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1. EQUIPE TÉCNICA 

 

O desenvolvimento do referido estudo foi pela equipe multidisciplinar composta 

por Engenheiro Florestal, Engenheiro Agrônomo e Engenheiro Ambiental. 

 

Profissional: ANTHONY FURLAN 

Profissão: Engenheiro Florestal 

CREA: 1210384779 

ART: 1220210042008 

 

 

Profissional: ELIAS RANGEL SOARES NETO 

Profissão: Engenheiro Agrônomo 

CREA: 1209172607 

ART: 1220210042021 

 

Profissional: SÉRGIO ALEX MARTINS BRAGAGNOLO 

Profissão: Engenheiro Ambiental / Especialista em Georreferenciamento 

CREA: 1705308236 

ART: 1220210041946 

 

 

2. CONTEXTUALIZAÇÃO DA SITUAÇÃO REGIONAL 

 

O presente laudo tem por interesse demonstrar a verdadeira aptidão do município 

perante ao zoneamento socioeconômico ecológico – ZSEE, onde conforme apresentado 

na proposta de zoneamento o município se enquadraria dentro das categorias e 

subcategorias:  

 

I - Categoria 1. Áreas para Usos Agropecuários com Proteção de Recursos 

Hídricos;  
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b) Subcategoria 1.2. Agricultura e Pecuária;  

 

II - Categoria 2. Áreas para Usos Diversificados;  

 

a) Subcategoria 2.1. Agricultura Familiar;  

b) Subcategoria 2.2. Silvicultura e Agropecuária em Ambiente de Floresta;  

c) Subcategoria 2.3. Pecuária Extensiva, Turismo e Pesca em Ambiente 

Pantaneiro;  

d) Subcategoria 2.4. Pecuária e Reflorestamento em Ambiente Frágil. 

 

III - Categoria 3. Áreas Protegidas;  

a) Subcategoria 3.1. Áreas Protegidas Criadas 

 

Sendo esta classificação genérica, onde, conforme objetivo do referido laudo, 

vamos demostrar que o município possui 55,3% (219.693,00 hectares) de área 

classificada como 1.1 Agricultura Tecnificada, onde 20,1% (80.341,00 hectares) de área 

de usos diversificados dentro da subcategoria de 2.1. Agricultura Familiar, que são as 

áreas hoje já destinadas aos assentamentos, uma área de 17,1% (67.686,00 hectares) 

de terra indígena denominada Urubu Branco que se enquadra dentro da categoria 3.1 

áreas protegidas criadas, e por fim uma área de 7,5% (30.021,00 hectares) que se 

enquadra dentro da categoria 2.3 pecuária extensiva, turismo e pesca em ambiente 

pantaneiro; representando os 100% de aproximadamente 397.741 hectares do município 

de Porto Alegre do Norte-MT, conforme o Mapa 1. 

 

 

3. HISTÓRICO DO MUNICÍPIO 

 

As origens de Porto Alegre do Norte(1) estão ligadas às de Luciara, pois logo após 

                                            

(1) Fonte: Ferreira, João Carlos Vicente - Mato Grosso e seus Municípios, Editora Buriti, 2001. 
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o estabelecimento desta, por Lúcio Pereira da Luz, seus vaqueiros José Domiciano, 

Dionel e José Barela subiram o Rio Tapirapé, até chegarem ao lugar onde hoje se 

assenta a sede municipal de Porto Alegre do Norte. Fincaram ali seus ranchos.  

O primeiro nome da localidade foi Cedrolândia, devido à grande quantidade de 

cedro ali encontrada. Com o passar do tempo a povoação tornou-se ponto de referência, 

conhecida pelo nome de Beira Rio. 

Os negociantes chegavam em canoas, procedentes de Luciara, depois de cinco 

dias de esforço rio acima, caíam na festa após a venda de suas mercadorias. Desta 

forma o lugar tornava-se um porto bastante alegre, passando a ser conhecido com esta 

denominação, que suplantou a anterior. 

A Lei nº. 5.306, de 11 de junho de 1981, criou o distrito com o nome de Porto 

Alegre.  O município foi criado pela Lei nº. 5.010, de 13 de maio de 1986, com o nome 

de Porto Alegre do Norte. Foi acrescentado o termo " do Norte", para distinguir o 

município matogrossense da capital gaúcha. 

 

 

4. ASPECTOS FÍSICOS E ECONÔMICOS DO MUNICÍPIO 

 

O município localiza-se na região Nordeste do estado. Porto Alegre do 

Norte possui uma área territorial de 3.977,42 km2 a uma altitude de 205 metros 

acima do nível do mar e possui 9.486 habitantes. O município dista 2.238 km 

do Porto de Paranaguá e 2.023 km do Porto de Santos. A média das 

temperaturas é de 24 graus centígrados. 
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Tabela 1 – Aspectos Físicos e Territoriais (2) 

Aspectos Indicadores 

Localização Geográfica 
Mesorregião Nordeste Matogossense, Microrregião 

Norte Araguaia. 

Área Geográfica em Km2 3.977,42 

População 2000 8.623 

População 2020 12.685 

Densidade demográfica (hab/km2) 2,71 

Altitude 205 metros acima do nível do mar. 

Distância da Capital em km 1.161 

Distância do Porto de Santos em km 2.023 

Distância do Porto de Paranaguá em 

km 2.238 

Limites 
Luciara, Santa Terezinha, Confresa, São José do 

Xingu e Canabrava do Norte. 

Distritos Sede. 

Comarca Porto Alegre do Norte. 

Solo predominante 

Solos Indiscriminados Concrecionários (solo 

concrecionário álico abrupto A moderado textura 

média/argilosa relevo suave ondulado), Glei pouco 

úmido (Tb distrófico A moderado textura média 

relevo plano), Plintossolo (Tb álico A moderado 

textura média/argilosa relevo plano). 

Relevo Depressão Araguaia. 

Hidrografia 

Grande Bacia do Tocantins e Amazonas. Para o 

Amazonas contribui a Bacia do Rio Xingú, que 

recebe, pela direita o Rio Liberdade. Para a Bacia do 

Tocantins contribui a do Araguaia, que recebe, pela 

esquerda, o Rio Tapirapé. 

                                            

(2) Fontes: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 
Governo do Estado de Mato Grosso / Prefeitura Municipal 
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Tabela 1 – Aspectos Físicos e Territoriais (2) 

Clima 
Equatorial quente e úmido, com três meses de seca, 

de junho a agosto. 

Temperatura 
A temperatura média é de 24º C, com maior máxima 

de 42º C e menor mínima de 0º C. 

Pluviosidade 
A precipitação média anual é de 2.000 mm, com 

intensidade máxima em janeiro, fevereiro e março. 

Denominação dos Habitantes Porto-alegrenses do Norte. 

Principais Atividades Econômicas 

Predomina a pecuária no sistema de cria, recria e 

corte. Também destaca-se a rizicultura, seguido de 

outras culturas, especialmente o milho. 

Dependência Genealógica 

Cuiabá deu origem ao município de Araguaya 

(depois extinto), que deu origem a Registro do 

Araguaya (depois extinto), que deu origem a 

Araguayana (depois extinto), que deu origem a 

Barra do Garças, que deu origem a Luciara, do qual 

originou-se o município de Porto Alegre do Norte. 

Origem do nome 

Os negociantes chegavam em canoas, procedentes 

de Luciara, depois de cinco dias de esforço rio acima, 

caíam na festa após a venda de suas mercadorias. 

Desta forma o lugar tornava-se um porto bastante 

alegre, passando a ser conhecido com esta 

denominação. Foi acrescentado o termo " do Norte", 

para distinguir o município matogrossense da capital 

gaúcha. 

