) 390 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 152 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 51 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 9 
Regular de ensino médio ou 2º grau 293 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 34 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 226 
Mestrado ou doutorado 8 
Não se aplica 7 

 
Anexo D116. Caracterização da escolaridade no município de [116] Santa Cruz do Xingu, MT 
(Código IBGE 5107743). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 5 
Classe de alfabetização - CA 21 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 26 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 18 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 64 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 55 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 11 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 55 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 3 

 
Anexo D117. Caracterização da escolaridade no município de [117] Salto do Céu, MT (Código 
IBGE 5107750). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 67 
Classe de alfabetização - CA 22 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 3 
Antigo primário (elementar) 183 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 47 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 88 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 137 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 7 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 41 
Mestrado ou doutorado 3 
Não se aplica 0 
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Anexo D118. Caracterização da escolaridade no município de [118] Santa Rita do Trivelato, MT 
(Código IBGE 5107768). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 2 
Classe de alfabetização - CA 0 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 19 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 5 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 4 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 34 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 5 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 23 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 5 

 
Anexo D119. Caracterização da escolaridade no município de [119] Santa Terezinha, MT (Código 
IBGE 5107776). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 144 
Classe de alfabetização - CA 37 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 2 
Antigo primário (elementar) 240 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 50 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 61 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 203 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 17 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 54 
Mestrado ou doutorado 4 
Não se aplica 2 

 
Anexo D120. Caracterização da escolaridade no município de [120] Santo Antônio do Leste, MT 
(Código IBGE 5107792). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 3 
Classe de alfabetização - CA 2 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 25 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 21 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 17 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 19 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 5 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 20 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 6 
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Anexo D121. Caracterização da escolaridade no município de [121] Santo Antônio do Leverger, 
MT (Código IBGE 5107800). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de 
escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 195 
Classe de alfabetização - CA 120 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 11 
Antigo primário (elementar) 659 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 339 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 182 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 6 
Regular de ensino médio ou 2º grau 407 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 62 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 6 
Superior - graduação 343 
Mestrado ou doutorado 25 
Não se aplica 21 

 
Anexo D122. Caracterização da escolaridade no município de [122] São Félix do Araguaia, MT 
(Código IBGE 5107859). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 86 
Classe de alfabetização - CA 121 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 12 
Antigo primário (elementar) 162 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 124 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 74 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 18 
Regular de ensino médio ou 2º grau 316 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 23 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 110 
Mestrado ou doutorado 8 
Não se aplica 7 

 
Anexo D123. Caracterização da escolaridade no município de [123] Sapezal, MT (Código IBGE 
5107875). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 2 
Classe de alfabetização - CA 11 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 3 
Antigo primário (elementar) 4 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 6 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 22 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 26 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 12 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 30 
Mestrado ou doutorado 9 
Não se aplica 9 
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Anexo D124. Caracterização da escolaridade no município de [124] Serra Nova Dourada, MT 
(Código IBGE 5107883). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 57 
Classe de alfabetização - CA 3 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 6 
Antigo primário (elementar) 17 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 46 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 169 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 117 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 14 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 26 
Mestrado ou doutorado 4 
Não se aplica 0 

 
Anexo D125. Caracterização da escolaridade no município de [125] Sinop, MT (Código IBGE 
5107709). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 32 
Classe de alfabetização - CA 14 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 2 
Antigo primário (elementar) 275 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 89 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 130 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 10 
Regular de ensino médio ou 2º grau 184 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 31 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 21 
Superior - graduação 134 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 8 

 
Anexo D126. Caracterização da escolaridade no município de [126] Sorriso, MT (Código IBGE 
5107925). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 17 
Classe de alfabetização - CA 23 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 169 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 28 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 211 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 167 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 41 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 4 
Superior - graduação 149 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 16 
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Anexo D127. Caracterização da escolaridade no município de [127] Tabaporã, MT (Código IBGE 
5107941). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 67 
Classe de alfabetização - CA 28 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 8 
Antigo primário (elementar) 191 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 81 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 121 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 159 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 29 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 17 
Superior - graduação 49 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 2 

 
Anexo D128. Caracterização da escolaridade no município de [128] Tangará da Serra, MT 
(Código IBGE 5107958). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 175 
Classe de alfabetização - CA 48 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 12 
Antigo primário (elementar) 503 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 193 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 146 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 8 
Regular de ensino médio ou 2º grau 249 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 24 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 3 
Superior - graduação 172 
Mestrado ou doutorado 10 
Não se aplica 16 

 
Anexo D129. Caracterização da escolaridade no município de [129] Tapurah, MT (Código IBGE 
5108006). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 8 
Classe de alfabetização - CA 3 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 2 
Antigo primário (elementar) 52 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 49 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 22 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 46 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 16 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 59 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 1 
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Anexo D130. Caracterização da escolaridade no município de [130] Terra Nova do Norte, MT 
(Código IBGE 5108055). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 148 
Classe de alfabetização - CA 107 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 12 
Antigo primário (elementar) 389 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 205 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 158 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 5 
Regular de ensino médio ou 2º grau 234 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 38 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 4 
Superior - graduação 111 
Mestrado ou doutorado 4 
Não se aplica 5 

 
Anexo D131. Caracterização da escolaridade no município de [131] Tesouro, MT (Código IBGE 
5108105). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 12 
Classe de alfabetização - CA 6 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 41 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 25 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 41 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 53 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 7 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 67 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 3 

 
Anexo D132. Caracterização da escolaridade no município de [132] Torixoréu, MT (Código IBGE 
5108204). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 17 
Classe de alfabetização - CA 1 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 1 
Antigo primário (elementar) 186 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 70 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 22 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 84 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 7 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 75 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 1 
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Anexo D133. Caracterização da escolaridade no município de [133] União do Sul, MT (Código 
IBGE 5108303). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 21 
Classe de alfabetização - CA 9 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 3 
Antigo primário (elementar) 115 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 39 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 35 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 42 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 6 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 33 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 1 

 
Anexo D134. Caracterização da escolaridade no município de [134] Vale de São Domingos, MT 
(Código IBGE 5108352). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 75 
Classe de alfabetização - CA 5 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 208 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 72 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 14 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 82 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 6 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 1 
Superior - graduação 24 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 2 

 
Anexo D135. Caracterização da escolaridade no município de [135] Várzea Grande, MT (Código 
IBGE 5108402). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 48 
Classe de alfabetização - CA 50 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 11 
Antigo primário (elementar) 170 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 84 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 51 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 4 
Regular de ensino médio ou 2º grau 147 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 9 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 4 
Superior - graduação 103 
Mestrado ou doutorado 7 
Não se aplica 4 
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Anexo D136. Caracterização da escolaridade no município de [136] Vera, MT (Código IBGE 
5108501). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 16 
Classe de alfabetização - CA 4 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 114 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 93 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 47 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 82 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 16 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 5 
Superior - graduação 50 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 0 

 
Anexo D137. Caracterização da escolaridade no município de [137] Vila Rica, MT (Código IBGE 
5108600). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 95 
Classe de alfabetização - CA 42 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 9 
Antigo primário (elementar) 596 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 84 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 212 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 6 
Regular de ensino médio ou 2º grau 281 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 58 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 118 
Mestrado ou doutorado 6 
Não se aplica 4 

 
Anexo D138. Caracterização da escolaridade no município de [138] Nova Guarita, MT (Código 
IBGE 5108808). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 55 
Classe de alfabetização - CA 38 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 4 
Antigo primário (elementar) 256 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 57 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 26 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 0 
Regular de ensino médio ou 2º grau 113 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 7 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 4 
Superior - graduação 26 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 0 
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Anexo D139. Caracterização da escolaridade no município de [139] Nova Marilândia, MT (Código 
IBGE 5108857). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 17 
Classe de alfabetização - CA 6 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 10 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 14 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 74 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 2 
Regular de ensino médio ou 2º grau 58 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 3 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 0 
Superior - graduação 40 
Mestrado ou doutorado 1 
Não se aplica 0 

 
Anexo D140. Caracterização da escolaridade no município de [140] Nova Maringá, MT (Código 
IBGE 5108907). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 14 
Classe de alfabetização - CA 5 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 0 
Antigo primário (elementar) 75 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 23 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 35 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 1 
Regular de ensino médio ou 2º grau 49 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 12 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 2 
Superior - graduação 68 
Mestrado ou doutorado 0 
Não se aplica 2 

 
Anexo D141. Caracterização da escolaridade no município de [141] Nova Monte Verde, MT 
(Código IBGE 5108956). Número de estabelecimentos (n) em função da classe de escolaridade. 

