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Um dos maiores produtores de soja em 
Mato Grosso, a cidade de Querência tem 
demonstrado na última década um enor-
me potencial para se tornar também um 
dos municípios de melhor sustentabili-
dade no estado, com altos índices de re-
gularização ambiental, baixo risco eco-
nômico e com preocupação social. 

O caminho para essa condição se 
iniciou com a mobilização de um 
grande número de produtores rurais 
para remover Querência da lista de 
Municípios Prioritários do Ministério 
do Meio Ambiente (MMA), por meio da 
redução das taxas de desmatamento e 
adesão  das propriedades no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR). Querência foi 
o primeiro município de Mato Grosso a 
ser retirado da lista. Essa mobilização, 
articulada pelo Conselho Municipal 
de Meio Ambiente, mostrou o quanto 
Querência pode conquistar a partir da 
ação coletiva e, desde então, tem impul-
sionado a construção de novas estra-
tégias para a resolução dos problemas 
ambientais. O movimento fomentou 
também a criação e a implementa-
ção do projeto “Querência+: Paisagens 
Sustentáveis”, conduzido pelo Instituto 
de Pesquisa Ambiental da Amazônia 
(IPAM) e Instituto Socioambiental 
(ISA). Desde 2015, o projeto vem reali-
zando atividades para apoiar o muni-
cípio em sua busca por maior susten-
tabilidade. Para isso, vem fortalecendo 
a governança ambiental e as cadeias 

Sumário
executivo

produtivas da agricultura familiar e, 
principalmente, por meio da criação de 
um espaço de discussão e construção 
coletiva de planejamento de soluções 
ambientais do território.

Para indicar soluções, é preciso pri-
meiramente conhecer a fundo as 
condições que levaram à geração dos 
problemas. Foi pensando nisso que o 
“Querência+: Paisagens Sustentáveis” 
elaborou o presente diagnóstico, con-
tendo informações que vão desde a 
criação do município até o atual pano-
rama de uso do solo.

Assim, em seu  primeiro  capítulo, o 
diagnóstico apresenta informações 
gerais sobre o município e sua locali-
zação. No  segundo  capítulo, aponta 
as características do meio ambiente, 
com descrições de seu aspecto físico, 
geomorfológico e da vegetação local. No  
terceiro , são apresentados dados so-
bre as características socioeconômicas 
e de infraestrutura. Essas informações 
esclarecem a estrutura física e huma-
na que Querência oferece, e são a base 
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de análises que podem levar ao proces-
so de desenvolvimento sustentável na 
região.

A partir do  quarto  capítulo, o diagnós-
tico começa a desenhar um retrato da 
paisagem de Querência, mostrando ini-
cialmente as características do uso do 
solo. No  quinto  capítulo, são descritas 
as principais atividades econômicas do 
município e a interação entre elas, in-
cluindo os assentamentos e os territó-
rios indígenas. Já no  sexto  capítulo, é 
analisada a dinâmica do desmatamen-
to e como ela está associada ao alto nú-
mero de embargos ambientais. 

No sétimo e último capítulo, focamos 
nas ações de sucesso que têm sido 
conduzidas em Querência, como a 
sua alta taxa de inscrição no Cadastro 
Ambiental Rural (CAR), a saída da lista 
de municípios críticos do MMA e as ini-
ciativas de restauração florestal condu-
zidas na cidade.

Ao final do diagnóstico, há uma análise 
de como os dados aqui apresentados po-
dem ser usados para fomentar o proces-
so de construção coletiva de estratégias 
e assim aumentar a sustentabilidade 
na escala municipal.
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I N T R O D U Ç Ã O



município de Querência, situado no nordeste de Mato Grosso, 
tem sido um grande protagonista no aumento de produção 

sem desmatamento no estado. Graças à articulação entre produtores 
rurais, poder público e sociedade civil organizada, entre os anos de 
2009 e 2010, o município reduziu sua taxa de desmatamento em mais 
de 60% em relação à média de 2004 a 2007. Manteve o desmatamen-
to anual abaixo de 40 km2 (média), enquanto registrou mais de 80% 
de seu território no Sistema Nacional de Cadastro Ambiental Rural 
(SICAR) entre 2008 e 2011. Essas conquistas permitiram que, em 2011, 
Querência se tornasse o primeiro município do estado e o segun-
do do país a sair da lista dos Municípios Prioritários da Amazônia 
(Ministério do Meio Ambiente, MMA, 2017).

Essa vitória demonstra o potencial que as estratégias coletivas e as 
ações coordenadas entre atores locais têm na resolução de problemas 
socioambientais territoriais. Para dar continuidade a esse processo, 
o projeto “Querência+: Paisagens Sustentáveis” elaborou o presente 
Diagnóstico Socioambiental de Querência, com informações chave 
para o processo de construção de novas estratégias que visam a au-
mentar a sustentabilidade no município.

O projeto “Querência+: Paisagens Sustentáveis” é fruto do desejo 
dos atores municipais de continuar desenvolvendo seu território 
respeitando o meio ambiente e garantindo a continuidade de suas 
atividades produtivas para as gerações futuras. Conduzido pelo 
Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM) e pelo Instituto 
Socioambiental (ISA), o projeto teve início em maio de 2015, e tem 
como objetivo principal melhorar a sustentabilidade do município 
como um todo e reduzir riscos na região. Para isso, suas ativida-
des buscam fortalecer ainda mais a governança socioambiental de 
Querência, além de criar uma plataforma de discussão multissetorial 
para pensar em melhorias para ampliar a adequação às leis ambien-
tais e fortalecer a produção da agricultura familiar. 

Desenvolvido no âmbito do projeto “Querência+: Paisagens 
Sustentáveis”, este diagnóstico apresenta dados sobre a situação 
atual de indicadores sociais e econômicos, uso e ocupação do solo, e 
produção rural no município. Esses são dados cruciais para o enten-
dimento dos problemas ambientais e de como resolvê-los.