Coordenadas 10º52'46" latitude sul e 51º37'50" longitude oeste. 

Data de Fundação 13/05/1986. 

Prefeito - 2021 Daniel Rosa do Lago 
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5. EMPRESAS INSTALADAS NO MUNICÍPIO 

 

 7SETEAgroIndustrial  

 

Industria de Óleos Vegetais que está instalada em porto alegre do Norte – MT que 

conta com capacidade de armazenamento de 6 silos de 600 mil sacas e movimenta 

cerca de 1.200 toneladas de grãos por dia, conforme vídeo institucional. 
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 Bunge Armazéns Gerias 

 

Empresa multinacional que é umas das maiores empresas de alimentos, 

agronegócios e bioenergia do país, instalada em Porto Alegre do Norte, onde trabalha 

com armazenagem de grãos. 
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 Independência Armazéns Gerais 

 

Empresa de armazenagem que atua no município desde 2014, com capacidade 

de 1.100.000 sacas, recebendo e beneficiando os grãos da grande macrorregião do 

município e seu entorno. 

 

 

 

 

 PRIMAVERA MAQUINAS – JOHN DEERE 

 

Instalada no município de Porto Alegre do Norte – MT, a empresa viu como 

grande potencial agrícola o município. Onde atende a toda a região com equipamentos e 

maquinas. 
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 FWA 158  BIOENERGIA LTDA 

 

A usina de etanol de biocombustível que terá capacidade de produção de 630 

m³/dia de etanol, isso é 630.000 mil litros, está em processo de liberação ambiental para 

sua instalação no município de Porto Alegre do Norte - MT, onde a mesma já está com a 

sua outorga de captação e diluição já outorgada. 
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Figura 1. Publicação da Outorga da empresa FWA 158 BIOENERGUA LTDA no Diário 

Oficial.  

 

 

6. APTIDÃO DO SOLO 

 

O Município de Porto Alegre do Norte-MT, no Norte Araguaia, distante a apenas 

27 km de Confresa, cidade pólo na região, seguindo uma tendência estadual, viu sua 

área destinada ao cultivo da soja crescer 34% nos últimos 2 anos. A pecuária, hoje com 

140 mil cabeças de gado, era predominante até poucos anos, mas a conversão de 

pastagens em lavouras e o incremento de culturas alternativas começa a ganhar 

espaço. 

Ao todo, são 45 mil hectares plantados entre primeira e segunda safra no 

município. A área de soja, na safra 2020/21, somou 40.566 há com uma produção de 

146.037 toneladas (IMEA), na safra 2019/20, somou 32.416 há. Na safra 2017/18, esse 

número era de 24.025 há, denotando um grande crescimento na agricultura. Os 

números foram repassados pelo engenheiro agrônomo do Indea (Instituto de Defesa 
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Agropecuária) de Confresa-MT, Reinaldo Morais da Silva, que também evidenciou um 

número crescente de propriedades destinadas à agricultura em Porto Alegre. De 59 na 

safra 2017/18, para 77, na safra 2019/20. 

Porto Alegre do Norte, também se destaca pela produção de gergilin e feijão 

caupí.  

Em grande expansão o município se destaca na integração lavoura-pecuária que 

de forma tecnificada se tem o melhor aproveitamento da área aberta consolidada, com 

isso reduzindo a pressão de abertura de novas áreas. 

Outra vantagem é com a implantação da integração em áreas anteriormente sob 

Sistema de Plantio Direto (SPD), baseada no binômio soja-milho, exibiu aumentos no 

estoque de carbono do solo da ordem de 0,82 a 2,58 toneladas por hectare por ano. A 

implantação dos sistemas de ILP resultou em taxas de acúmulo de carbono muitos 

superiores àquelas observadas após a conversão de cultivo convencional para SPD. Ou 

seja, a mitigação na emissão de gases é um efeito direto do ILP e em grandes 

proporções. “Na integração, há uma soma dos benefícios do plantio direto, somada aos 

pontos positivos da pastagem, o que conduz a elevação do carbono no solo e a redução 

drástica de emissão de gases. 

Além de carne e grãos, Porto Alegre do Norte produz também 450 mil litros de 

leite por mês, o que torna o Município um dos principais produtores do Vale do Araguaia. 

Soma-se ao leite, como destaque, a piscicultura e a fruticultura (melancia e maracujá), 

que está em crescimento. A produção de mandioca, por exemplo, também cresce e já é 

processada em duas farinheiras, uma em um assentamento e outra em uma aldeia 

indígena. 
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Figura 2. Área plantada de soja onde comparado o ano de 2011 (8.357 ha) com o 
ano de 2018 (28.774). 

 
Figura 3. A produção da área de soja comparada o ano de 2011 (25.322 ton) com o 
ano de 2018 (103.586 ton). 
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Figura 4. Área plantada de milho onde comparado o ano de 2011 (2.200 ha) com o 
ano de 2018 (16.240 ha). 

 
Figura 5. A produção da área de milho comparada o ano de 2011 (7.800 ton) com o 
ano de 2018 (97.440 ton). 
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7. ESTUDO DE CASO – FAZENDA PIRAGUASSU 

 

7.1. HISTÓRICO 

 

A Fazenda Piraguassu está localizada no município de Porto Alegre do Norte/MT. 

Adquirida em 2002, pelo Grupo Itaquerê, a Fazenda Piraguassu trabalhava somente 

com pecuária. 

Deu-se início no mesmo ano a preparação das áreas para agricultura, mantendo 

a pecuária como atividade, nas áreas com aptidão para pastagem. 

 

Área Total de 35.408,29 ha, distribuídos da seguinte forma: 

 

  9.999,33 ha de área cultivada 

  4.406,07 ha de área de pastagens formadas 

- 4.146,15 ha de pastagem nativa/varjão 

- 12.503,00 ha de reserva legal 

- 4.353,74 ha de áreas de cerrado aptas para abertura 

 

Está numa altitude de 212 metros e tem uma pluviosidade média anual de 2.200 

mm/ano. 

 

 

7.2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Agricultura e Pecuária 

 

 

7.3. PRODUÇÃO AGRÍCOLA 

 

A produção agrícola da Fazenda Piraguassu, representa uma crescente produção 

dentro da área consolidada, que por meio de tecnologia e investimento de insumos, se 



18 

 

tem um crescente aumento da produção de milho e soja que são as principais 

produções da propriedade. 

 

7.3.1. MILHO 

 

Na tabela 2, podemos identificar que em 2004 a produção de milho era de 28,05 

toneladas e que aos passar dos anos se teve produção de até 13.855,99 toneladas 

(2013), isso demonstra que a quando utilizada e tecnologia, juntamente com a mão de 

obra qualificada os resultados são expressivos. Importante notar que o aumento da 

produção se dá dentro da área produtiva já consolidada, conforme demonstrado pela 

Autorização Ambiental de Funcionamento – APF, que é liberada em cima da área 

consolidada da propriedade isso é abertura anterior a 2008. 

 

 

 

 

Tabela 2. Produção agrícola da cultura de milho de 2004 a 2020. 