Classe de escolaridade n 
Nunca frequentou escola 66 
Classe de alfabetização - CA 11 
Alfabetização de jovens e adultos - AJA 4 
Antigo primário (elementar) 344 
Antigo ginasial (médio 1º ciclo) 32 
Regular do ensino fundamental ou 1º grau 60 
EJA - educação de jovens e adultos e supletivo do ensino fundamental ou do 1º grau 3 
Regular de ensino médio ou 2º grau 130 
Técnico de ensino médio ou do 2º grau 16 
EJA - Educação de jovens e adultos e supletivo do ensino médio ou do 2º grau 9 
Superior - graduação 53 
Mestrado ou doutorado 2 
Não se aplica 3 
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Anexo E1. Classe 1: Classe superior contendo os municípios (25% do total) do estado de Mato 
Grosso, entre o terceiro quartil e o valor máximo (município 1 a 35 em ordem decrescente), 
referente à sustentabilidade econômica. Valor acrescentado bruto agropecuário (VB), renda 
média ajustada (RM), índice correspondente ao valor acrescentado bruto agropecuário relativo 
(E1), índice correspondente à renda média ajustada relativa (E2), índice de sustentabilidade 
econômica (IE) e índice de desenvolvimento sustentável rural (IDS). 

i Município VB RM E1 E2 IE IDS 
1 Santa Rita do Trivelato 308323 7619,18 0,9982 1,0000 0,9991 0,9526 
2 Campos de Júlio 642165 8141,67 1,0000 1,0000 1,0000 0,9267 
3 Sapezal 1549829 22988,80 1,0000 1,0000 1,0000 0,9228 
4 Tapurah 478846 3639,86 1,0000 1,0000 1,0000 0,8986 
5 Brasnorte 433211 1439,43 1,0000 0,9945 0,9972 0,8965 
6 Canarana 408654 1817,63 0,9999 0,9993 0,9996 0,8919 
7 Nova Mutum 937372 3544,58 1,0000 1,0000 1,0000 0,8918 
8 Querência 525464 2403,68 1,0000 1,0000 1,0000 0,8835 
9 São Félix do Araguaia 341853 1120,99 0,9994 0,9715 0,9854 0,8754 

10 Santa Carmem 162328 2823,40 0,8961 1,0000 0,9466 0,8731 
11 Gaúcha do Norte 155073 1417,33 0,8773 0,9938 0,9337 0,8627 
12 Santo Antônio do Leste 278443 5312,12 0,9956 1,0000 0,9978 0,8614 
13 Alto Garças 238176 1854,39 0,9857 0,9995 0,9925 0,8518 
14 Nova Maringá 294752 2117,53 0,9973 0,9999 0,9986 0,8432 
15 Vera 241265 1874,93 0,9869 0,9995 0,9932 0,8396 
16 Sorriso 1313963 3647,46 1,0000 1,0000 1,0000 0,8114 
17 Campo Novo do Parecis 1336517 8592,21 1,0000 1,0000 1,0000 0,8078 
18 Feliz Natal 190600 1725,21 0,9481 0,9989 0,9731 0,7972 
19 Porto dos Gaúchos 235840 3007,74 0,9847 1,0000 0,9923 0,7963 
20 Itanhangá 135050 399,46 0,8116 0,5648 0,6770 0,7960 
21 Nova Ubiratã 623501 2432,96 1,0000 1,0000 1,0000 0,7877 
22 Lucas do Rio Verde 637092 3950,50 1,0000 1,0000 1,0000 0,7747 
23 Paranatinga 234667 1010,58 0,9842 0,9518 0,9679 0,7566 
24 Ribeirão Cascalheira 148090 432,33 0,8568 0,5972 0,7153 0,7524 
25 Água Boa 276903 791,22 0,9954 0,8747 0,9331 0,7479 
26 General Carneiro 132348 973,45 0,8012 0,9428 0,8691 0,7411 
27 Poxoréu 263834 381,06 0,9932 0,5464 0,7367 0,7392 
28 Tabaporã 246811 1014,81 0,9888 0,9527 0,9706 0,7371 
29 Sinop 313066 934,50 0,9985 0,9318 0,9646 0,7289 
30 São José do Rio Claro 266456 497,28 0,9937 0,6595 0,8095 0,7257 
31 Guiratinga 176388 550,72 0,9258 0,7078 0,8095 0,7248 
32 Comodoro 169430 385,01 0,9121 0,5504 0,7085 0,6953 
33 Juara 145374 387,83 0,8481 0,5532 0,6850 0,6920 
34 Ipiranga do Norte 453379 6674,87 1,0000 1,0000 1,0000 0,6866 
35 Diamantino 1209675 2060,94 1,0000 0,9998 0,9999 0,6835 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Anexo E2. Classe 2: Classe média superior contendo os municípios (25% do total) do estado de 
Mato Grosso, entre o terceiro quartil e o valor máximo (município 36 a 70 em ordem decrescente), 
referente à sustentabilidade econômica. Valor acrescentado bruto agropecuário (VB), renda 
média ajustada (RM), índice correspondente ao valor acrescentado bruto agropecuário relativo 
(E1), índice correspondente à renda média ajustada relativa (E2), índice de sustentabilidade 
econômica (IE) e índice de desenvolvimento sustentável rural (IDS). 

i Município VB RM E1 E2 IE IDS 
36 Barra do Garças 103647 470,69 0,6675 0,6344 0,6507 0,6798 
37 Novo São Joaquim 177679 835,34 0,9281 0,8954 0,9116 0,6721 
38 Itiquira 434876 2356,58 1,0000 1,0000 1,0000 0,6686 
39 Santa Cruz do Xingu 53539 555,79 0,3836 0,7122 0,5227 0,6686 
40 Chapada dos Guimarães 269778 243,36 0,9943 0,4086 0,6374 0,6650 
41 Itaúba 74409 1049,48 0,5033 0,9598 0,6950 0,6460 
42 Campo Verde 1042414 1588,55 1,0000 0,9976 0,9988 0,6387 
43 Primavera do Leste 757075 4241,83 1,0000 1,0000 1,0000 0,6341 
44 Jaciara 225336 532,29 0,9795 0,6915 0,8230 0,6247 
45 Vila Bela da Santíssima Trindade 104392 430,24 0,6714 0,5952 0,6322 0,6236 
46 Pedra Preta 301858 815,64 0,9978 0,8865 0,9405 0,6234 
47 Araguaiana 24653 713,98 0,2224 0,8312 0,4300 0,6181 
48 São José do Xingu 153083 1817,48 0,8717 0,9993 0,9333 0,6002 
49 Dom Aquino 208302 606,27 0,9674 0,7543 0,8542 0,5935 
50 Nobres 64190 323,81 0,4442 0,4891 0,4661 0,5931 
51 Tangará da Serra 320457 560,53 0,9988 0,7163 0,8458 0,5826 
52 Alto Araguaia 110912 447,49 0,7049 0,6120 0,6568 0,5750 
53 Planalto da Serra 27469 861,51 0,2386 0,9063 0,4650 0,5744 
54 Barra do Bugres 390982 795,23 0,9999 0,8767 0,9363 0,5727 
55 Cláudia 161815 566,16 0,8949 0,7211 0,8033 0,5674 
56 Cocalinho 45555 423,20 0,3389 0,5882 0,4465 0,5673 
57 Nova Marilândia 42089 328,42 0,3198 0,4937 0,3973 0,5597 
58 Juína 95072 96,48 0,6211 0,2542 0,3974 0,5551 
59 Marcelândia 91279 334,72 0,6000 0,5000 0,5477 0,5491 
60 Santo Antônio do Leverger 230746 179,98 0,9824 0,3451 0,5822 0,5477 
61 Cáceres 139231 148,84 0,8271 0,3130 0,5088 0,5345 
62 Alto Taquari 373822 3933,02 0,9998 1,0000 0,9999 0,5237 
63 Pontal do Araguaia 15843 180,03 0,1681 0,3451 0,2409 0,5128 
64 Alto Boa Vista 32994 600,35 0,2695 0,7495 0,4495 0,5097 
65 Juscimeira 89705 220,09 0,5911 0,3854 0,4773 0,5038 
66 Araguainha 3066 230,50 0,0555 0,3958 0,1482 0,5005 
67 Alta Floresta 111906 287,76 0,7098 0,4529 0,5670 0,4925 
68 Tesouro 72037 1305,25 0,4895 0,9888 0,6957 0,4830 
69 Rondonópolis 276772 358,28 0,9953 0,5236 0,7219 0,4690 
70 Serra Nova Dourada 15861 101,88 0,1682 0,2608 0,2095 0,4639 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Anexo E3. Classe 3: Classe média inferior contendo os municípios (25% do total) do estado de 
Mato Grosso, entre o terceiro quartil e o valor máximo (município 71 a 105 em ordem 
decrescente), referente à sustentabilidade econômica. Valor acrescentado bruto agropecuário 
(VB), renda média ajustada (RM), índice correspondente ao valor acrescentado bruto 
agropecuário relativo (E1), índice correspondente à renda média ajustada relativa (E2), índice de 
sustentabilidade econômica (IE) e índice de desenvolvimento sustentável rural (IDS). 