O
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município de Querência está 
situado no nordeste de Mato 

Grosso, na região do baixo Xingu, que 
compõe a bacia hidrográfica do rio 
Amazonas. Seu nome deriva do termo 
gaúcho querência, que significa lar ou 
moradia, e foi cunhado pelos primeiros 
colonos vindos da região Sul, em mea-
dos de 1986. Nesse período, a formação 
de Querência contou com a base logísti-
ca fornecida pelo município vizinho de 
Canarana, mas os colonos enfrentaram 
diversas dificuldades, desde falta de 
material e eletricidade, até a má condi-
ção das estradas de terra.

Mesmo assim, já no ano de 1987 o mo-
vimento migratório se intensificou. 
A maioria absoluta das famílias era 
provenientes do sul do Brasil (Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande do Sul).  
Esses colonos baseavam sua economia 
na produção agropecuária e, para tan-
to, abriram extensas áreas de floresta 
amazônica. Na época, o principal cul-
tivo era de arroz de sequeiro, além da 
bovinocultura de corte.

Com a intensificação do processo de 
colonização estimulada por políticas 
fundiárias dos governos federal e es-
tadual, deu-se a fundação do chamado 
Projeto Querência em 8 de dezembro de 
1985. Sua elevação à categoria de muni-
cípio, porém, só aconteceu em 19 de de-
zembro de 1991, com a emancipação de 

Querência das Comarcas de Canarana e 
São Félix do Araguaia conferida pela Lei 
Estadual 5.895. Atualmente, Querência 
apresenta um mosaico de situações que 
expressam uma verdadeira diversidade 
socioambiental: terras indígenas, cin-
co assentamentos de reforma agrária 
(Brasil Novo, Canaã I, Coutinho União, 
Pingos D’Água e São Manoel - figura 1), 
agricultura familiar, pequena, média e 
grande produção agropecuária - tudo 
coexistindo em um mesmo território.

A criação dos primeiros assentamentos 
se deu na década de 1990. Os mais anti-
gos são Coutinho União e Pingos D’Água. 
No total existem 1.265 lotes nos cinco 
assentamentos, dos quais 41% estão ho-
mologados. No Brasil Novo, quase 91% 
dos lotes estão homologados, enquan-
to que nos demais a homologação não 
atinge 50%. O tamanho médio dos lotes 
é de 81 hectares. O número de morado-
res nos assentamentos é de 762 pessoas, 
sendo distribuídos entre os Projetos de 
Assentamento (P.A.). Ao longo do ano de 
2016, o Projeto "Querência +: Paisagens 
Sustentáveis" realizou um diagnóstico 
socioeconômico desses assentamentos, 
e verificou que a maior parte dos assen-
tados vêm da região Centro-Oeste (72%), 
sendo que 80% destes são oriundos do 
próprio estado de Mato Grosso. Dos ou-
tros, 16% vêm de Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul e o restante do Nordeste 
e Sudeste.

O



53º20’0”W 52º30’0”W

12º30’0”S

53º20’0”W 52º30’0”W

11º40’0”S

12º30’0”S
11º40’0”S

Brasil NovoBrasil Novo

Coutinho União

São Manoel

Pingos D’água

Canaã

Assentamentos

Querência

Fonte de dados: Limite Municipal (adaptado SEPLAN, 2010),
Assentamentos (INCRA, 2015), Terras Indígenas (ISA, 2015), 
Mosaico de Imagens Landsat 8; data aquisição: setembro/2015;
Órbita/Ponto: 224/068; 224/069; 225/068; 225/069.                                          

Sede do município

Figura 1.  
Assentamentos de Querência - MT 
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Desde sua fundação, a economia de 
Querência é baseada na produção agro-
pecuária, e em apenas 26 anos desde 
sua fundação, o município passou a 
ter destaque no cenário estadual como 
um dos maiores produtores de soja e 
milho. Para exemplificar a potencia-
lidade produtiva dos agricultores de 
Querência, na safra de 2015/2016, fo-
ram colhidos 1 milhão de toneladas de 
soja, o que representa aproximadamen-
te 3,6% da produção do grão no estado 
de Mato Grosso e 1% da produção no 
país (IBGE,2016). 

Cabe ainda destaque para a bovino-
cultura de corte, que já foi a principal 
atividade econômica do município. Nos 
últimos dez anos, porém, vem sofren-
do redução de área ocupada e produ-
ção. Muitas áreas de pasto estão sendo 
convertidas em terreno para cultivo da 
soja. Um resultado do declínio da bovi-
nocultura são as áreas de pasto degra-
dado, que segundo análises realizadas 
para este diagnóstico correspondem 
a cerca de 40 mil hectares. Essa área 
ainda pode ser ocupada com culturas 
anuais, como a soja e o milho.
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Querência está localizada a 912 qui-
lomêtros de Cuiabá, na microrregião 
de Canarana, mesorregião do nordeste 
matogrossense. Sua área é de 17.797,30 
km2 ou 1.779.730 ha (IBGE, 2007), e faz 
fronteira com os municípios de Feliz 
Natal, São Félix do Araguaia, Alto da 
Boa Vista, Bom Jesus do Araguaia, 
Ribeirão Cascalheira, Canarana e 
Gaúcha do Norte (figura 2).

1.1
Localização

Figura 2.  
Localização do  

município de Querência - MT.

A região é cortada pela BR-158, e devido 
à boa qualidade dos solos, das estradas 
e logística, essa região tem despontado 
como nova fronteira agrícola do estado, 
com forte conversão de áreas de pasta-
gem degradada para lavouras de grãos 
(soja e milho).  Querência faz parte desse 
processo, e sua produção de grãos tem 
se destacado como uma das maiores do 
estado. 
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Fonte de dados: Limite Municipal (adaptado SEPLAN, 2010); 
Hidrografia (IBGE, 2016; ISA, 2015), Nascentes, Sub-bacias, Terras 
Indígenas (ISA, 2015); Mosaico de Imagens Landsat 8, data da aquisição:
setembro/2015, Órbita/Ponto: 224/068; 224/069; 225/068; 225/069.  
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Fonte de dados: Limite Municipal (adaptado SEPLAN, 2010); 
Hidrografia (IBGE, 2016; ISA, 2015), Nascentes, Sub-bacias, Terras 
Indígenas (ISA, 2015); Mosaico de Imagens Landsat 8, data da aquisição:
setembro/2015, Órbita/Ponto: 224/068; 224/069; 225/068; 225/069.  
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o norte do município, o clima 
é equatorial continental, com 

precipitações de 1.800 a 2.200 mm por 
ano e temperatura média anual entre 
24,30C e 26,80C. Ao sul, o clima é tropi-
cal continental, com precipitação anu-
al média entre 1.300 mm e 1.600 mm e 
temperatura média anual entre 23,20C 
e 25,40C (Mato Grosso, 1997).