SAFRA CULTURA  VOLUME (TON)  

2004 MILHO                    28,05  

2005 MILHO                    47,87  

2006 MILHO                    80,34  

2007 MILHO                           -    

2008 MILHO                           -    

2009 MILHO              3.560,14  

2010 MILHO              5.614,43  

2011 MILHO              6.466,33  

2012 MILHO            10.744,02  

2013 MILHO            13.855,99  
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2014 MILHO            12.196,14  

2015 MILHO            11.204,14  

2016 MILHO              6.289,16  

2017 MILHO            11.050,00  

2018 MILHO              8.795,95  

2019 MILHO            13.509,67  

2020 MILHO            12.216,00  

 

 

7.3.2. SOJA 

 

Na tabela 3, podemos identificar que em 2004 a produção de soja era de 5.535 

toneladas e que aos passar dos anos se teve produção de até 38.245,25 toneladas 

(2018/2019), isso demonstra que a quando utilizada e tecnologia, juntamente com a mão 

de obra qualificada os resultados são expressivos. 

 

 

Tabela 3. Produção Agricola da Fazenda Piragassu na cultura de soja dos anos 

de 2003 a 2020 

SAFRA CULTURA VOLUME (TON) 

2003/2004 SOJA                 5.535,57  

2004/2005 SOJA               10.878,64  

2005/2006 SOJA               13.382,68  

2006/2007 SOJA                             -    

2007/2008 SOJA               13.469,79  

2008/2009 SOJA               15.139,18  

2009/2010 SOJA               17.304,60  

2010/2011 SOJA               22.743,79  
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2011/2012 SOJA               25.096,77  

2012/2013 SOJA               21.465,45  

2013/2014 SOJA               24.931,20  

2014/2015 SOJA               28.362,79  

2015/2016 SOJA               21.159,26  

2016/2017 SOJA               30.898,41  

2017/2018 SOJA               35.244,79  

2018/2019 SOJA               38.245,25  

2019/2020 SOJA               32.767,50  

 

 

 

 

 

7.4. IMPORTÂNCIA SOCIOECONÔMICA DA PROPRIEDADE NA REGIÃO 

 

7.4.1. EMPREGOS DIRETOS E INDIRETOS 

 

A Fazenda Piraguassu emprega atualmente, por conta de suas atividades, cerca 

de 180 pessoas fixas, que residem nas casas da fazenda, alojamentos e na cidade de 

Porto Alegre do Norte, além de 50, temporários que são contratados nos períodos de 

maior demanda, gerando assim ao longo dos anos 2002 até 2020, 230 vagas de 

emprego diretos. 

Desde quando a propriedade iniciou suas atividades, vem desenvolvendo o 

emprego na região, além dos empregos acima, estimamos a geração de 2300 empregos 

indiretos, entre comércio local, oficinas, auto peças, mercados, livraria, escolas, 

concessionárias, revenda de insumos, armazéns, posto de combustível, entre outras. 

Com isso de forma direta, considerando que cada colaborador em média possui 

três dependentes, podemos dizer que a Fazenda Piraguassu, contribui de forma direta 

economicamente com 920 pessoas, com o negócio. Outrossim, considerando que as 
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920 pessoas contribuem economicamente, com o desenvolvimento do município. Fica 

clara e evidente a importância socioeconômica do negócio exercido na propriedade, 

tanto para o município quanto para a região. 

 

 

7.4.2. FOMENTOS À EVENTOS E AO DESENVOLVIMENTO REGIONAL 

 

A Fazenda Piraguassu, além das suas atividades agrícolas, também tem 

interesse no fomento e crescimento regional, onde está sempre presente nos eventos, 

de forma direta e indireta, fomentando o desenvolvimento da região do Araguaia. 

 

 

 

7.4.2.1. NOTÍCIA 01 

 

Édio Brunetta aposta no potencial empreendedor da 8ª Dinâmica de PAN 

Mídia Rural 14:31  

 

 

O presidente do Grupo Itaquerê, e importante colaborador do Sindicato Rural de 

Porto Alegre do Norte Édio Brunetta foi um dos fundadores da Dinâmica de 

Empreendimentos e Empreendedores. 

Édio Brunetta é engenheiro agrônomo e pós-graduado em Gestão Empresarial 

pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). Ele é um dos responsáveis pela expansão do 
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Grupo Itaquerê na região Norte Araguaia. Sua atuação à frente das fazendas do grupo 

tem alavancado o crescimento dos municípios da região. 

O empresário e ex-presidente do Sindicato Rural fala sobre a 8ª Dinâmica de 

Empreendimentos e Empreendedores. 

“A 8ª Dinâmica é a consolidação de um evento regional que tem colaborado para 

o crescimento da região e do agronegócio no Araguaia. Será um evento onde produtores 

agropecuários poderão se atualizar com palestras técnicas, fazerem negócios com 

empresas agroquímicas, maquinas, implementos e sementes.”  

De acordo com Édio o evento dinamiza a região e traz oportunidades para os 

políticos e representantes do município fazerem suas reivindicações junto ao primeiro 

escalão da política estadual no Fórum Político, além da oportunidade de fazer bons 

negócios com a rodada de negócios que acontecerá no dia 6.  

A 8ª Dinâmica de Empreendimentos e Empreendedores acontece entre os dias 4 

e 8 de Maio e já tem o seu primeiro lotes de passaporte a venda. 

 

 

7.4.2.2. NOTÍCIA 02 

 

Governos do Tocantins e Mato Grosso debatem rodovia transbananal e pactuação 

relacionada à área da saúde 

30/04/2015 - Fátima Miranda/Vice-Governadoria 
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Com a presença de autoridades políticas de peso do Mato Grosso, aconteceu na 

manhã desta quinta-feira, 30, a abertura do Fórum Político e a 7ª Dinâmica de 

Empreendimentos e Empreendedores, em Porto Alegre do Norte (MT), há 550 Km de 

Palmas. Representando o Tocantins, uma comitiva liderada pela vice-governadora, 

Claudia Lelis, contou com o secretário-geral de Governo, Herbert Brito Barros (Buti), e o 

secretário da Saúde, Samuel Bonilha. A comitiva participou da abertura da audiência 

pública, que discutiu temas relacionados à sustentabilidade econômica da região. 
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Além dos representantes dos governos do Tocantins, Mato Grosso e Pará, 

estavam os senadores matogrossenses Blairo Maggi (PR), Wellington Fagundes (PR) e 

José Medeiros (PPS), além de deputados federais e estaduais, prefeitos da região e 

empresários do agronegócio. 

O governador do Mato Grosso, Pedro Taques, abriu o evento e destacou a 

importância da parceria entre o Tocantins e o Mato Grosso. “Tenho certeza que os dois 

estados juntos vão construir o futuro desta região”, afirmou, agradecendo a presença da 

comitiva do Tocantins e destacando a ajuda que o Governo do Estado vem dando na 

área da saúde na região do Araguaia. 

“Muitos pacientes desta região são atendidos em Palmas e só tenho que 

agradecer ao governador Marcelo [Miranda]; e a partir de hoje, vamos começar a 

elaborar o terno do contrato para fazermos um convênio interestadual. Com isso, 

faremos o repasse mensal de recursos ao Tocantins”, anunciou o governador. 

A vice-governadora Cláudia Lelis lembrou em seu discurso que, em tempos de 

crise mundial, buscar alternativas e parcerias para alavancar o desenvolvimento dos 

estados e municípios é a solução mais viável para os gestores públicos. “Tenham a 

certeza de que o Governo do Tocantins irá trabalhar junto de todos os parceiros para 

desenvolver projetos e ações que possam gerar aumento na economia desta região. 

Sempre buscando o desenvolvimento aliado a preservação ambiental”, reforçou, falando 

sobre a construção da rodovia transbananal, que irá melhorar a malha logística e 

interligar os dois estados. 

Claudia também lembrou que o convênio para divisão das responsabilidades na 

área da saúde entre o Tocantins e Mato Grosso irá definir um formato eficiente de 

gestão e contribuirá para melhorar o atendimento para a população dos dois estados. 