i Município VB RM E1 E2 IE IDS 
71 Novo Santo Antônio 6009 71,10 0,0894 0,2207 0,1405 0,4530 
72 Torixoréu 26674 274,81 0,2341 0,4400 0,3209 0,4469 
73 Vila Rica 112732 243,07 0,7139 0,4083 0,5399 0,4458 
74 Nova Brasilândia 19414 251,40 0,1911 0,4166 0,2821 0,4443 
75 Ribeirãozinho 37444 589,99 0,2941 0,7411 0,4669 0,4432 
76 Novo Mundo 66964 244,88 0,4602 0,4101 0,4344 0,4424 
77 Rosário Oeste 86339 116,34 0,5720 0,2776 0,3985 0,4422 
78 União do Sul 79173 877,09 0,5308 0,9123 0,6959 0,4390 
79 Matupá 73845 320,84 0,5000 0,4861 0,4930 0,4170 
80 Cuiabá 30038 87,14 0,2531 0,2425 0,2477 0,4163 
81 Nova Olímpia 184437 370,93 0,9393 0,5363 0,7097 0,4148 
82 Santo Afonso 34239 399,61 0,2764 0,5649 0,3952 0,4106 
83 Nossa Senhora do Livramento 42593 57,21 0,3225 0,1995 0,2537 0,4069 
84 Pontes e Lacerda 84113 368,41 0,5593 0,5338 0,5464 0,4039 
85 Nova Bandeirantes 45399 72,29 0,3381 0,2224 0,2742 0,3968 
86 Nova Xavantina 122859 295,94 0,7613 0,4611 0,5925 0,3954 
87 Nortelândia 40949 467,97 0,3135 0,6318 0,4450 0,3945 
88 Cotriguaçu 35729 64,45 0,2847 0,2109 0,2450 0,3940 
89 Várzea Grande 61568 56,65 0,4292 0,1986 0,2920 0,3933 
90 Canabrava do Norte 70519 168,50 0,4807 0,3334 0,4003 0,3851 
91 Aripuanã 59695 93,98 0,4185 0,2511 0,3242 0,3830 
92 Nova Canaã do Norte 95302 210,33 0,6224 0,3756 0,4835 0,3826 
93 Nova Santa Helena 34291 362,66 0,2767 0,5280 0,3823 0,3790 
94 Paranaíta 44952 152,87 0,3356 0,3172 0,3263 0,3788 
95 Conquista D'oeste 14092 507,09 0,1562 0,6686 0,3231 0,3756 
96 Nova Nazaré 26472 275,51 0,2329 0,4407 0,3204 0,3749 
97 Apiacás 23121 143,41 0,2135 0,3072 0,2561 0,3706 
98 Nova Lacerda 44401 391,36 0,3325 0,5567 0,4303 0,3630 
99 Acorizal 9430 62,88 0,1208 0,2085 0,1587 0,3618 
100 Nova Monte Verde 32552 202,20 0,2671 0,3675 0,3133 0,3590 
101 Guarantã do Norte 53126 145,19 0,3812 0,3091 0,3433 0,3559 
102 Rondolândia 22850 206,74 0,2119 0,3720 0,2807 0,3532 
103 Ponte Branca 3229 90,17 0,0576 0,2463 0,1192 0,3529 
104 Porto Alegre do Norte 64280 300,68 0,4447 0,4659 0,4552 0,3478 
105 Confresa 103641 117,75 0,6675 0,2792 0,4317 0,3328 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Anexo E4. Classe 4: Classe inferior contendo os municípios (25% do total) do estado de Mato 
Grosso, entre o terceiro quartil e o valor máximo (município 106 a 141 em ordem decrescente), 
referente à sustentabilidade econômica. Valor acrescentado bruto agropecuário (VB), renda 
média ajustada (RM), índice correspondente ao valor acrescentado bruto agropecuário relativo 
(E1), índice correspondente à renda média ajustada relativa (E2), índice de sustentabilidade 
econômica (IE) e índice de desenvolvimento sustentável rural (IDS). 

i Município VB RM E1 E2 IE IDS 
106 Poconé 52958 64,42 0,3803 0,2109 0,2832 0,3320 
107 Reserva do Cabaçal 5355 103,32 0,0826 0,2625 0,1473 0,3229 
108 Barão de Melgaço 19491 62,72 0,1915 0,2083 0,1997 0,3192 
109 Bom Jesus do Araguaia 168299 381,90 0,9097 0,5473 0,7056 0,3157 
110 Colniza 65971 62,50 0,4545 0,2079 0,3074 0,3024 
111 Alto Paraguai 21129 124,14 0,2016 0,2863 0,2402 0,2741 
112 Glória D'oeste 26046 136,45 0,2305 0,2998 0,2628 0,2741 
113 Juruena 21617 61,83 0,2045 0,2069 0,2057 0,2722 
114 Luciara 5929 60,04 0,0886 0,2041 0,1345 0,2693 
115 Campinápolis 62050 243,76 0,4319 0,4090 0,4203 0,2631 
116 Castanheira 36547 127,22 0,2892 0,2897 0,2895 0,2587 
117 Lambari D'oeste 77696 770,94 0,5223 0,8642 0,6719 0,2490 
118 São Pedro da Cipa 5653 208,79 0,0858 0,3741 0,1791 0,2410 
119 Porto Estrela 15000 183,55 0,1624 0,3487 0,2380 0,2327 
120 Jangada 60651 83,04 0,4239 0,2371 0,3171 0,2281 
121 Araputanga 22873 243,51 0,2120 0,4088 0,2944 0,2252 
122 Colíder 59242 124,22 0,4159 0,2864 0,3451 0,2225 
123 Novo Horizonte do Norte 17435 95,08 0,1786 0,2525 0,2123 0,2181 
124 Denise 394411 761,28 0,9999 0,8590 0,9268 0,2087 
125 Carlinda 34291 125,39 0,2767 0,2877 0,2822 0,2038 
126 Terra Nova do Norte 52134 118,11 0,3757 0,2796 0,3241 0,1968 
127 Porto Esperidião 44957 190,58 0,3356 0,3558 0,3456 0,1921 
128 Rio Branco 6617 88,93 0,0955 0,2448 0,1529 0,1836 
129 São José do Povo 7335 137,83 0,1023 0,3013 0,1756 0,1626 
130 Salto do Céu 16829 112,74 0,1746 0,2735 0,2185 0,1591 
131 Mirassol D'oeste 47369 115,27 0,3490 0,2764 0,3106 0,1583 
132 Nova Guarita 23113 137,27 0,2134 0,3007 0,2533 0,1444 
133 Santa Terezinha 61288 227,82 0,4276 0,3931 0,4100 0,1368 
134 São José dos Quatro Marcos 45716 90,39 0,3398 0,2466 0,2895 0,1231 
135 Arenápolis 15106 110,57 0,1632 0,2710 0,2103 0,1178 
136 Peixoto de Azevedo 52243 117,02 0,3763 0,2784 0,3236 0,1116 
137 Curvelândia 40741 195,01 0,3123 0,3603 0,3354 0,1020 
138 Vale de São Domingos 17644 176,78 0,1799 0,3418 0,2480 0,0914 
139 Jauru 20993 127,10 0,2007 0,2896 0,2411 0,0745 
140 Indiavaí 6615 274,93 0,0955 0,4401 0,2050 0,0668 
141 Figueirópolis D'oeste 12695 144,32 0,1462 0,3082 0,2122 0,0364 

Fonte: elaborada pela autora. 