O território de Querência está inseri-
do na bacia hidrográfica do rio Xingu, 
e seus principais afluentes são o Suia-
Miçu e seus contribuintes, como Darro, 
Paranaíba, Wawi, Jandaia, Suiazinho, 
Pacas e Culuene, os quais têm entre 
seus formadores o rio Tanguro. 

Conforme mapeamento feito por IPAM 
e ISA em 2016 (figura 3), o comprimen-
to total dos cursos d’água, excluindo as 
áreas que estão dentro de terras indíge-
nas, é de 3.801,74 km. Essa área é com-
posta por um total de 734 nascentes, 
sendo que, das sub-bacias mapeadas, a 
que apresentou o maior comprimento 
de cursos de água foi a do rio Darro, 
com 1.555,35 km. Este grande número 
de cursos d´água e nascentes reforça a 
necessidade de preservação de nascen-
tes e áreas de preservação permanen-
te, contribuindo para a manutenção 
dos recursos hídricos do município.

Na área do município, há três unidades 
litoestratigráficas, ou camadas sedi-
mentares do solo: 

1) Formação Utiariti, ocupando 15.331,5 
km2, com sedimentos arenosos felds-
páticos de granulometria fina a média 
com subordinadas intercalações de sil-
titos, argilitos e raros níveis delgados de 
conglomerados; 

2) Aluviões atuais, em 2.280,78 km2, 
compostos por areias, siltes, argilas e 
cascalhos, e 

3) Formação Salto das Nuvens, com 127,91 
km2, no extremo sul do município, com 
arenitos, arcóseos e níveis conglomerá-
ticos intercalados predominantemente 
na sua porção basal .

Querência se situa na seção Serra do 
Roncador-Rio Teles Pires, que apresenta 
uma fraca inclinação em direção à calha 
do Xingu, correspondendo a um emba-
ciamento local, embora todo o conjunto 
possua uma inclinação geral para o nor-
te. A área é caracterizada por formas ta-
bulares, com espaçamento interfluvial 
muito amplo e drenagem com aprofun-
damento mediano (Rossete, 2008).

2.1 
Meio físico e
hidrografia

A
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Figura 4.  
Geomorfologia do município de Querência.
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Mosaico de Imagens Landsat 8, data aquisição: setembro/2015;
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A geomorfologia predominante no muni-
cípio é o sistema de aplanamento (figura 
4 e figura 5), conhecido na literatura ge-
omorfológica como Planalto dos Parecis, 
ocupando aproximadamente 15.450,72 
km2. Esse sistema corresponde a uma 
ampla superfície de aplanamento que 
apresenta homogeneidade topográfica, 
dissecação predominantemente tabular 
e um padrão geral da drenagem subden-
drítica, com padrões de formas convexas 
nos topos e nas vertentes (Santos, 2000).

O sistema de planície fluvial ocorre em 
1.052,96 km2 e corresponde às áreas que 
têm como origem processos de agrada-
ção predominantemente fluvial, sendo 
um sistema com desenvolvimento local 
com formato alongado acompanhando o 
canal fluvial, em geral associados a rios 
de menor porte pouco sinuosos ou cuja 
padronagem (meândricos, anastomosa-
dos, braided) não pode ser identificada 
em função da escala de mapeamento 
(Santos, 2000).

Em 1.174,33 km2 de Querência ocorre o 
sistema de planície aluvionar mean-
driforme, correspondendo a depósitos 
sedimentares dos canais fluviais mean-
drantes, os quais têm origem associa-
da ao baixo gradiente das superfícies 
regionais. Tais planícies meândricas 
apresentam lagos em forma de ferradu-
ra, assim como depressões entulhadas, 
correspondentes a antigos meandros 
abandonados (Santos, 2000).

2.2 
Geomorfologia

Figura 5.  
Vista aérea das diferentes  

formas de relevo de Querência - MT. 
Fotos: A. Villas-Bôas/ISA

A. 
Paisagem plana relacionada com 
o sistema de aplanamento.

A.

B.

C.

B e C. 
Paisagem do sistema de planície 
aluviomar meandriforme
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Fonte de dados: Limite Municipal (adaptado SEPLAN, 2010), 
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Figura 6. 
Mapa hipsométrico do 

município de Querência - MT.
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As classes altimétricas (figura 6) do mu-
nicípio apresentam valores de um míni-
mo de 232 metros e um máximo de 407 
metros, com uma variação de 175 metros. 
Querência se caracteriza por extensas 
áreas planas, detalhe que pode ser com-
provado no mapa de declividade (figura 
7), onde aproximadamente 95% da área 
total se encaixa na classe de 0 a 3%. Esse é 
um dos principais fatores físicos que per-
mitem a agricultura altamente mecani-
zada no município, a principal atividade 
econômica de Querência (Rossete, 2008). 
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Figura 7.
Mapa de declividade 

do município de Querência-MT.
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Os solos do município (figura 8 e fi-
gura 9) são predominantemente da 
classe latossolo vermelho escuro (LE) 
(1.203.614,2 ha), ocorrendo também 
as classes latossolo vermelho amarelo 
Distrófico (aproximadamente 342.085,3 
ha), glei pouco húmico (139.310,7 ha) e 
plintossolo (82.680,5 ha). 

Uma boa parte dos solos do municí-
pio são latossolos distróficos, os quais, 
apesar de seu potencial agrícola, ne-
cessitam de um manejo adequado para 
não perder sua fertilidade. Os latosso-
los vermelho-amarelo são profundos e 
ocorrem em ambientes bem drenados, 
permitindo mecanização, mas poden-
do ter problemas de disponibilidade de 
água. Já os latossolos vermelho-escuro 
têm esta coloração devido à presença 
de óxido de ferro e também ocorrem 
em ambientes bem drenados. Devido a 
sua baixa fertilidade, necessitam de um 
bom manejo para permitir o desenvol-
vimento de culturas anuais e são sus-
ceptíveis à compactação, demandando 
atenção redobrada. 