O secretário Buti destacou que esse foi um momento importante para toda a 

região que envolve o Vale do Araguaia, principalmente na busca por novos investidores 

e na atração de indústrias. “Com certeza o governador Marcelo Miranda, aliado aos 

governadores do Mato Grosso e do Pará, soma esforços para desobstruir canais que 

estão obstruídos ao longo dos anos, para que possa fluir melhor o desenvolvimento de 

toda essa região”, pontuou. 

A organização desta audiência é do deputado estadual do Mato Grosso Baiano 

Filho (PMDB), que lembrou que os três estados vizinhos têm problemas em comum e 
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que reunir todos numa audiência pública é essencial para a solução. “A pactuação na 

área da saúde é sem dúvida a grande conquista deste ano para nós, e só temos que 

agradecer ao governador Marcelo Miranda pelo atendimento aos nossos 

pacientes”, destacou o deputado, comemorando o sucesso do Fórum. 

Pactuação na saúde 

Ficou acertada a pactuação, através de um convênio entre os dois estados, que 

os valores gastos pelo Tocantins com os pacientes mato-grossenses serão repassados 

pelo Mato Grosso. “O Sistema Único de Saúde [SUS] não tem fronteiras e todos os 

pacientes de urgência e emergência são atendidos. O que será feito é uma 

compensação financeira. O que nós propomos é uma pactuação, para que os gastos do 

Tocantins sejam repassados pelo Governo mato-grossense e fomos de pronto atendidos 

pelo governador Pedro Taques. Isso irá gerar mais benefícios para os dois estados”, 

explicou Samuel Bonilha. 

Segundo o secretário, a média de atendimento, de 2013 até agora, é de cerca de 

1 milhão de pacientes/ano. Ainda conforme destacou, o Estado do Mato Grosso também 

atende a pacientes indígenas que vivem na Ilha do Bananal, no Tocantins. “Ou seja, 

existe uma compensação e, no fim, todos saem ganhando, principalmente o paciente”, 

finalizou. 

Transbananal 

O projeto da rodovia Transbananal ligará o Centro-Oeste ao Norte brasileiro, no 

sentido Leste a Oeste, via Ilha do Bananal, por meio da BR-242. Mas, economicamente 

falando, ao ser concluída, a rodovia vai encurtar em quase mil quilômetros as distâncias 

para o escoamento de produtos que saem hoje de Mato Grosso para os portos 

litorâneos, tendo como ponto de intersecção o município de Gurupi (TO). Além de 

melhorar a malha logística e interligar os dois estados, o novo corredor de exportação 

terá um grande impacto na vida das populações locais, possibilitando o desenvolvimento 

econômico e turístico da região. 
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7.4.2.3. NOTÍCIA 03 

 

4 Mai 2015 - 08:55  

Com R$ 35 milhões comercializados, Édio Bruneta faz desabafo no final da 7ª 

Dinâmica 

 

O empresário disse que a feira bateu o recorde de negócios fechados, 

movimentando R$ 35 milhões. 

 

Agência da Notícia com Redação 

Agência da Notícia 

 

 

Édio Brunetta comentou sobre as dificuldades que a feira encontrou esse ano 

O empresário e produtor rural Édio Bruneta, um dos organizadores da Dinâmica 

de Empreendimentos e Empreendedores de Porto Alegre do Norte, usou as redes 

sociais neste domingo para fazer um desabafo no final da feira, que segundo ele, 

movimentou mais de R$35 milhões este ano. 

"Como postei antes, todas as feiras do país estão passando por dificuldades. A 

nossa foi sofrida, com muitos obstáculos, críticas, olho gordo, mas Deus dá o fardo do 

tamanho que podemos carregar e depois a recompensa", postou Édio que não pode 

ficar para o último dia de evento, devido a uma viagem de trabalho. 
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Ele disse que a feira bateu o recorde de negócios fechados, movimentando R$ 35 

milhões, deste montante, R$ 22 milhões foram de uma única empresa, com a venda de 

fertilizantes. Já o leilão de gado fechou em R$ 5 milhões. 

"Conseguimos resultados concretos, principalmente no Fórum Político, com a 

retomada do MT Integrado, a pactuação na saúde pública, a confirmação do projeto do 

hospital regional, cumprimos nosso dever e tenho orgulho de dizer que temos um grupo 

de pessoas que tem amor por Porto Alegre do Norte e pelo Araguaia", concluiu Brunetta. 

 

 

7.4.2.4. NOTÍCIA 04 

 

Fazenda Piraguassu é eleita a melhor empresa rural do Norte Araguaia 

27/01/2018 - 19:56:19 - Autor: AMZ Notícias com Assessoria 

 

 

  

 

A Fazenda Piraguassu, do Grupo Itaquerê, localizada em Porto Alegre do 

Norte, foi a empresa campeã da região Norte Araguaia na 3ª edição do Prêmio 

Sistema Famato em Campo por trazer novidades no sistema de gestão da 

propriedade. Ela ficou entre as sete fazendas finalistas do prêmio, cujo tema foi 

inovação. 

Há cinco anos o grupo implantou um plano de bonificação para os 

colaboradores que não tiverem falta ou excesso de horas extras no mês. O grupo 

oferece ao colaborador um “cartão alimentação” com saldo extra de R$ 300,00. 

Atualmente o grupo emprega na Fazenda Piraguassu 269 colaboradores.  

Para o sócio proprietário Edio Brunetta, a inovação deu tão certo que a média 

mensal de faltas em 2015, que era de 10,96%, caiu para 8,76% em 2016 e em 2017 

a redução foi ainda mais expressiva, 4,85%. 

Pela inovação, a Fazenda Piraguassu recebeu um troféu e uma placa de 

“Campeã Regional em Inovação” que poderá ser fixada na propriedade. 

“Essa é uma forma que encontramos para valorizar nossos colaboradores, 
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garantir a satisfação familiar, aumentar a produtividade da fazenda, aprimorar o 

comprometimento, reduzir os custos e melhorar a sustentabilidade”, pontuou Edio 

Brunetta. 

O saldo do cartão é acumulativo em até três meses, podendo ser utilizado, 

além da alimentação, em lojas de eletrodomésticos da cidade. “Já tivemos 

funcionários que conseguiram acumular um montante para investir, por exemplo, em 

eletrodomésticos. Com a implantação do cartão a produtividade e a rentabilidade da 

fazenda melhoraram e os colaboradores trabalham felizes e motivados”, acrescentou 

Brunetta.    

Segundo o departamento de Recursos Humanos da fazenda, dos 269 

colaboradores, 92,5% recebem mensalmente o benefício extra. Isso significa que 

houve uma redução significativa no índice de faltas e atrasos. 

A Fazenda Piraguassu ocupa uma área de mais de 35 mil hectares e sempre 

está em busca de maior rentabilidade, portanto, investe nas culturas de soja, milho, 

sorgo, feijão e bovinocultura de corte (cria, recria e engorda de bois). A área total da 

lavoura é de pouco mais de 17 mil hectares, sendo que 33% é arrendada. A Família 

Brunetta, proprietária do grupo Itaquerê, aposta na integração da lavoura com a 

pecuária. 

A pecuária ocupa pouco mais de 6 mil hectares, com um rebanho de mais de 

15 mil cabeças de gado. A integração lavoura-pecuária, onde é plantada a soja e o 

milho, corresponde a uma área de 4 mil hectares. Na área da pecuária e da lavoura, 

a integração varia conforme o comportamento do mercado para os produtos. 

Grupo Itaquerê – É uma empresa familiar, tendo cinco irmãos como sócios. 