 

  



253 

Anexo F1. Classe 1: Classe superior contendo os municípios (25% do total) do estado de Mato 
Grosso, entre o terceiro quartil e o valor máximo (município 1 a 35 em ordem decrescente), 
referente à sustentabilidade social. Expectativa de vida (EV), escolaridade (AE), índice 
correspondente à expectativa de vida (S1), índice correspondente à escolaridade (S2), índice de 
sustentabilidade social (IS) e índice de desenvolvimento sustentável rural (IDS). 

i CIBGE Município EV AE S1 S2 IS IDS 
1 5107768 Santa Rita do Trivelato 76,1 10,7 0,9902 0,9889 0,9895 0,9526 
2 5102686 Campos de Júlio 74,5 11,5 0,7345 1,0000 0,8570 0,9267 
3 5107875 Sapezal 75,1 11,1 0,9124 0,9969 0,9537 0,9228 
4 5108006 Tapurah 74,9 10,4 0,8596 0,9807 0,9182 0,8986 
5 5101902 Brasnorte 76,0 9,4 0,9863 0,8418 0,9112 0,8965 
6 5102702 Canarana 74,5 10,3 0,7423 0,9727 0,8498 0,8919 
7 5106224 Nova Mutum 75,2 9,5 0,9217 0,8638 0,8923 0,8918 
8 5107065 Querência 75,2 9,2 0,9202 0,7870 0,8510 0,8835 
9 5107859 São Félix do Araguaia 75,9 9,0 0,9801 0,7045 0,8309 0,8754 
10 5107248 Santa Carmem 74,6 10,3 0,7896 0,9731 0,8766 0,8731 
11 5103858 Gaúcha do Norte 75,8 9,0 0,9765 0,7034 0,8288 0,8627 
12 5107792 Santo Antônio do Leste 76,2 9,5 0,9921 0,8692 0,9286 0,8614 
13 5100409 Alto Garças 75,1 9,6 0,9020 0,8947 0,8984 0,8518 
14 5108907 Nova Maringá 73,9 9,9 0,4443 0,9459 0,6483 0,8432 
15 5108501 Vera 75,1 9,2 0,8984 0,7966 0,8459 0,8396 
16 5107925 Sorriso 75,3 9,9 0,9390 0,9454 0,9422 0,8114 
17 5102637 Campo Novo do Parecis 74,2 9,8 0,5807 0,9232 0,7322 0,8078 
18 5103700 Feliz Natal 74,1 8,7 0,5707 0,5517 0,5612 0,7972 
19 5106802 Porto dos Gaúchos 73,9 9,5 0,4443 0,8665 0,6205 0,7963 
20 5104542 Itanhangá 76,4 9,3 1,0000 0,8179 0,9044 0,7960 
21 5106240 Nova Ubiratã 74,0 9,0 0,4797 0,7159 0,5860 0,7877 
22 5105259 Lucas do Rio Verde 75,0 9,9 0,8781 0,9403 0,9087 0,7747 
23 5106307 Paranatinga 74,2 8,6 0,5955 0,5105 0,5513 0,7566 
24 5107180 Ribeirão Cascalheira 74,9 8,7 0,8546 0,5827 0,7057 0,7524 
25 5100201 Água Boa 74,7 8,7 0,8123 0,5623 0,6759 0,7479 
26 5103908 General Carneiro 74,2 9,5 0,5906 0,8649 0,7147 0,7411 
27 5107008 Poxoréu 74,9 9,0 0,8668 0,7039 0,7811 0,7392 
28 5107941 Tabaporã 74,6 8,3 0,7613 0,3779 0,5364 0,7371 
29 5107909 Sinop 74,9 9,3 0,8714 0,8221 0,8464 0,7289 
30 5107305 São José do Rio Claro 75,5 8,3 0,9537 0,3635 0,5888 0,7257 
31 5104203 Guiratinga 73,8 9,5 0,4045 0,8795 0,5965 0,7248 
32 5103304 Comodoro 75,4 8,3 0,9436 0,3630 0,5853 0,6953 
33 5105101 Juara 75,2 8,6 0,9187 0,5001 0,6778 0,6920 
34 5104526 Ipiranga do Norte 73,4 9,9 0,2278 0,9426 0,4634 0,6866 
35 5103502 Diamantino 74,9 8,2 0,8571 0,3156 0,5201 0,6835 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Anexo F2. Classe 2: Classe média superior contendo os municípios (25% do total) do estado de 
Mato Grosso, entre o terceiro quartil e o valor máximo (município 36 a 70 em ordem decrescente), 
referente à sustentabilidade social. Expectativa de vida (EV), escolaridade (AE), índice 
correspondente à expectativa de vida (S1), índice correspondente à escolaridade (S2), índice de 
sustentabilidade social (IS) e índice de desenvolvimento sustentável rural (IDS). 

i Município EV AE S1 S2 IS IDS 
36 Barra do Garças 74,0 9,6 0,5102 0,8887 0,6734 0,6798 
37 Novo São Joaquim 74,1 8,2 0,5757 0,3501 0,4489 0,6721 
38 Itiquira 73,7 9,6 0,3707 0,9037 0,5788 0,6686 
39 Santa Cruz do Xingu 74,7 10,5 0,8092 0,9846 0,8926 0,6686 
40 Chapada dos Guimarães 75,0 8,3 0,8845 0,3863 0,5845 0,6650 
41 Itaúba 73,5 9,4 0,2817 0,8473 0,4886 0,6460 
42 Campo Verde 75,1 8,7 0,8984 0,5848 0,7248 0,6387 
43 Primavera do Leste 75,6 10,6 0,9637 0,9852 0,9744 0,6341 
44 Jaciara 75,0 8,1 0,8781 0,2799 0,4958 0,6247 
45 Vila Bela da Santíssima Trindade 75,6 8,6 0,9622 0,5362 0,7183 0,6236 
46 Pedra Preta 73,7 9,2 0,3707 0,7937 0,5425 0,6234 
47 Araguaiana 74,0 11,1 0,5102 0,9964 0,7130 0,6181 
48 São José do Xingu 74,7 10,3 0,8092 0,9754 0,8884 0,6002 
49 Dom Aquino 73,3 8,7 0,2070 0,5828 0,3474 0,5935 
50 Nobres 74,6 8,4 0,7896 0,4085 0,5679 0,5931 
51 Tangará da Serra 74,5 7,9 0,7265 0,2220 0,4016 0,5826 
52 Alto Araguaia 73,1 9,5 0,1481 0,8650 0,3579 0,5750 
53 Planalto da Serra 73,8 8,7 0,4045 0,5932 0,4899 0,5744 
54 Barra do Bugres 74,1 7,7 0,5305 0,1471 0,2793 0,5727 
55 Cláudia 73,5 8,2 0,2817 0,3118 0,2964 0,5674 
56 Cocalinho 73,4 9,9 0,2314 0,9449 0,4676 0,5673 
57 Nova Marilândia 74,4 10,3 0,6973 0,9753 0,8246 0,5597 
58 Juína 75,7 8,2 0,9725 0,3342 0,5701 0,5551 
59 Marcelândia 73,8 8,4 0,3996 0,4383 0,4185 0,5491 
60 Santo Antônio do Leverger 73,4 8,7 0,2242 0,5868 0,3627 0,5477 
61 Cáceres 73,8 8,3 0,3851 0,3883 0,3867 0,5345 
62 Alto Taquari 75,0 10,0 0,8759 0,9495 0,9120 0,5237 
63 Pontal do Araguaia 73,9 10,5 0,4746 0,9851 0,6837 0,5128 
64 Alto Boa Vista 73,2 10,1 0,1670 0,9569 0,3997 0,5097 
65 Juscimeira 75,5 7,9 0,9598 0,1944 0,4320 0,5038 
66 Araguainha 75,6 10,2 0,9652 0,9651 0,9652 0,5005 
67 Alta Floresta 74,0 8,2 0,5000 0,3430 0,4141 0,4925 
68 Tesouro 72,4 10,6 0,0409 0,9861 0,2009 0,4830 
69 Rondonópolis 74,4 9,0 0,6842 0,7023 0,6932 0,4690 
70 Serra Nova Dourada 74,1 9,1 0,5657 0,7420 0,6479 0,4639 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Anexo F3. Classe 3: Classe média inferior contendo os municípios (25% do total) do estado de 
Mato Grosso, entre o terceiro quartil e o valor máximo (município 71 a 105 em ordem 
decrescente), referente à sustentabilidade social. Expectativa de vida (EV), escolaridade (AE), 
índice correspondente à expectativa de vida (S1), índice correspondente à escolaridade (S2), 
índice de sustentabilidade social (IS) e índice de desenvolvimento sustentável rural (IDS). 