2.3 
SOLOS
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Fonte de dados: Limite Municipal (adaptado SEPLAN, 2010), 
Pedologia (adaptado SEPLAN, 2001), Terras Indígenas (ISA, 2015), 
Mosaico de Imagens Landsat 8; data aquisição: setembro/2015;
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Figura 8.
Pedologia do município de Querência - MT.
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Fonte de dados: Limite Municipal (adaptado SEPLAN, 2010), 
Pedologia (adaptado SEPLAN, 2001), Terras Indígenas (ISA, 2015), 
Mosaico de Imagens Landsat 8; data aquisição: setembro/2015;
Órbita/Ponto: 224/068; 224/069; 225/068; 225/069.

Figura 9.  
Principais tipos de classes de solos 

encontrados no município de Querência - MT.  
Fotos: A. N. Rossete/UNEMAT 
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setembro/2015; Órbita/Ponto: 224/068; 224/069; 225/068; 225/069.
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Figura 10. 
Vegetação do município de Querência - MT.

Vegetação
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Fonte de dados: Limite Municipal (adaptado SEPLAN, 2010), 
Regiões Fitoecológicas (RADAM BRASIL, 1981), Terras Indígenas 
(ISA, 2015), Mosaico de Imagens Landsat 8; data aquisição: 
setembro/2015; Órbita/Ponto: 224/068; 224/069; 225/068; 225/069.

TI Pequizal
do Naruvôtu

TI Wawi

TI do Xingu

TI do Xingu

Formações pioneiras

Floresta estacional semidecidual

Contato floresta ombrófila - floresta estacional

Savana arbórea aberta

Contato savana - floresta estacional

Classes de vegetação

Terras indígenas

De acordo com o Projeto Radar da 
Amazônia (Radam) de 1981, Querência 
apresenta os seguintes tipos de regiões 
fitoecológicas1 (figura 10 e figura 11):

I. Formações pioneiras - áreas alagáveis: 
em Querência são as vegetações que 
ocorrem ao longo dos cursos d’água e 
várzeas (áreas encharcadas e alagáveis). 
As matas de várzea, matas de brejo, pan-
tanais e campos de murunduns e com-
põem um complexo aluvial (ou fluvial). 
Suas espécies resistem a períodos anuais 
de inundação ou encharcamento do solo 
e podem ser provenientes do cerrado ou 
da Amazônia. Ocupam 14% do municí-
pio, dos quais 11,7% estão desmatados.

II. Savana: o nome savana é muito usado 
em todo o mundo para vegetações do tipo 
do cerrado. Em Querência, a presença 
da savana arbórea aberta chamada de 
cerradão típico é representada por uma 
floresta com árvores que podem chegar 
até 15 metros de altura. Sua área no mu-
nicípio é pouco expressiva, com apenas 
0,2%, dos quais 85,7% estão desmatados. 

III. Contato savana - floresta: áreas de 
transição florística entre savana e flores-
ta estacional, ocupando 5,9% do municí-
pio, dos quais 33,6% estão desmatados. 

IV. Floresta estacional: no município de 
Querência é encontrada a floresta esta-
cional semidecidual aluvial, presentes 
em grandes depressões e sempre marge-
ando rios. Representa 1,7% do município 
e 10,3% se encontram desmatados. 

V. Contato floresta ombrófila com esta-
cional (floresta estacional perenifólia): 
conhecida na região como floresta de 
transição, esse tipo de vegetação é de-
nominada área de contato entre biomas 
pelo Radam.  Essa zona de contato, onde 
a vegetação pode apresentar árvores de 
até 35 metros de altura, já foi chamada 
de mata de transição, floresta seca do 
Mato Grosso e até de cerradão. Todavia, a 
vegetação mais expressiva no município 
é a floresta amazônica. Estudos recentes 
mostraram que suas árvores têm sistema 
de raízes mais profundo que o da flores-
ta ombrófila e resistem de quatro a seis 
meses de seca, todo ano, sem perder as 
folhas. Por esses motivos, passou a ser 
classificada cientificamente como flores-
ta estacional (tem duas estações por ano) 
perenifólia (com folhas perenes). Ocupa 
78,2% do território do município, dos 
quais cerca de 30% estão desmatados.

Figura 11. 
Área ocupada pelos diferentes 

tipos de vegetação em Querência-MT.

2.4
VEGETAÇÃO

1 
Regiões que 
apresentam  
diversos tipos  
de vegetação que 
compartilham 
características 
próprias, dentro 
de uma mesma 
região climática.
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eflexo do crescimento rápido 
trazido pela intensificação da 

produção agropecuária no município, 
a população de Querência entre 1996 
e 2015 chegou quase a quadruplicar 
(figura 12), passando de cerca de 4 mil 
habitantes em 1996 a 15.997 habitantes 
em 2015, segundo o IBGE (2016). 

Figura 12.  
Número de habitantes do  

município de Querência-MT.
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Segundo a Secretaria Municipal de 
Educação, Desporto, Lazer e Cultura, em 
2015 cerca de 30% da população (4.943 
pessoas) estava matriculada em esco-
las do município, sendo 791 no ensino 
pré-escolar (12 escolas), 2.726 alunos no 
ensino fundamental (14 escolas) e 1.426 
no ensino médio (5 escolas) (figura 13 e 
figura 14). 

Figura 13.  
Quantidade de escolas e número de  

alunos por tipo de ensino em Querência-MT. 3.2 
Educação
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Querência é uma cidade de picapes. Dos 
1.584 automóveis de passeio registrados 
no município, 1.137 são caminhonetes. 
A frota total de veículos, em 2015, era 
de 6.990 veículos. Desse total, 2.335 são 
motocicletas (33,4%), veículo de menor 
preço e por isso muito popular entre os 
assentados, que usam as motos para 
se locomover até a cidade. Há também 
865 motonetas (12,4%), 346 caminhões 
(4,9%), 254 semi-reboques (3,6%), 184 
reboques (2,6%), 173 caminhões-trator 
(2,5%), 46 utilitários (0,6%), 34 ônibus 
(0,5%), 28 microônibus (0,4%) e 4 tri-
ciclos (0,05%). (Secretaria de Estado de 
Transporte e Pavimentação Urbana, 
2015).