Nasceu em Mato Grosso, em 1983, quando o patriarca da família, agricultor no 

Paraná, Desidério Martin Brunetta, adquiriu no município de Novo São Joaquim a 

Fazenda Itaquerê, que na época já tinha essa denominação. Hoje o grupo é 

comandado pelos produtores Hélio Brunetta, Eloi Brunetta, Eurico Brunetta, Eloir 

Brunetta e Edio Brunetta. 
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Sobre o prêmio – O Prêmio Sistema Famato em Campo é uma iniciativa da 

Famato, do Senar-MT e do Imea. Surgiu em 2015 com o objetivo de identificar no 

estado práticas diferenciadas da pecuária de Mato Grosso. 

Na segunda edição, em 2016, buscou fazendas que desenvolvem sistemas 

com integração de culturas diversificadas, incluindo produção agrícola, pecuária e 

floresta. 

Em 2017, o foco foi identificar propriedades rurais que apostassem em 

inovação criativa, além de reconhecer o esforço dos produtores rurais 

empreendedores que investem no conhecimento de novas tecnologias para atender 

mercados crescentes de qualidade e inovação na produção. 

As sete propriedades receberam o troféu Sistema Famato em Campo. Entre 

elas também estão as que foram reconhecidas como referências em suas 

respectivas regiões em Mato Grosso. E duas fazendas foram escolhidas para 

participar de uma Missão Técnica no exterior em 2018. 
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7.4.2.5. NOTÍCIA 05 

 

Prefeitos afirmam que ferrovia vai transformar a região Araguaia 

terça-feira, 29 de abril de 2014 

 

 

Idealizador do projeto, deputado José Riva apresentou a proposta de ferrovia 

MT/PA/TO durante evento em Porto Alegre do Norte, na semana passada. 

A implantação da ferrovia que interliga os estados de Mato Grosso, Pará, 

Tocantins e Maranhão representará a transformação da região Araguaia, que deixa de 

ser o vale dos esquecidos para ser o vale do grão dourado.  

A observação é dos prefeitos de Porto Alegre do Norte, Emival Freitas (PSD), de 

Confresa, Gaspar Lazarri (PSD) e de São Felix do Araguaia, José Antônio de Almeida 

(PPS), e do presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre do Norte, Édio Brunetta.  

O projeto de ferrovia idealizado pelo deputado estadual José Riva (PSD) foi 

apresentada na 6ª Dinâmica de Empreendedores e Empreendimentos, realizada em 

Porto Alegre do Norte (distante 1.100 km de Cuiabá) na semana passada.  

De acordo com Emival Freitas, a construção da ferrovia será um marco na região 

Araguaia. “Vamos deixar de ser o vale dos esquecidos para o vale do grão dourado, 

teremos a melhor logística do Brasil quando tivermos a ferrovia MT/PA/TO. Esse projeto 

é inovador e a implantação representa em grande impacto no desenvolvimento da 

região. Ou seja, é a solução para o Araguaia e para Mato Grosso. Por isso, produtores, 

classe política e a população de Porto Alegre do Norte estão ansiosos para a 

construção. É um sonho que vai se transformar em realidade”, afirmou.  
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Durante o fórum político realizado na sexta-feira (25), Riva apresentou a proposta 

para cerca de 500 pessoas. Participaram do evento o governador Silval Barbosa 

(PMDB), o governador de Tocantins, Sandoval Cardoso (SDD), o ex-governador de 

Tocantins, Siqueira Campos (PSDB), senadores, deputados federais e estaduais.    

O prefeito de Confresa também avalia que a implantação da ferrovia será um 

marco político para Mato Grosso. “Esse trabalho do deputado Riva é importantíssimo e a 

ferrovia já é um sonho para a região Araguaia, que teria sua logística melhorada. 

Apoiamos integralmente o projeto e nos colocamos a disposição para ajudar na sua 

implantação”, disse Gaspar Lazarri.    

Para o prefeito de São Felix do Araguaia, a ferrovia MT/PA/TO é um dos melhores 

projetos já desenvolvidos em Mato Grosso. “É uma das ideias mais brilhantes no setor 

de logística, garantindo economia, praticidade e impulsionando a região que é produtora. 

O nosso município apoia a ferrovia e o nosso sonho é vê-la em operação”, garantiu José 

Antônio de Almeida.  

Já o presidente do Sindicato Rural de Porto Alegre do Norte lembrou que 

diariamente é questionado sobre a ferrovia pelos produtores da região. “Acompanhamos 

esse projeto de perto, pois precisamos trazer insumos para o estado e temos jazidas de 

manganês, ferro que podem ser exportados. O projeto ganhou corpo e acreditamos 

muito na sua implantação. Estamos ansiosos para os trilhos da ferrovia chegar ao 

Araguaia”, comentou Édio Brunetta.  

FERROVIA  
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Segundo Riva, a ferrovia MT/PA/TO permitirá que mais de quatro milhões de 

hectares sejam plantados apenas em Mato Grosso. “É a forma ideal para viabilizar o 

Brasil. Precisamos sair dos portos de Santos (SP) e Paranaguá (PR), que são 

verdadeiros gargalos no escoamento de nossa produção e ir para os portos do mar. De 

forma imediata, a solução é a Ferrovia, que nesse traçado, com apenas mil km 

chegaremos ao porto de Itaqui em São Luis (MA), já em operação, representando a 

alavancada da região Araguaia”, afirma.  

Durante o evento, o ministro da Agricultura, Neri Geller, recebeu o projeto e 

garantiu apoio para a sua implementação.  

Recentemente, o projeto passou por alterações para promover a integração 

nacional, envolvendo as regiões centro-oeste, norte e nordeste do país.  

O novo traçado continua partindo do município de Água Boa (MT), segue até 

Redenção (PA), parte para Colinas do Tocantins (TO) até chegar ao destino final, o 

porto de Itaqui em São Luis (MA), já em operação. E futuramente através de um ramal, 

ainda em projeto, que vai para Açailandia (MA).  

Com aproximadamente mil km traçado ferroviário, será possível chegar até a 

ferrovia Norte-Sul, utilizando mais ou menos 490 km dela até Açailandia e mais 477 km 

na ferrovia Carajás (PA) para exportar a produção por um porto de mar, aumentando a 

capacidade de embarque em navios maiores.  

Além da integração com mais estados e regiões do país, o novo traçado também 

aumenta a eficiência do modal, pois reduz a distância a ser percorrida. Agora são 

apenas mil quilômetros, contra 1,8 mil km do projeto original.   

As alterações foram propostas pelo deputado federal Giovanni Queiroz (PDT/PA) 

em consonância com a equipe técnica do deputado Riva, que consideram maior 

viabilidade no projeto que já foi entregue à presidente Dilma Rousseff no mês passado, 

durante a abertura da colheita da safra 2013/2014, em Lucas do Rio Verde. 

Assessoria de Gabinete 

 

7.4.2.6. NOTÍCIA 06 
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7.4.2.7. NOTÍCIA 07 

 

Porto Alegre do Norte (MT) recebe Caravana Soja Brasil 

A Caravana Soja Brasil volta ao maior estado produtor de soja do país. Os 

agricultores de 10 municípios de Mato Grosso vão poder acompanhar as capacitações 

oferecidas pelo Canal Rural, Senar-MT e seus parceiros. A primeira parada será em 



34 

 

Porto Alegre do Norte. O vice-presidente do Sindicato Rural da cidade, Édio Brunetta, 

comenta o dia de palestras e a situação da safra no município. 