i Município EV AE S1 S2 IS IDS 
71 Novo Santo Antônio 74,7 8,9 0,8215 0,6564 0,7343 0,4530 
72 Torixoréu 73,4 8,9 0,2207 0,6871 0,3894 0,4469 
73 Vila Rica 74,7 8,0 0,8215 0,2621 0,4640 0,4458 
74 Nova Brasilândia 75,7 7,8 0,9700 0,1808 0,4188 0,4443 
75 Ribeirãozinho 73,1 9,6 0,1455 0,9050 0,3629 0,4432 
76 Novo Mundo 73,9 8,3 0,4543 0,3981 0,4253 0,4424 
77 Rosário Oeste 73,4 8,1 0,2462 0,2928 0,2685 0,4422 
78 União do Sul 72,8 8,0 0,0801 0,2562 0,1432 0,4390 
79 Matupá 74,5 7,9 0,7224 0,2219 0,4004 0,4170 
80 Cuiabá 75,0 8,9 0,8886 0,6710 0,7722 0,4163 
81 Nova Olímpia 73,2 8,5 0,1756 0,4769 0,2894 0,4148 
82 Santo Afonso 75,0 9,7 0,8926 0,9064 0,8995 0,4106 
83 Nossa Senhora do Livramento 74,2 8,2 0,6052 0,3290 0,4462 0,4069 
84 Pontes e Lacerda 73,4 7,8 0,2314 0,1893 0,2093 0,4039 
85 Nova Bandeirantes 75,5 7,5 0,9573 0,1009 0,3107 0,3968 
86 Nova Xavantina 73,0 7,8 0,1177 0,1893 0,1493 0,3954 
87 Nortelândia 72,6 8,6 0,0517 0,5399 0,1670 0,3945 
88 Cotriguaçu 74,5 7,6 0,7423 0,1346 0,3161 0,3940 
89 Várzea Grande 75,5 9,0 0,9564 0,7081 0,8230 0,3933 
90 Canabrava do Norte 74,0 8,2 0,5102 0,3121 0,3990 0,3851 
91 Aripuanã 74,0 7,4 0,4898 0,0835 0,2023 0,3830 
92 Nova Canaã do Norte 73,9 7,9 0,4543 0,2032 0,3039 0,3826 
93 Nova Santa Helena 73,5 8,5 0,2817 0,4614 0,3605 0,3790 
94 Paranaíta 73,5 7,9 0,2859 0,2246 0,2534 0,3788 
95 Conquista D'oeste 73,4 7,8 0,2314 0,1698 0,1982 0,3756 
96 Nova Nazaré 72,6 9,0 0,0558 0,7283 0,2016 0,3749 
97 Apiacás 73,5 7,9 0,2859 0,2168 0,2489 0,3706 
98 Nova Lacerda 74,5 6,8 0,7462 0,0273 0,1428 0,3630 
99 Acorizal 74,0 8,3 0,4949 0,3753 0,4310 0,3618 
100 Nova Monte Verde 74,4 7,4 0,6886 0,0928 0,2528 0,3590 
101 Guarantã do Norte 74,6 8,4 0,7686 0,4459 0,5855 0,3559 
102 Rondolândia 73,0 8,2 0,1135 0,3418 0,1970 0,3532 
103 Ponte Branca 73,4 9,5 0,2207 0,8812 0,4410 0,3529 
104 Porto Alegre do Norte 73,2 7,8 0,1533 0,1891 0,1703 0,3478 
105 Confresa 73,7 8,0 0,3660 0,2641 0,3109 0,3328 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Anexo F4. Classe 4: Classe inferior contendo os municípios (25% do total) do estado de Mato 
Grosso, entre o terceiro quartil e o valor máximo (município 106 a 141 em ordem decrescente), 
referente à sustentabilidade social. Expectativa de vida (EV), escolaridade (AE), índice 
correspondente à expectativa de vida (S1), índice correspondente à escolaridade (S2), índice de 
sustentabilidade social (IS) e índice de desenvolvimento sustentável rural (IDS). 

i Município EV AE S1 S2 IS IDS 
106 Poconé 73,4 7,7 0,2172 0,1453 0,1776 0,3320 
107 Reserva do Cabaçal 72,9 9,0 0,1037 0,7210 0,2734 0,3229 
108 Barão de Melgaço 74,2 7,1 0,6052 0,0465 0,1677 0,3192 
109 Bom Jesus do Araguaia 72,0 8,4 0,0178 0,4253 0,0871 0,3157 
110 Colniza 73,9 6,8 0,4393 0,0252 0,1052 0,3024 
111 Alto Paraguai 72,0 8,7 0,0175 0,5876 0,1014 0,2741 
112 Glória D'oeste 74,4 8,8 0,6973 0,6185 0,6567 0,2741 
113 Juruena 72,8 8,2 0,0801 0,3166 0,1592 0,2722 
114 Luciara 72,3 9,2 0,0305 0,7818 0,1544 0,2693 
115 Campinápolis 73,2 6,7 0,1586 0,0213 0,0582 0,2631 
116 Castanheira 73,0 8,0 0,1115 0,2587 0,1698 0,2587 
117 Lambari D'oeste 72,2 8,5 0,0255 0,4561 0,1079 0,2490 
118 São Pedro da Cipa 72,4 8,3 0,0371 0,3725 0,1176 0,2410 
119 Porto Estrela 73,2 7,0 0,1756 0,0392 0,0830 0,2327 
120 Jangada 73,3 6,4 0,1908 0,0118 0,0475 0,2281 
121 Araputanga 74,6 8,6 0,7613 0,5335 0,6373 0,2252 
122 Colíder 74,2 7,5 0,5856 0,1140 0,2583 0,2225 
123 Novo Horizonte do Norte 74,2 6,8 0,5906 0,0262 0,1243 0,2181 
124 Denise 73,1 8,9 0,1381 0,6911 0,3089 0,2087 
125 Carlinda 73,5 7,2 0,2859 0,0596 0,1305 0,2038 
126 Terra Nova do Norte 73,9 7,8 0,4493 0,1892 0,2915 0,1968 
127 Porto Esperidião 72,7 7,8 0,0702 0,1878 0,1148 0,1921 
128 Rio Branco 74,0 8,7 0,5000 0,5920 0,5441 0,1836 
129 São José do Povo 72,6 7,4 0,0537 0,0860 0,0680 0,1626 
130 Salto do Céu 72,8 7,9 0,0847 0,2182 0,1359 0,1591 
131 Mirassol D'oeste 74,0 7,6 0,4797 0,1173 0,2372 0,1583 
132 Nova Guarita 73,7 7,1 0,3660 0,0519 0,1379 0,1444 
133 Santa Terezinha 70,7 7,4 0,0011 0,0903 0,0100 0,1368 
134 São José dos Quatro Marcos 74,0 8,1 0,4797 0,2977 0,3779 0,1231 
135 Arenápolis 72,6 8,9 0,0517 0,6922 0,1891 0,1178 
136 Peixoto de Azevedo 70,7 7,2 0,0011 0,0620 0,0083 0,1116 
137 Curvelândia 73,6 7,4 0,3247 0,0798 0,1610 0,1020 
138 Vale de São Domingos 70,9 6,8 0,0019 0,0259 0,0070 0,0914 
139 Jauru 73,7 6,7 0,3566 0,0205 0,0856 0,0745 
140 Indiavaí 75,5 8,2 0,9528 0,3303 0,5610 0,0668 
141 Figueirópolis D'oeste 72,2 7,7 0,0236 0,1473 0,0589 0,0364 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Anexo G1. Classe 1: Classe superior contendo os municípios (25% do total) do estado de Mato 
Grosso, entre o terceiro quartil e o valor máximo (município 1 a 35 em ordem decrescente), 
referente à sustentabilidade ambiental. Área de preservação permanente (APP), área de reserva 
legal (RL), nível de comprometimento hídrico (NCH), índice correspondente à área de preservação 
permanente (A1), índice correspondente à área de reserva legal (A2), índice correspondente ao 
nível de comprometimento hídrico relativo (A3), índice de sustentabilidade ambiental (IA) e índice 
de desenvolvimento sustentável rural (IDS). 