Estima-se que a rede viária tenha apro-
ximadamente 4.899 km de estradas, 
sendo 70 km da MT-243, 72 km da MT-
109 e 4.757 km de estradas municipais 
(figura 14) (Prefeitura de Querência, 
2015). Apesar da distância dos grandes 
mercados, as estradas de acesso a eles 
são todas pavimentadas, o que facilita o 
transporte da produção agrícola muni-
cipal e incentiva o aumento da produti-
vidade na região. As estradas munici-
pais que dão acesso aos assentamentos, 
no entanto, não são pavimentadas. Por 
dificultarem o escoamento da produ-
ção para o centro de consumo, essas 
estradas representam um dos maiores 
gargalos para o fortalecimento da agri-
cultura familiar no município.

3.4 
Veículos e 
estradas

Atualmente Querência apresenta 24 
estabelecimentos de saúde, sendo 12 
deles públicos e 12 privados (Secretaria 
Municipal de Atenção à Saúde, 2015). O 
único hospital do município é privado.

3.3 
Saúde
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Fonte de dados: Limite Municipal (adaptado SEPLAN, 2010), 
Rede Viária, Terras Indígenas (ISA, 2015), Mosaico de Imagens 
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Figura 14.  
Estradas no município de Querência - MT.
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O território de Querência ocupa 
uma área total de 17.797,30 km2 

ou 1.779.730 hectares, atualmente divi-
didos entre reserva indígena (40,9% da 
área), propriedades privadas, que ocu-
pam a maior parte do terreno (53,4%), 
e cinco projetos de assentamentos do 
INCRA, que ocupam 99.542,7 ha e re-
presentam 5,6% do território (tabela 
1). As terras indígenas em Querência, 
estão divididas em duas porções: a 
primeira com 32,5%, pertencente ao 
Parque Indígena do Xingu, e a segunda, 
8,4% compondo a Terra Indígena Wawi 
(figura 15). 

Tabela 1.  
Valores de área e porcentagem dos  

assentamentos do município de Querência - MT

Considerando a totalidade do território 
municipal, a classe de uso e cobertura 
do solo predominante é a vegetação na-
tiva, que representa 73% do município. 
Esse alto percentual de vegetação nati-
va se deve principalmente à grande ex-
tensão de terras indígenas, que ocupam 
cerca de 41% do território municipal e 
estão preservadas quase que em sua to-
talidade (figura 15).

O

PA Brasil Novo 

PA Canaã I 

PA Coutinho União 

PA Pingos D'Água 

PA São Manoel 

28.647,55

3.744,92

15.659,64

38.788,00

12.702,58

317

42

172

551

183

1,6

0,2

0,9

2,1

0,7

Assentamentos Hectares N° de lotes % no município

Total 99.542,69 1.265 5,5
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Fonte de dados: Limite Municipal (adaptado SEPLAN, 2010),
Assentamentos (INCRA, 2015), Terras Indígenas (ISA, 2015), 
Mosaico de Imagens Landsat 8; data aquisição: setembro/2015;
Órbita/Ponto: 224/068; 224/069; 225/068; 225/069.                                          

Sede do município

Figura 15.  
Terras indígenas em Querência - MT  

  

Terras indígenas
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A segunda classe de uso do solo mais 
importante em Querência é o da agro-
pecuária, que ocupa 26% do território 
municipal. Aproximadamente 1,2% de 
Querência é coberta por água (rios, ria-
chos, várzeas etc.). Embora a porcenta-
gem seja relativamente baixa, essas áre-
as representam mais de 200 km2 ou 20 
mil hectares, principalmente em terras 
alagáveis, onde se formam grandes la-
gos. Nas figuras a seguir, pode-se obser-
var as classes de uso e cobertura da ter-
ra (figura 17), bem como a porcentagem 
que ocupam no município (figura 16). 

Figura 16.  
Distribuição do uso do solo  
no município de Querência
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Outras Classes
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terras indígenas

40%
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Fonte de dados: Limite Municipal (adaptado SEPLAN, 2010), 
Uso do Solo: Mapeamento temático à partir de imagens 
Rapideye 2013/2014 (Geocatálogo MMA, 2016), Uso do Solo 
nas Terras Indígenas (ISA, 2012), Assentamentos (INCRA, 2015), 
Terras Indígenas (ISA, 2015), Mosaico de Imagens Landsat 8; 
data aquisição: setembro/2015; Órbita/Ponto: 224/068; 224/069; 
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Figura 17.  
Uso e cobertura do solo em  

Querência no ano de 2015 - MT

Uso e cobertura do solo
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Ainda que o município tenha 
iniciado sua ocupação com uma 

grande participação da bovinocultura de 
corte, atualmente a principal atividade 
econômica no município de Querência é 
a produção dos grãos de soja na 1ª safra 
e milho na 2ª safra (tabela 3). 

A figura 18 ilustra como o aumento da 
produção agrícola (soja e milho) se deu 
principalmente a partir de 2004, en-
quanto o rebanho se manteve mais ou 
menos estável até o início da década, 
depois diminuiu significativamente.  