A Caravana Soja Brasil volta ao maior estado produtor de soja do país. Os 

agricultores de 10 municípios de Mato Grosso vão poder acompanhar as capacitações 

oferecidas pelo Canal Rural, Senar-MT e seus parceiros. A primeira parada será em 

Porto Alegre do Norte. O vice-presidente do Sindicato Rural da cidade, Édio Brunetta, 

comenta o dia de palestras e a situação da safra no município. 

 

 

7.4.2.8. NOTÍCIA 08 

 

Famato prestigia as comemorações dos 30 anos do Sindicato Rural de Porto 

Alegre do Norte 

25.10.2016. 

FONTE: Ascom Famato 

 

O Sindicato Rural de Porto Alegre do Norte comemorou com mais de 400 

pessoas, no dia 22 de outubro, seu 30º aniversário. Durante a solenidade realizada na 

Chácara Recanto do Recreio perante sindicalistas rurais, autoridades e comunidade, o 

vice-presidente da Federação da Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato), 

Normando Corral falou sobre o desenvolvimento do agronegócio em Mato Grosso, em 

especial no município. E ainda destacou a participação do sindicato nesse processo. 

O sindicato foi fundado no dia 19 de outubro de 1986, nesse período, seis 

presidentes passaram pela entidade. A entidade de classe foi fundada por José Célio 

Pinheiro Luz Gestão, Lourenço Pereira Luz Gestão e Wolfgang Dankamar Gunther 

Gestão. José Célio foi presidente de 1986 a 1993, Lourenço Gestão de 1993 a 1995 e 

Wolfgang de 1995 a 2009. O quarto presidente foi Joel Paciente Gunther Gestão entre 

os anos de 2009 a 2012 quando assumiu Edio Brunetta que permaneceu até 2015. O 

atual presidente, Marcelo Gonçalves assumiu em 2015 e segue até 2018. 

“É com muita emoção e gratidão que conduzo esta comemoração. Para mim é 

muito especial estar aqui em uma data tão importante para o nosso sindicato. O principal 

motivo da minha alegria é saber que em tão pouco tempo em Porto Alegre do Norte já 



35 

 

conquistei tanto. Essa cidade me acolheu, assim como a minha categoria de produtores 

rurais, que a mim conferiram a honra de presidir uma das entidades mais importantes do 

município”, discursou o presidente do sindicato, Marcelo Gonçalves. 

Gonçalves destacou que Porto Alegre do Norte é uma cidade em pleno 

crescimento. Segundo o IBGE são quase quatro mil quilômetros quadrados e mais de 11 

mil habitantes. “E utilizamos parte dessa área com a produção de alimentos. Na safra 

2015/2016, produzimos soja em 25.420 hectares e colhemos 71.401 toneladas. No 

milho, trabalhamos em 8.891 hectares e produzimos 23.457 toneladas. Estamos 

crescendo e Porto Alegre despontando na produção de alimentos”, destacou. 

De acordo com o presidente, a Famato e o Senar-MT caminharam lado a lado do 

sindicato durante essas três décadas, assim como a prefeitura do município. “São ações 

dessas entidades que fazem o sindicato rural ser o que é, realizando cursos de 

qualificação, fóruns, workshop e debates”, ressaltou Gonçalves. 

As comemorações foram marcadas pelas homenagens aos parceiros e aos 

fundadores do sindicato. A Fazenda Piraguassu do Grupo Itaquerê e a Escola José 

Gonçalves dos Santos se destacaram como os parceiros que mais realizaram 

treinamentos através do Senar-MT no ano de 2016. 

“Cada presidente, cada diretoria em sua época, se dedicou ao máximo para 

manter o sindicato de portas abertas e sempre defendo as causas do produtor rural. O 

sindicato fez com que o agronegócio de Mato Grosso, principalmente na região do 

Araguaia se desenvolvesse tanto na agricultura como na pecuária”, disse o ex-

presidente do sindicato, Edio Brunetta. 

Brunetta destacou a relevância da parceira com o Sistema Famato/Senar na 

qualificação dos trabalhadores e produtores rurais da região. “O sindicato capacitou 

profissionais para o agronegócio e também deu todo suporte para o produtor no que diz 

respeito à preservação ambiental e trabalhista. Essa entidade tem muito que se orgulhar 

do seu passado e agora focar no futuro com mecanismos e ferramentas modernas para 

o produtor rural, mantendo a rentabilidade e o respeito à sociedade”, falou Brunetta.   

Também participaram da cerimônia o prefeito municipal, Emival Gomes de 

Freitas, o presidente da Câmara dos Vereadores, Marcelo Piagem, o supervisor do 

Senar-MT, Bruno Fernandes, os presidentes dos sindicatos de Confresa, Biraja Meireles 
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Capuzzo e de Barra do Garças, Vilmondes Tomain, o presidente da Aprosoja Brasil, 

Marcos da Rosa e Elói Brunetta do Grupo Itaquerê.  

 

 

7.4.2.9. NOTÍCIA 09 

 

Porto Alegre do Norte - Fazenda Piraguassu investe em incentivos para 

colaboradores 

AguaBoaNews 

Foto: Assessoria 

 

A Fazenda Piraguassu, do Grupo Itaquerê, localizada em Porto Alegre do Norte, 

foi campeã da região nordeste de Mato Grosso na 3ª edição do Prêmio Sistema Famato 

em Campo por trazer novidades no sistema de gestão da propriedade. Ela ficou entre as 

sete fazendas finalistas do prêmio, cujo tema foi inovação.  

Esta é a terceira matéria de uma série especial divulgada pela Federação da 

Agricultura e Pecuária de Mato Grosso (Famato) com o objetivo de apresentar cada uma 

das sete propriedades rurais que participaram da premiação em dezembro de 2017. 

Há cinco anos o grupo implantou um plano de bonificação para os colaboradores 

que não tiverem falta ou excesso de horas extras no mês. O grupo oferece ao 



37 

 

colaborador um “cartão alimentação” com saldo extra de R$ 300,00. Atualmente o grupo 

emprega na Fazenda Piraguassu 269 colaboradores. 

 Para o sócio proprietário Edio Brunetta, a inovação deu tão certo que a média 

mensal de faltas em 2015, que era de 10,96%, caiu para 8,76% em 2016 e em 2017 a 

redução foi ainda mais expressiva, 4,85%. 

Pela inovação, a Fazenda Piraguassu recebeu um troféu e uma placa de 

“Campeã Regional em Inovação” que poderá ser fixada na propriedade. 

“Essa é uma forma que encontramos para valorizar nossos colaboradores, 

garantir a satisfação familiar, aumentar a produtividade da fazenda, aprimorar o 

comprometimento, reduzir os custos e melhorar a sustentabilidade”, pontuou Edio 

Brunetta. 

O saldo do cartão é acumulativo em até três meses, podendo ser utilizado, além 

da alimentação, em lojas de eletrodomésticos da cidade. “Já tivemos funcionários que 

conseguiram acumular um montante para investir, por exemplo, em eletrodomésticos. 

Com a implantação do cartão a produtividade e a rentabilidade da fazenda melhoraram e 

os colaboradores trabalham felizes e motivados”, acrescentou Brunetta. 

Segundo o departamento de Recursos Humanos da fazenda, dos 269 

colaboradores, 92,5% recebem mensalmente o benefício extra. Isso significa que houve 

uma redução significativa no índice de faltas e atrasos. 

A Fazenda Piraguassu ocupa uma área de mais de 35 mil hectares e sempre está 

em busca de maior rentabilidade, portanto, investe nas culturas de soja, milho, sorgo, 

feijão e bovinocultura de corte (cria, recria e engorda de bois). A área total da lavoura é 

de pouco mais de 17 mil hectares, sendo que 33% é arrendada. A Família Brunetta, 

proprietária do grupo Itaquerê, aposta na integração da lavoura com a pecuária. 