i Município APP RL NCH A1 A2 A3 IA IDS 
1 Santa Rita do Trivelato 0,9675 0,9577 0,9972 0,9280 0,7384 0,9753 0,8743 0,9526 
2 Campos de Júlio 0,9914 0,9764 0,9987 0,9818 0,8246 0,9888 0,9286 0,9267 
3 Sapezal 0,9814 0,9243 0,9990 0,9589 0,5883 0,9916 0,8239 0,9228 
4 Tapurah 0,9389 0,9308 0,9903 0,8657 0,6183 0,9218 0,7902 0,8986 
5 Brasnorte 0,8598 0,9659 0,9963 0,6650 0,7754 0,9673 0,7931 0,8965 
6 Canarana 0,9037 0,9641 0,9966 0,7832 0,7668 0,9700 0,8352 0,8919 
7 Nova Mutum 0,9451 0,9345 0,9870 0,8793 0,6352 0,8992 0,7948 0,8918 
8 Querência 0,8803 0,9585 0,9992 0,7225 0,7421 0,9928 0,8105 0,8835 
9 São Félix do Araguaia 0,8770 0,9721 0,9952 0,7136 0,8039 0,9584 0,8192 0,8754 
10 Santa Carmem 0,8966 0,9481 0,9964 0,7655 0,6960 0,9686 0,8021 0,8731 
11 Gaúcha do Norte 0,9122 0,9530 0,9989 0,8041 0,7175 0,9903 0,8298 0,8627 
12 Santo Antônio do Leste 0,9276 0,8838 0,9978 0,8401 0,3987 0,9802 0,6899 0,8614 
13 Alto Garças 0,9230 0,8877 0,9958 0,8296 0,4165 0,9636 0,6931 0,8518 
14 Nova Maringá 0,9598 0,9863 0,9991 0,9112 0,8779 0,9925 0,9260 0,8432 
15 Vera 0,9382 0,8989 0,9814 0,8641 0,4687 0,8630 0,7044 0,8396 
16 Sorriso 0,9558 0,8437 0,9818 0,9027 0,2331 0,8656 0,5669 0,8114 
17 Campo Novo do Parecis 0,9623 0,8910 0,9931 0,9168 0,4318 0,9423 0,7199 0,8078 
18 Feliz Natal 0,9685 0,9839 0,9993 0,9303 0,8641 0,9938 0,9279 0,7972 
19 Porto dos Gaúchos 0,8843 0,9685 0,9948 0,7332 0,7869 0,9557 0,8200 0,7963 
20 Itanhangá 0,8692 0,9775 0,9970 0,6919 0,8297 0,9739 0,8238 0,7960 
21 Nova Ubiratã 0,9627 0,9474 0,9889 0,9177 0,6931 0,9124 0,8341 0,7877 
22 Lucas do Rio Verde 0,9725 0,8191 0,9891 0,9391 0,1561 0,9136 0,5116 0,7747 
23 Paranatinga 0,8788 0,9632 0,9971 0,7184 0,7631 0,9748 0,8115 0,7566 
24 Ribeirão Cascalheira 0,8881 0,9800 0,9953 0,7434 0,8428 0,9594 0,8439 0,7524 
25 Água Boa 0,8483 0,9171 0,9769 0,6311 0,5544 0,8344 0,6634 0,7479 
26 General Carneiro 0,8946 0,8832 0,9922 0,7603 0,3958 0,9357 0,6554 0,7411 
27 Poxoréu 0,8913 0,9314 0,9625 0,7516 0,6209 0,7408 0,7018 0,7392 
28 Tabaporã 0,8740 0,9403 0,9973 0,7051 0,6610 0,9763 0,7692 0,7371 
29 Sinop 0,8437 0,8749 0,9279 0,6170 0,3587 0,4822 0,4744 0,7289 
30 São José do Rio Claro 0,9301 0,9457 0,9855 0,8458 0,6854 0,8894 0,8019 0,7257 
31 Guiratinga 0,9123 0,9461 0,9851 0,8044 0,6871 0,8868 0,7884 0,7248 
32 Comodoro 0,8732 0,9669 0,9968 0,7030 0,7798 0,9716 0,8106 0,6953 
33 Juara 0,8174 0,9639 0,9849 0,5355 0,7662 0,8856 0,7136 0,6920 
34 Ipiranga do Norte 0,9346 0,8921 0,9886 0,8560 0,4371 0,9103 0,6984 0,6866 
35 Diamantino 0,9531 0,8610 0,9814 0,8968 0,2993 0,8631 0,6141 0,6835 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Anexo G2. Classe 2: Classe média superior contendo os municípios (25% do total) do estado de 
Mato Grosso, entre o terceiro quartil e o valor máximo (município 36 a 70 em ordem decrescente), 
referente à sustentabilidade ambiental. Área de preservação permanente (APP), área de reserva 
legal (RL), nível de comprometimento hídrico (NCH), índice correspondente à área de preservação 
permanente (A1), índice correspondente à área de reserva legal (A2), índice correspondente ao 
nível de comprometimento hídrico relativo (A3), índice de sustentabilidade ambiental (IA) e índice 
de desenvolvimento sustentável rural (IDS). 