Figura 18.  
 Evolução da produção agropecuária no 

município aliado à redução do desmatamento de 
2000 a 2015 (Dados: IBGE PPM e PAM, PRODES)

Tabela 2.  
Efetivo, área de pasto e taxa de lotação da 
bovinocultura no município de Querência 

(Dados: IBGE/PPM e INPE/TerraClass)

A

2008

2010

2012

2014

204.764

194.617

125.136

97.137

156.499

134.088

133.681

128.803

1,31

1,45

0,94

0,75

Ano

Efetivo 
(n° cabeças)

[PPM IBGE]

Área de
 pasto (ha)

[INPE/TerraClass]

Lotação 
(cabeça/ha)

[calculado]

É interessante notar que esse aumento 
produtivo está desassociado das taxas 
anuais de desmatamento, que caíram 
significativamente a partir de 2003, 
mantendo-se em níveis relativamente 
baixos de 2008 até 2015. De 2004 em 
diante, os produtores passaram a inves-
tir na produção de grãos, sobretudo soja, 
reduzindo o efetivo bovino do municí-
pio. A tabela 2, ao lado, mostra a redução 
gradual no rebanho do município.
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Em relação à produção de soja, dados do 
Instituto Mato Grossense de Economia 
Agropecuária (IMEA, 2016) apontam 
que a estimativa para a safra de soja 
2016/2017 é de 53,2 sc/ha, equivalente 
a 3,19 ton/ha. A figura 19 apresenta a 
produtividade da soja no município no 
período de 2000 a 2015. Ela oscilou leve-
mente, mas manteve-se próxima à mé-
dia do estado de Mato Grosso.

Figura 19.  
Produtividade da produção de soja (ton/ha) no 
município de Querência entre os anos 2000 a 

2015. (Dados: IMEA)

Tabela 3.  
Produção agrícola do município de 

Querência em 2014 (Fonte: IBGE/PAM)

Tabela 4.  
Atividade pecuária no município de 

Querência em 2015 (Fonte: IBGE/PPM)

toneladas/ha

3,18 3,18 3,183,10
3,30

3,47

3,00
2,90

2,76

3,12
3,25

3,01
3,18 3,18 3,18 3,18

Anos
2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

2,5

2,0

1,5

1,0

0,5

0

3,0

3,5

Soja

Milho

Arroz

Mandioca

Cana-de-açúcar

Borracha

Feijão

Banana

Palmito

970.536

490.175

15.264

3.600

1.500

2.709

4.668

150

156

Cultura Produção (ton.)

Bovinos 

Galinhas 

Suínos 

Ovinos 

Caprinos 

Bubalinos 

91.093

7.121

2.007

711

87

26

Rebanho Quantidade

Outras culturas agrícolas de importân-
cia incluem o milho e o arroz (tabela 3). 
O rebanho de bovinos - que em 2009 era 
o 52º maior entre os 141 municípios de 
Mato Grosso - caiu para a 100 a posi-
ção, com 91.093 cabeças em 2015 (IBGE/
PPM, 2016). Outros animais compõem o 
rebanho pecuário, como pode ser visto 
na tabela 4.
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Nos assentamentos, o estudo das ca-
deias produtivas realizado pelo projeto 
"Querência+: Paisagens Sustentáveis" 
apontou que a produção de alimentos é 
diversificada e distribuída entre cinco 
grupos: agricultura, bovinocultura de 
corte, bovinocultura leiteira, criação 
de pequenos animais e diversificada, 
na qual diferentes culturas têm um pa-
pel igualmente importante na geração 
de renda do lote.

Durante a gestão municipal no perí-
odo entre 2013 e 2016, quatro cadeias 
produtivas foram fomentadas pela 
Secretaria Municipal de Agricultura 
e Meio Ambiente: a borracha, a pisci-
cultura, o leite e o palmito pupunha. 
Apesar de todas terem sido identifica-
das como cadeias viáveis de acordo com 
a demanda regional, elas enfrentavam 
dificuldades para se estabelecer no 
município.

5.1
Produção nos 
assentamentos

Além das cadeias de produtos típicos 
da agricultura familiar, a cadeia da 
soja também está muito presente nos 
assentamentos de Querência, onde a 
área de ocupação tem se expandido ra-
pidamente nos últimos anos. Uma das 
principais razões para essa expansão é 
o fato de que a cadeia da soja é a única 
estruturada em todos os seus elos no 
município. Assim, os assentados não só 
obtêm mais facilmente o crédito para 
financiar a produção como também 
recebem apoio técnico de alguns finan-
ciadores, e têm venda garantida para 
sua produção. 

Foto: Lucas Ramos/IPAM
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O Instituto Socioambiental (ISA) traba-
lha com os povos do Território Indígena 
do Xingu (TIX) há mais de 20 anos para 
desenvolver alternativas econômicas na 
região. O objetivo do instituto no Xingu 
é organizar e garantir a segurança ali-
mentar dos povos indígenas e canalizar 
os excedentes de suas produções. O mer-
cado para escoar tal produção deve ser 
formalizado e organizado, com respon-
sabilidade social e ambiental e, acima de 
tudo, valorizando os produtos que levam 
à rica tradição cultural de seus povos.

O “Mel dos Índios do Xingu” é a maior refe-
rência em alternativa de renda dos povos 
indígenas. Mas outras estão surgindo a 
partir deste modelo - caso da meliponicul-
tura - ou mel de abelhas sem ferrão -, da 
pimenta e do óleo de pequi. As principais 
etnias produtoras estão em Querência: a 
Kisêdjê (mel, óleo de pequi e pimenta) e 
Kawaiwete (mel, mel de abelhas sem fer-
rão e pimenta). 

5.2
Produção nas 
terras indígenas

Foto: Lucas Ramos/IPAM
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Mel
A meliponicultura, mel produzido por 
abelhas sem ferrão, é uma importante 
atividade nas aldeias. O acompanha-
mento do manejo das abelhas em caixas 
é feito há dez anos e tem bom potencial 
econômico. Há mais de 30 espécies pro-
dutivas de abelhas sem ferrão e, como 
são nativas, seu mel é consumido pelo 
povo do Xingu.

O “Mel dos índios do Xingu” é vendido nos 
supermercados Pão de Açúcar, volta-
dos ao consumidor de alto padrão, e no 
Mercado de Pinheiros, em São Paulo. 
Todo o processo produtivo, desde a co-
lheita do mel até a sua embalagem, é 
feito pela Central do Mel em Canarana. 
De lá, a produção vai para São Paulo. Em 
média, são 2 toneladas de mel por ano. O 
principal objetivo com a venda é gerar 
renda para as famílias e as comunidades 
do Território Indígena do Xingu. 