A pecuária ocupa pouco mais de 6 mil hectares, com um rebanho de mais de 15 

mil cabeças de gado. A integração lavoura-pecuária, onde é plantada a soja e o milho, 

corresponde a uma área de 4 mil hectares. Na área da pecuária e da lavoura, a 

integração varia conforme o comportamento do mercado para os produtos. 

Grupo Itaquerê – É uma empresa familiar, tendo cinco irmãos como sócios. 

Nasceu em Mato Grosso, em 1983, quando o patriarca da família, agricultor no Paraná, 

Desidério Martin Brunetta, adquiriu no município de Novo São Joaquim a Fazenda 
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Itaquerê, que na época já tinha essa denominação. Hoje o grupo é comandado pelos 

produtores Hélio Brunetta, Eloi Brunetta, Eurico Brunetta, Eloir Brunetta e Edio Brunetta. 

Sobre o prêmio – O Prêmio Sistema Famato em Campo é uma iniciativa da 

Famato, do Senar-MT e do Imea. Surgiu em 2015 com o objetivo de identificar no estado 

práticas diferenciadas da pecuária de Mato Grosso. 

Na segunda edição, em 2016, buscou fazendas que desenvolvem sistemas com 

integração de culturas diversificadas, incluindo produção agrícola, pecuária e floresta. 

Em 2017, o foco foi identificar propriedades rurais que apostassem em inovação 

criativa, além de reconhecer o esforço dos produtores rurais empreendedores que 

investem no conhecimento de novas tecnologias para atender mercados crescentes de 

qualidade e inovação na produção. 

As sete propriedades receberam o troféu Sistema Famato em Campo. Entre elas 

também estão as que foram reconhecidas como referências em suas respectivas 

regiões em Mato Grosso. E duas fazendas foram escolhidas para participar de uma 

Missão Técnica no exterior em 2018. 

 

7.4.2.10. NOTICIA 10 

 

VICE-PREFEITA E SECRETÁRIO DE AGRICULTURA MARCARAM 

PRESENÇA NO DIA DE CAMPO DA FAZENDA SANTA RITA EM PORTO ALEGRE 

DO NORTE – MT  

09/02/2021 às 08:00  

  

 No sábado (6), a vice-prefeita de Porto Alegre do Norte, Terezinha Leão e o 

secretário municipal de agricultura, Pedro Inácio, foram prestigiar o VIII Encontro de 

Variedades de Soja e Tecnologias. 

 O Encontro de Variedades de Soja e Tecnologias é um dia de campo realizado 

na Fazenda Santa Rita localizada no município de Porto Alegre do Norte. Mas devido às 

circunstâncias causadas pela pandemia, a realização do evento foi bem diferente, não 

sendo realizado o café da manhã e nem o almoço de encerramento. Aproximadamente 
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27 empresas compareceram, todo o evento foi realizado seguindo as medidas de 

contenção a Covid – 19. 

       Terezinha e Pedro visitaram bancas de várias empresas para prestigiar e 

verificar as novas tecnologias apresentadas. Pedro conversou com representantes em 

busca de agregar conhecimento que possa ser utilizado na assistência técnica oferecida 

pela Secretaria de Agricultura aos pequenos produtores rurais.        

         Mesmo o evento não ocorrendo como nos anos anteriores os gestores dão 

grande importância, já que instiga o desenvolvimento da agricultura no município. 

Foto: Déborah Paulino 
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7.4.3. PREMIAÇÕES E RECONHECIMENTOS 

 

A Fazenda Piraguassu, tem seu reconhecimento pela a atividade desenvolvida, 

mas principalmente pela atividade social e valorização dos colaboradores, fazendo com 

isso ser uma referente referência na gestão de pessoas e de crescimento profissional. 

 

 

Prêmio FAMATO de 2017, pela referência em inovação 
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Prêmio FAMATO 2015, pela referência da Pecuária de corte 
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Prêmio Luiz Alfeu, pelo trabalho desenvolvido em prol da agropecuária no Mato Grosso 

 

 

  

7.4.4. RENDA GERADA NA REGIÃO 

 

A atividade desenvolvida pela Fazenda Piraguassu, tendo como principais 

atividades a agricultura (soja e milho) e a pecuária, produziram nos últimos 5 anos uma 

renda bruta de R$ 324.436.634,27. O que representa uma grande potência no 

desenvolvimento regional. 
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PRODUTO 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL 

SOJA R$ 45.265.469,60 R$ 38.658.816,34 R$ 44.048.868,88 R$ 40.836.577,07 R$ 55.677.841,43 R$ 224.487.573,32 

MILHO R$ 1.648.280,87 R$ 1.543.987,09 R$ 2.694.725,82 R$ 6.259.906,67 R$ 6.456.189,02 R$ 18.603.089,47 

BOVINOS R$ 18.391.321,40 R$ 20.916.871,17 R$ 19.337.831,76 R$ 7.422.334,74 R$ 15.277.612,41 R$ 81.345.971,48 

TOTAL R$ 65.305.071,87 R$ 61.119.674,60 R$ 66.081.426,46 R$ 54.518.818,48 R$ 77.411.642,86 R$ 324.436.634,27 

 

 

 

7.5. DESCRIÇÃO DO USO DO SOLO 

 

A classificação do solo está disposta no Mapa 4. 

 

PLINTOSSOLO - são solos típicos de zonas quentes e úmidas, sobretudo com 

estação seca bem definida ou que, pelo menos, apresentem um período com 

decréscimo acentuado das chuvas. Por serem formados sob condições de restrição à 

percolação da água ou sujeitos ao efeito temporário de excesso de umidade, são 

normalmente, imperfeitamente ou mal drenados. São constituídos por material mineral, 

apresentando horizonte plíntico, litoplíntico ou concrecionário, todos provenientes da 

segregação localizada de ferro, que atua como agente de cimentação. Apresentam 

elevada acidez e, predominantemente, baixa saturação por bases (distróficos). Desta 

forma, apresenta sérias restrições ao uso agrícola devido ao enraizamento das plantas, 

entrave ao uso de equipamentos agrícolas e pouco volume de solo disponível para as 

plantas, sendo as pastagens o uso mais comum destes solos.  

 

GLEISSOLO - são formados em ambientes saturados por água, permanente ou 

periodicamente, o que propicia a redução e remoção do ferro e, por consequência, 

confere a coloração acinzentada. O uso agrícola destes solos é limitado em condições 

naturais, devido à presença do lençol freático próximo à superfície e ao risco de 

inundações ou alagamentos frequentes, e à baixa (distróficos) fertilidade natural, 

podendo também apresentar problemas com acidez (pH muito baixo) e teores elevados 

de alumínio, de sódio (salinos) e de enxofre (tiomórficos). Após drenados e corrigidas as 

deficiências químicas, esses solos geralmente são utilizados para pastagens e cultivo de 
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culturas anuais diversas, como cana-de-açúcar, bananicultura e olericultura, entre 

outras. 

 

NEOSSOLO LITÓLICO - são solos rasos, muito pouco desenvolvidos, 

normalmente pedregosos e/ou rochosos, moderadamente a excessivamente drenados. 

Ocorrem geralmente em áreas de relevo suave ondulado a montanhoso, normalmente 

com problemas de erosão laminar e em sulcos severa ou muito severa. Estes fatores 

são as limitações mais comuns para este tipo de solo, uma vez que o crescimento 

radicular é afetado, bem como o uso de máquinas agrícolas.  