i Município APP RL NCH A1 A2 A3 IA IDS 
36 Barra do Garças 0,8787 0,9279 0,9792 0,7182 0,6046 0,8491 0,7171 0,6798 
37 Novo São Joaquim 0,8795 0,9304 0,9899 0,7203 0,6163 0,9194 0,7418 0,6721 
38 Itiquira 0,9111 0,8316 0,9859 0,8014 0,1926 0,8921 0,5164 0,6686 
39 Santa Cruz do Xingu 0,7623 0,9597 0,9960 0,3644 0,7475 0,9650 0,6406 0,6686 
40 Chapada dos Guimarães 0,9127 0,9537 0,9789 0,8053 0,7208 0,8472 0,7893 0,6650 
41 Itaúba 0,8410 0,9838 0,9943 0,6088 0,8632 0,9516 0,7938 0,6460 
42 Campo Verde 0,9242 0,7719 0,9835 0,8323 0,0640 0,8764 0,3600 0,6387 
43 Primavera do Leste 0,9194 0,7361 0,9604 0,8211 0,0300 0,7266 0,2616 0,6341 
44 Jaciara 0,8927 0,8656 0,9851 0,7552 0,3184 0,8865 0,5974 0,6247 
45 Vila Bela da Santíssima Trindade 0,7379 0,9272 0,9806 0,2954 0,6015 0,8576 0,5341 0,6236 
46 Pedra Preta 0,8233 0,8450 0,9736 0,5540 0,2377 0,8134 0,4749 0,6234 
47 Araguaiana 0,8923 0,9507 0,9804 0,7543 0,7076 0,8569 0,7705 0,6181 
48 São José do Xingu 0,5912 0,8726 0,9911 0,0548 0,3483 0,9277 0,2607 0,6002 
49 Dom Aquino 0,8926 0,9140 0,9806 0,7552 0,5399 0,8576 0,7045 0,5935 
50 Nobres 0,8889 0,9884 0,9619 0,7453 0,8912 0,7370 0,7881 0,5931 
51 Tangará da Serra 0,8516 0,8653 0,9966 0,6408 0,3171 0,9703 0,5821 0,5826 
52 Alto Araguaia 0,9064 0,9611 0,9853 0,7899 0,7538 0,8880 0,8086 0,5750 
53 Planalto da Serra 0,8774 0,9806 0,9946 0,7146 0,8457 0,9537 0,8322 0,5744 
54 Barra do Bugres 0,9009 0,9404 0,9597 0,7762 0,6616 0,7219 0,7184 0,5727 
55 Cláudia 0,8968 0,9333 0,9924 0,7659 0,6296 0,9370 0,7674 0,5674 
56 Cocalinho 0,9139 0,9957 0,9831 0,8082 0,9472 0,8738 0,8745 0,5673 
57 Nova Marilândia 0,7459 0,9055 0,9961 0,3171 0,5000 0,9659 0,5350 0,5597 
58 Juína 0,8678 0,9438 0,9906 0,6878 0,6767 0,9242 0,7549 0,5551 
59 Marcelândia 0,8083 0,9628 0,9974 0,5069 0,7612 0,9768 0,7223 0,5491 
60 Santo Antônio do Leverger 0,8619 0,9793 0,9772 0,6711 0,8393 0,8364 0,7781 0,5477 
61 Cáceres 0,8675 0,9669 0,9831 0,6869 0,7798 0,8736 0,7764 0,5345 
62 Alto Taquari 0,9053 0,6798 0,9424 0,7872 0,0083 0,5951 0,1575 0,5237 
63 Pontal do Araguaia 0,8916 0,9668 0,9922 0,7524 0,7793 0,9354 0,8186 0,5128 
64 Alto Boa Vista 0,8681 0,9346 0,9892 0,6887 0,6355 0,9143 0,7369 0,5097 
65 Juscimeira 0,8570 0,8848 0,9872 0,6567 0,4032 0,9008 0,6202 0,5038 
66 Araguainha 0,9167 0,9879 0,9915 0,8147 0,8878 0,9305 0,8764 0,5005 
67 Alta Floresta 0,7154 0,9327 0,9842 0,2382 0,6270 0,8810 0,5086 0,4925 
68 Tesouro 0,9007 0,9516 0,9940 0,7758 0,7117 0,9490 0,8062 0,4830 
69 Rondonópolis 0,8037 0,7196 0,9801 0,4924 0,0208 0,8545 0,2062 0,4690 
70 Serra Nova Dourada 0,8279 0,9646 0,9887 0,5684 0,7693 0,9106 0,7357 0,4639 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Anexo G3. Classe 3: Classe média inferior contendo os municípios (25% do total) do estado de 
Mato Grosso, entre o terceiro quartil e o valor máximo (município 71 a 105 em ordem 
decrescente), referente à sustentabilidade ambiental. Área de preservação permanente (APP), 
área de reserva legal (RL), nível de comprometimento hídrico (NCH), índice correspondente à área 
de preservação permanente (A1), índice correspondente à área de reserva legal (A2), índice 
correspondente ao nível de comprometimento hídrico relativo (A3), índice de sustentabilidade 
ambiental (IA) e índice de desenvolvimento sustentável rural (IDS). 

i Município APP RL NCH A1 A2 A3 IA IDS 
71 Novo Santo Antônio 0,9062 0,9948 0,9986 0,7894 0,9387 0,9877 0,9012 0,4530 
72 Torixoréu 0,8661 0,9250 0,9874 0,6830 0,5914 0,9022 0,7143 0,4469 
73 Vila Rica 0,6493 0,9104 0,9618 0,1148 0,5232 0,7359 0,3536 0,4458 
74 Nova Brasilândia 0,8194 0,9789 0,9872 0,5418 0,8370 0,9008 0,7420 0,4443 
75 Ribeirãozinho 0,8763 0,8370 0,9882 0,7114 0,2100 0,9076 0,5137 0,4432 
76 Novo Mundo 0,6693 0,9629 0,9915 0,1452 0,7617 0,9304 0,4686 0,4424 
77 Rosário Oeste 0,8781 0,9917 0,9726 0,7164 0,9136 0,8068 0,8083 0,4422 
78 União do Sul 0,9034 0,9690 0,9988 0,7826 0,7893 0,9898 0,8487 0,4390 
79 Matupá 0,6078 0,9738 0,9864 0,0682 0,8118 0,8956 0,3675 0,4170 
80 Cuiabá 0,8288 0,9739 0,8676 0,5715 0,8125 0,1157 0,3773 0,4163 
81 Nova Olímpia 0,7204 0,8459 0,9559 0,2502 0,2410 0,6954 0,3474 0,4148 
82 Santo Afonso 0,6101 0,7994 0,9956 0,0703 0,1093 0,9616 0,1948 0,4106 
83 Nossa Senhora do Livramento 0,9040 0,9872 0,9041 0,7840 0,8834 0,3043 0,5951 0,4069 
84 Pontes e Lacerda 0,8120 0,9060 0,9615 0,5186 0,5023 0,7340 0,5761 0,4039 
85 Nova Bandeirantes 0,8085 0,9908 0,9803 0,5075 0,9076 0,8563 0,7334 0,3968 
86 Nova Xavantina 0,8397 0,9353 0,9846 0,6050 0,6385 0,8837 0,6989 0,3954 
87 Nortelândia 0,9245 0,9513 0,9945 0,8331 0,7100 0,9531 0,8261 0,3945 
88 Cotriguaçu 0,8416 0,9915 0,9848 0,6109 0,9119 0,8849 0,7900 0,3940 
89 Várzea Grande 0,7609 0,9594 0,8471 0,3604 0,7458 0,0603 0,2531 0,3933 
90 Canabrava do Norte 0,6103 0,9669 0,9763 0,0705 0,7799 0,8307 0,3575 0,3851 
91 Aripuanã 0,8773 0,9936 0,9939 0,7143 0,9289 0,9486 0,8570 0,3830 
92 Nova Canaã do Norte 0,6761 0,8796 0,9915 0,1570 0,3794 0,9306 0,3813 0,3826 
93 Nova Santa Helena 0,6510 0,9193 0,9916 0,1171 0,5651 0,9310 0,3950 0,3790 
94 Paranaíta 0,7808 0,9611 0,9867 0,4205 0,7537 0,8975 0,6576 0,3788 
95 Conquista D'oeste 0,8714 0,9803 0,9956 0,6980 0,8441 0,9619 0,8276 0,3756 
96 Nova Nazaré 0,8822 0,9648 0,9964 0,7276 0,7703 0,9686 0,8157 0,3749 
97 Apiacás 0,8363 0,9857 0,9977 0,5947 0,8743 0,9792 0,7985 0,3706 
98 Nova Lacerda 0,8431 0,9762 0,9915 0,6154 0,8235 0,9303 0,7783 0,3630 
99 Acorizal 0,8445 0,9891 0,9428 0,6197 0,8954 0,5986 0,6925 0,3618 

100 Nova Monte Verde 0,7323 0,9692 0,9872 0,2805 0,7902 0,9004 0,5844 0,3590 
101 Guarantã do Norte 0,4994 0,9872 0,9785 0,0151 0,8834 0,8448 0,2242 0,3559 
102 Rondolândia 0,8519 0,9763 0,9948 0,6416 0,8240 0,9558 0,7965 0,3532 
103 Ponte Branca 0,8918 0,9786 0,9913 0,7530 0,8356 0,9289 0,8361 0,3529 
104 Porto Alegre do Norte 0,7266 0,9435 0,9857 0,2659 0,6754 0,8906 0,5428 0,3478 
105 Confresa 0,5616 0,9747 0,9554 0,0367 0,8162 0,6919 0,2747 0,3328 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Anexo G4. Classe 4: Classe inferior contendo os municípios (25% do total) do estado de Mato 
Grosso, entre o terceiro quartil e o valor máximo (município 106 a 141 em ordem decrescente), 
referente à sustentabilidade ambiental. Área de preservação permanente (APP), área de reserva 
legal (RL), nível de comprometimento hídrico (NCH), índice correspondente à área de preservação 
permanente (A1), índice correspondente à área de reserva legal (A2), índice correspondente ao 
nível de comprometimento hídrico relativo (A3), índice de sustentabilidade ambiental (IA) e índice 
de desenvolvimento sustentável rural (IDS). 