O “Mel dos Índios do Xingu” foi o primei-
ro produto indígena brasileiro a conse-
guir o registro pelo Serviço de Inspeção 
Federal (SIF), que assegura a qualidade 
de produtos de origem animal. Uma con-
quista recente foi o credenciamento da 
Associação Terra Indígena Xingu (Atix) 
como certificadora de produtos orgâ-
nicos pelo Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (MAPA): os 
produtores indígenas organizam o pró-
prio sistema de certificação orgânico, 
o Sistema Participativo de Garantia 
(SPG). A Atix foi a primeira organização 
indígena do mundo a ser credenciada 
nesse sistema. 
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Pimenta
As mulheres Kisedjê são as protagonis-
tas do cultivo, produção e comercializa-
ção de pimenta do Xingu. Elas produ-
zem para o uso doméstico e repassam o 
excedente para a Associação Indígena 
Kisedjê (AIK). As mulheres representan-
tes do Grupo de Mulheres Kisedjê (GMK) 
aprenderam a utilizar a máquina de 
envase automatizada e desenvolveram 
um novo sistema de registro e controle 
dos lotes, bem como promoveram novos 
acordos e encaminhamentos para a or-
ganização do trabalho com a pimenta. 

Óleo de pequi
Os Kisedjê se destacam no processamen-
to do óleo de pequi. A produção consiste 
num método que adapta a técnica tradi-
cional ao aparato industrial. Por meio 
de água fria (flotação), os índios extraem 
um subproduto do qual deriva o óleo, por 
decantação. Isso garante sua qualidade. 
Numa boa safra, é possível alcançar em 
média dez quilos ao dia. A associação da 
comunidade Kisêdjê (AIK) coordena o 
trabalho com o pequi, organiza a coleta 
dos frutos e a extração do óleo, feita na 
microusina de extração Casa do Óleo – 
Hwĩn Mbê – construída em 2011 na TI 
Wawi junto da aldeia Ngojhwêrê.

Essas atividades econômicas, além de 
uma real oportunidade de renda para 
os produtores e para as aldeias, se mos-
tram uma importante oportunidade de 
aprendizagem para desenvolver rela-
ções de igualdade entre os indígenas e os 
não indígenas, pois não se trata de ex-
ploração de trabalho, nem expropriação 
de bens culturais ou recursos naturais. 
Trata-se de uma atividade econômica 
que permite o entendimento e a reflexão 
sobre o modo de produzir e ser do não 
indígena. Isso resulta também na apro-
ximação dos não indígenas ao modo de 
vida da floresta.  



D I N Â M I C A  D E
D E S M A T A M E N T O
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o decorrer do processo de coloni-
zação e consolidação do municí-

pio de Querência, um vasto território de 
floresta amazônica foi suprimido para 
dar espaço às atividades de agricultura 
e pecuária. Este processo foi catalisado 
pelo desconhecimento dos colonos em 
manejar o bioma amazônico, o sistema 
de tomba e queima e por uma política 
de desenvolvimento incentivado pelos 
governos estadual e federal de “terra 
limpa”. Esses são traços da cultura e pa-
radigma de desenvolvimento rural que 
ainda permanecem ativos no senso co-
mum regional.

A partir de 2005 (figura 20), Querência 
reduziu drasticamente sua taxa de des-
matamento anual, assim como ocorreu 
em grande parte da região amazônica, 
em resposta a um conjunto de ações que 
envolveram tanto a implementação de 
políticas públicas federais e estaduais 
inovadoras, quanto o surgimento de um 
mercado mais exigente ambientalmente.

Figura 20.  
Histórico do desmatamento no município de 

Querência - MT (Fonte: INPE/PRODES)

N

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

100

200

300

400

500

600

0

Desmatamento
anual (km²)

208,4

406,9

509,3

416,5

146,5

84,8
39,5

72,1

7,4 22,3 14,6
38,9

13,7 15,3 18,4

De 2009 em diante, essa queda se acentua 
ainda mais, refletindo os esforços con-
juntos da prefeitura e dos produtores de 
Querência que buscavam sua saída da lista 
dos Municípios Prioritários do Ministério 
do Meio Ambiente (MMA, 2017). 
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Figura 21.  
Percentual de desmatamento nos 
assentamentos de Querência - MT 

(Fonte: IPAM/ISA, 2016).

Nos últimos dois anos, Querência apre-
sentou uma média de 16,8 km2, ou 1680 
ha, de desmatamento anual. São núme-
ros muito abaixo do que ocorria antes de 
2008, mas que ainda são significativos, 
tendo em vista o montante de terreno 
aberto e terras de pastagem degrada-
das no município. Com grande parte 
da área privada ocupada por produção 
agrícola consolidada, atualmente o des-
matamento tem se concentrado dentro 
dos assentamentos, onde os produtores 
não conseguem renda das áreas já des-
matadas e, por isso, recorrem ao desflo-
restamento. Assim, para continuar re-
duzindo suas taxas de desmatamento, o 
município precisa investir no fortaleci-
mento da agricultura familiar, estabele-
cendo os elos de suas cadeias e gerando 
condições para que o pequeno produtor 
consiga garantir boa qualidade de vida, 
dentro da regularidade ambiental. A 
figura 21 mostra o percentual de área 
aberta dentro de cada um dos assenta-
mentos do município.

Pingos D’água

Área total

Desmatamento
acumulado até 2015

38.788 ha

74%

74%

Brasil Novo

Área total

Desmatamento
acumulado até 2015

28.647,5 ha

43%

43%

Coutinho União

Área total

Desmatamento
acumulado até 2015

15.659,6 ha

64%

64%

São Manoel

Área total

Desmatamento
acumulado até 2015

12.702,6 ha

78%

78%

Canaã

Área total

Desmatamento
acumulado até 2015

3.744,92 ha

80%

80%
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Figura 22.  
Uso do solo das sub-bacias  

hidrográficas de Querência - MT.
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TI Pequizal
do Naruvôtu

TI Wawi

TI do Xingu

TI do Xingu Quando olhamos para as condições das 
áreas de preservação permanente (figu-
ra 22), nos entornos dos corpos d’água, 
observamos que as sub-bacias do baixo 
Culuene, médio Culuene e Santo Antônio 
são as mais preservadas, apresentando 
menos de 1% de desmatamento, o que 
se explica por estarem completamente 
inseridas em terras indígenas. A sub-
-bacia Nascentes do Tanguro tem 14,8% 
de desmatamento em sua área, sendo a 
área desmatada situada principalmente 
fora do Parque Indígena do Xingu. As 
sub-bacias do Jandaia, Pacas e Parnaíba 
apresentam um percentual de desmata-
mento entre 20% e 30%. As sub-bacias 
do Médio Suiá e Darro, que estão loca-
lizadas nas áreas com uso mais intenso 
de agropecuária, apresentam 53% e 59% 
de desmatamento, respectivamente. 