 

LATOSSOLO VERMELHO-ESCURO - ou Latossolo Vermelho Distrófico, pela 

nova classificação, compreende solos minerais, com teores médios a alto de óxidos de 

ferro (conferindo a cor vermelha acentuada), com textura argilosa, muito argilosa ou 

média e estrutura uniforme em profundidade. Por serem profundos e porosos e 

presentes em relevo plano ou suave ondulado, apresentam grande potencialidade 

agrícola, pois, além de apresentar condições adequadas para um bom desenvolvimento 

radicular, favorecem a agricultura tecnificada e respondem com facilidade à correção da 

fertilidade e irrigação, sendo responsáveis por grande parte da produção de grãos do 

país.  

 

LATOSSOLO VERMELHO- AMARELO ARGISSÓLICO - são associados aos 

relevos plano, suave ondulado ou ondulado, identificados em extensas áreas dispersas 

em todo o território nacional. Ocorrem em ambientes bem drenados, sendo muito 

profundos e uniformes em características de cor, textura e estrutura em profundidade. O 

caráter argissólico ocorre devido ao acúmulo de argila abaixo da superfície. Estes 

fatores favorecem a mecanização agrícola, bem como o desenvolvimento radicular das 

plantas, sendo amplamente utilizados para a agropecuária, no entanto, em condições 

naturais os teores de fósforo são baixos, sendo indicada a adubação fosfatada.  
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7.6. RELATÓRIO FOTOGRÁFICO DA PROPRIEDADE 

 

A propriedade Fazenda Piraguassu, encontra-se em plena atividade econômica e 

estando com suas áreas aptas a atividade agrícola, conforme apresentado no relatório 

fotográfico. 
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8. PROPOSTA DE ZONEAMENTO PARA O MUNICÍPIO 

 

Conforme demonstrado no presente laudo o potencial agrícola do município de 

Porto Alegre do Norte, e conforme o estudo de caso apresentado da Fazenda 

Piraguassu que demonstra o potencial agronômico e a importância que a mesma tem na 

região do Araguaia, é de se convencer que a classificação apresentada pelo 

zoneamento socioeconômico é genérica, não levando em consideração as 

características regionais e o real potencial agrícola do município. Conforme o MAPA 03, 

também é possível notar a diferença da topografia, levando em consideração um ponto 

de referência dentro da área indígena, classificado como área pantaneira em 

comparação a extremidade da Fazenda Piraguassu, onde temos uma diferença de 17 

metros de altitude. 

 

Com isso solicitamos que seja feito a revisão do zoneamento e que seja 

aceito a classificação do município conforme proposta de Mapas 01 e 02. Onde o 

município se enquadrará dentro das categorias e subcategorias: 

 

 

8.1. CLASSIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE DO NORTE – MT 

 

I – Categoria 1. Áreas para Usos Agropecuários com Proteção de Recursos 

Hídricos;  

 

a) Subcategoria 1.1. Agricultura Tecnificada; 

 

II – Categoria 2. Áreas para Usos Diversificados;  

 

a) Subcategoria 2.1. Agricultura Familiar; 

c) Subcategoria 2.3. Pecuária Extensiva, Turismo e Pesca em Ambiente 

Pantaneiro; 

 

III – Categoria 3. Áreas Protegidas;  
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Informações compiladas a partir das cartas da Fundação Nacional do Índio - FUNAI; Instituto Nacional de Colonizção e Reforma Agrária - INCRA;
Instituto Matofrossense de Economia Agropecuária - IMEA.
Shapefile das áreas propostas pelo Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso.

NOTA DE CRÉDITO:

FAZENDA PIRAGUASSÚ

Rua Amigos de Parma, n° 450, Parque Industrial, Primavera do Leste-MT
Elaboração: Eng. Florestal Anthony Furlan
e-mail: anthony@agroforestmt.com.br             9 9988 328966

Zoneamento Socioeconômico Ecológico

Categorias e Subcategorias
Categoria 1 Áreas para usos agropecuários com proteção de recursos hídricos.
Subcategorias:
     1.1 Agricultura Tecnificada
     1.2 Agricultura e Pecuária
Categoria 2 Áreas de Usos Diversificados
Subcategorias:
     2.1 Agricultura familiar
     2.3 Pecuária extensiva, Turismo e Pesca em Ambiente Pantaneiro

Categoria 3 Áreas Protegidas
Subcategorias:
     3.1 Áreas Protegidas Criadas
          3.1.1 Terras Indígenas

ZSEE e Unidades de Conservação
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Informações compiladas a partir das cartas da Fundação Nacional do Índio - FUNAI; Instituto Nacional de Colonizção e Reforma Agrária - INCRA;
Instituto Matofrossense de Economia Agropecuária - IMEA.
Shapefile das áreas propostas pelo Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso.
Radam Brasil.

NOTA DE CRÉDITO:

FAZENDA PIRAGUASSÚ

Rua Amigos de Parma, n° 450, Parque Industrial, Primavera do Leste-MT
Elaboração: Eng. Florestal Anthony Furlan
e-mail: anthony@agroforestmt.com.br             9 9988 328966

Zoneamento Socioeconômico Ecológico

Categorias e Subcategorias
Categoria 1 Áreas para usos agropecuários com proteção de recursos hídricos.
Subcategorias:
     1.1 Agricultura Tecnificada
     1.2 Agricultura e Pecuária
Categoria 2 Áreas de Usos Diversificados
Subcategorias:
     2.1 Agricultura familiar
     2.3 Pecuária extensiva, Turismo e Pesca em Ambiente Pantaneiro

Categoria 3 Áreas Protegidas
Subcategorias:
     3.1 Áreas Protegidas Criadas
          3.1.1 Terras Indígenas

ZSEE e Unidades de Conservação
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ZSEE 2.3 Pecuária Extensiva,Turismo e Pesca em Ambiente Pantaneiro
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Informações compiladas a partir das cartas da Fundação Nacional do Índio - FUNAI; Instituto Nacional de Colonizção e Reforma Agrária - INCRA;
Instituto Matofrossense de Economia Agropecuária - IMEA.
Shapefile das áreas propostas pelo Zoneamento Socioeconômico Ecológico de Mato Grosso.
Levantamentos topográficos dos talhões da Fazenda Piraguassu.

NOTA DE CRÉDITO:

FAZENDA PIRAGUASSÚ

Rua Amigos de Parma, n° 450, Parque Industrial, Primavera do Leste-MT
Elaboração: Eng. Florestal Anthony Furlan
e-mail: anthony@agroforestmt.com.br             9 9988 328966

Zoneamento Socioeconômico Ecológico

Categorias e Subcategorias
Categoria 1 Áreas para usos agropecuários com proteção de recursos hídricos.
Subcategorias:
     1.1 Agricultura Tecnificada
     1.2 Agricultura e Pecuária
Categoria 2 Áreas de Usos Diversificados
Subcategorias:
     2.1 Agricultura familiar
     2.3 Pecuária extensiva, Turismo e Pesca em Ambiente Pantaneiro
Categoria 3 Áreas Protegidas
Subcategorias:
     3.1 Áreas Protegidas Criadas
          3.1.1 Terras Indígenas

ZSEE e Unidades de Conservação

Área produtiva da Fazenda Piraguassu dentro da zona 2.3 proposta pelo ZSEE
Agricultura Tecnificada: 10.318,8774 hectares
Pecuária: 5.745,6893 hectares
Floresta Plantada: 45,4435 hectares
Área total produtiva: 16.110,0102 hectares
Obs. Não foram contemplados neste levantamento as áreas de benfeitorias, como
estradas de acesso, carreadores, sede etc.