i Município APP RL NCH A1 A2 A3 IA IDS 
106 Poconé 0,9455 0,9844 0,9307 0,8802 0,8669 0,5041 0,7272 0,3320 
107 Reserva do Cabaçal 0,9377 0,9484 0,9969 0,8630 0,6971 0,9726 0,8364 0,3229 
108 Barão de Melgaço 0,9780 0,9990 0,9976 0,9513 0,9835 0,9786 0,9710 0,3192 
109 Bom Jesus do Araguaia 0,7189 0,9244 0,9908 0,2467 0,5884 0,9254 0,5122 0,3157 
110 Colniza 0,8717 0,9955 0,9937 0,6989 0,9448 0,9468 0,8551 0,3024 
111 Alto Paraguai 0,9074 0,9847 0,9841 0,7925 0,8686 0,8801 0,8461 0,2741 
112 Glória D'oeste 0,6617 0,7034 0,9847 0,1330 0,0145 0,8840 0,1193 0,2741 
113 Juruena 0,7594 0,9791 0,9691 0,3559 0,8381 0,7845 0,6162 0,2722 
114 Luciara 0,9673 0,9948 0,9950 0,9276 0,9384 0,9569 0,9409 0,2693 
115 Campinápolis 0,8388 0,9504 0,9966 0,6024 0,7060 0,9703 0,7445 0,2631 
116 Castanheira 0,6332 0,9314 0,9634 0,0942 0,6209 0,7470 0,3522 0,2587 
117 Lambari D'oeste 0,7729 0,8613 0,8561 0,3963 0,3007 0,0810 0,2129 0,2490 
118 São Pedro da Cipa 0,8465 0,9054 0,9923 0,6257 0,4997 0,9366 0,6641 0,2410 
119 Porto Estrela 0,8496 0,9423 0,9442 0,6350 0,6700 0,6094 0,6376 0,2327 
120 Jangada 0,8952 0,9879 0,9599 0,7618 0,8875 0,7229 0,7877 0,2281 
121 Araputanga 0,6562 0,6234 0,9791 0,1247 0,0021 0,8481 0,0609 0,2252 
122 Colíder 0,5980 0,7452 0,9807 0,0601 0,0366 0,8585 0,1236 0,2225 
123 Novo Horizonte do Norte 0,7846 0,8420 0,9454 0,4323 0,2269 0,6179 0,3928 0,2181 
124 Denise 0,5888 0,5859 0,9606 0,0531 0,0008 0,7277 0,0317 0,2087 
125 Carlinda 0,5877 0,8521 0,9841 0,0524 0,2639 0,8801 0,2300 0,2038 
126 Terra Nova do Norte 0,4821 0,7618 0,9817 0,0117 0,0520 0,8647 0,0807 0,1968 
127 Porto Esperidião 0,5785 0,8192 0,9700 0,0462 0,1563 0,7901 0,1787 0,1921 
128 Rio Branco 0,6548 0,6453 0,9900 0,1225 0,0037 0,9200 0,0744 0,1836 
129 São José do Povo 0,7753 0,8131 0,9756 0,4036 0,1404 0,8259 0,3603 0,1626 
130 Salto do Céu 0,7463 0,7353 0,8982 0,3184 0,0295 0,2658 0,1356 0,1591 
131 Mirassol D'oeste 0,5633 0,6672 0,9526 0,0376 0,0062 0,6715 0,0539 0,1583 
132 Nova Guarita 0,6576 0,6646 0,9826 0,1267 0,0058 0,8705 0,0862 0,1444 
133 Santa Terezinha 0,7540 0,9674 0,9878 0,3402 0,7821 0,9051 0,6221 0,1368 
134 São José dos Quatro Marcos 0,6454 0,4844 0,9703 0,1095 0,0001 0,7922 0,0170 0,1231 
135 Arenápolis 0,5772 0,6170 0,9781 0,0454 0,0018 0,8417 0,0411 0,1178 
136 Peixoto de Azevedo 0,7052 0,9462 0,9913 0,2148 0,6877 0,9289 0,5158 0,1116 
137 Curvelândia 0,6629 0,6433 0,8096 0,1349 0,0035 0,0162 0,0197 0,1020 
138 Vale de São Domingos 0,9032 0,8159 0,9620 0,7819 0,1475 0,7376 0,4398 0,0914 
139 Jauru 0,5743 0,5349 0,9775 0,0437 0,0002 0,8384 0,0201 0,0745 
140 Indiavaí 0,3166 0,4514 0,9859 0,0008 0,0000 0,8919 0,0026 0,0668 
141 Figueirópolis D'oeste 0,4777 0,4053 0,9751 0,0110 0,0000 0,8230 0,0038 0,0364 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Anexo H1. Evolução das exportações de soja e milho do Estado de Mato Grosso de 1997 a 2021 
em milhões de toneladas. 
Fonte: COMEXSTAT, 2022. 
Notas: Os dados referentes às exportações compõem as seguintes categorias de produto com a 
respetiva posição do sistema harmonizada (SH4): Soja, mesmo triturada (1201); Milho (1005). 
 

 
Anexo H2. Ranking dos dez principais estados exportadores de soja em 2021 em mil toneladas. 
Fonte: COMEXSTAT, 2022. 
Nota: Os dados referentes às exportações compõem as seguintes categorias de produto com a 
respetiva posição do sistema harmonizada (SH4): Soja, mesmo triturada (1201). Mato Grosso (MT), 
Paraná (PR), Rio Grande do Sul (RS), São Paulo (SP), Goiás (GO), Bahia (BA), Minas Gerais (MG), 
Maranhão (MA), Tocantins (TO), Santa Catarina (SC).  
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Anexo H3. Ranking dos dez principais estados exportadoras de milho em 2021 em mil toneladas. 
Fonte: COMEXSTAT, 2022. 
Nota: Os dados referentes às exportações compõem as seguintes categorias de produto com a 
respetiva posição do sistema harmonizada (SH4): Milho (1005). Mato Grosso (MT), Paraná (PR), 
Maranhão (MA), São Paulo (SP), Goiás (GO), Tocantins (TO), Pará (PA), Santa Catarina (SC), Rio 
Grande do Sul (RS), Piauí (PI). 
 

 
Anexo H4. Evolução das exportações de algodão, boi vivo e carnes bovinas do Estado de Mato 
Grosso de 2000 a 2021 em milhões de toneladas 
Fonte: COMEXSTAT, 2022. 
Notas: Os dados referentes às exportações compõem as seguintes categorias de produto com a 
respetiva posição do sistema harmonizada (SH4): Algodão, não cardado nem penteado (5201) e 
Algodão cardado ou penteado (5203), Animais vivos da espécie bovina (0102), Carnes de animais da 
espécie bovina, frescas ou refrigeradas (0201), Carnes de animais da espécie bovina, congeladas 
(0202).  
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Anexo H5. Ranking dos dez principais estados exportadoras de algodão em 2021 em mil 
toneladas. 
Fonte: COMEXSTAT, 2022. 
Notas: Os dados referentes às exportações compõem as seguintes categorias de produto com a 
respetiva posição do sistema harmonizada (SH4): Algodão, não cardado nem penteado (5201) e 
Algodão cardado ou penteado (5203). Mato Grosso (MT), São Paulo (SP), Bahia (BA), Goiás (GO), 
Maranhão (MA), Rondónia (RO), Minas Gerais (MG), Mato Grosso do Sul (MS), Santa Catarina (SC), 
Rio Grande do Sul (RS). 
 

 
Anexo H6. Ranking dos dez principais estados exportadoras de bovinos vivos e carne bovina 
em 2021 em mil toneladas. 
Fonte: COMEXSTAT, 2022. 
Notas: Os dados referentes às exportações compõem as seguintes categorias de produto com a 
respetiva posição do sistema harmonizada (SH4): Animais vivos da espécie bovina (0102), Carnes de 
animais da espécie bovina, frescas ou refrigeradas (0201), Carnes de animais da espécie bovina, 
congeladas (0202). São Paulo (SP), Mato Grosso (MT), Goiás (GO), Mato Grosso do Sul (MS), Minas 
Gerais (MG), Rondónia (RO), Pará (PA), Tocantins (TO), Rio Grande do Sul (RS), Paraná (PR).  
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