Segundo o serviço de consulta de autua-
ções ambientais e embargos, disponibi-
lizado on-line pelo Ibama2, até junho de 
2016 Querência tinha 242 embargos por 
desmatamento, uso indevido de fogo ou 
por impedir a regeneração da floresta. 

Desse total, apenas 25 embargos tinham 
sido realizados antes de 2008, compre-
endendo um total de 315 ha embargados 
que, para serem regularizados, podem 
ser compensados em outras áreas sem 
necessidade de restauro no local. Outros 
15 processos de embargo visualizados no 
sistema não apresentam data de início 
do processo e, portanto, não podem ser 
classificados em pré ou pós-2008. Porém, 
a maioria (202 embargos) foi realizada 
após 2008 e soma no mínimo 4.400 ha - 
um número  bastante subestimado, uma 
vez que nem todos os autos de embargo 
têm suas áreas identificadas na ferra-
menta de busca online do IBAMA. Para 
os embargos realizados após 2008 não há 
a possibilidade de compensação do dano 
ambiental, e a área desmatada pode ape-
nas ser recuperada por meio de restauro 
ou regeneração natural. Nesse grupo de 
embargos, a maioria dos produtores (149) 
é assentada, enquanto grandes proprie-
tários rurais respondem por 36 deles. 
Ainda neste grupo se encontram qua-
tro embargos aplicados à prefeitura de 
Querência. Os 13 embargos restantes não 
têm identificação no sistema de consulta 
pública do Ibama.

6.1
Áreas de 
preservação  
permanente

6.2
Embargos

2 
Disponível em: 
https://servicos.
ibama.gov.br/ 
ctf/publico/areas 
embargadas/
ConsultaPublica
AreasEmbar
gadas.php
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Figura 23.  
Propriedades rurais cadastradas  

no SICAR (Fonte: SEMA-MT, 2016).

Imóveis rurais e assentamentos
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7.1
Saída de Querência da lista 
dos municípios prioritários

uerência é o primeiro municí-
pio do estado de Mato Grosso e 

o segundo do Brasil a sair da lista dos 
Municípios Prioritários da Amazônia. 
A saída de Querência da lista foi re-
conhecida pela portaria nº 139, de 20 
de abril de 2011, assinada pela então 
ministra do Meio Ambiente, Izabella 
Teixeira, e publicada no Diário Oficial 
no dia 25 de abril de 2011.

Para sair da lista, Querência teve de 
atender aos seguintes critérios de-
terminados pelo Ministério do Meio 
Ambiente (MMA): cadastrar proprie-
dades rurais via Licença Ambiental 

Única (LAU) e Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), na Secretaria de Estado 
de Meio Ambiente (SEMA-MT) em ao 
menos 80% de seu território passível de 
cadastramento; o desmatamento regis-
trado em 2009 não pode ser superior a 
40 km²; a média do desmatamento en-
tre 2008 e 2009 deve ser inferior a 40% 
da média registrada entre 2004 a 2007. 

Em março de 2011, Querência já tinha 
80,51% do seu território passível de ca-
dastramento registrados na SEMA-MT 
(tabela 5 e figura 23). Em dezembro de 
2015, esse número subiu para 93%. 

Tabela 5.  
Banco de dados de propriedades rurais 

 cadastradas (Fonte: SEMA-MT, 2015).

Q

100 

Área das terras indígenas 

Hidrografias 

Perímetro urbano/Lei municipal n°. 070/1994 

 

Áreas cadastradas na SEMA 

Áreas de assentamento passível de licenciamento 

Área a ser cadastrada na SEMA 

Descrição

726.378,99

14.900,88

7.061,34

821.913,78

96.131,34

206.962,63

726.378,99

14.900,88

7.061,34

em 10/2/2011 em 30/11/2015

Áreas em ha

40,87

0,84

0,40

93

9,16

7

%

Área total do município

Área líquida PASSÍVEL DE LICENCIAMENTO 

1.776.615,73

1001.049.363,97

%
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2005
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2008 2009
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145,1 km²

688,4 km²
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DESMATAMENTO
2004-2007
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2005

79 km²

39,5 km²

DESMATAMENTO
2008-2009
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Fonte: 
Desmatamento: PRODES/INPE, 2004-2009
Limite municipal: SEPLAN/MT,2005,
Mapa elaborado pelo Núcleo de Monitoramento de 
Canarana do Instituto Socioambiental, março de 2011.

Figura 24.  
Critérios para a saída da lista dos municípios 

prioritários (Fonte: ISA, 2011).

Critério para saída da lista:
A média do desmatamento no período 2008 e 
2009 deve ser gual ou inferior a 40% da média 
do período 2004 a 2007
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Entre 2004 e 2007, o município apresen-
tou média de desmatamento de 172,1 km2. 
Já entre 2008 e 2009, o ritmo de des-
matamento anual foi de 39,5 km2, que é 
inferior aos 40% da média entre 2004 e 
2007 (68,84 km2). Além disso, no ano de 
2009, o desmatamento foi de 7,2 km2. 
Com essas conquistas, Querência con-
seguiu atender aos critérios exigidos 
pelo MMA (figura 24).

Os esforços para reduzir a taxa de des-
matamento e atingir os 80% de Cadastro 
Ambiental Rural  (CAR) foram feitos por 
meio do projeto Querência+, criado pelo 

Conselho Municipal de Meio Ambiente 
(CMMA), Instituto Socioambiental 
(ISA), Grupo de Restauração e Proteção 
a Água, Flora e Fauna (GRPAFF), 
Prefeitura Municipal de Querência e a 
Secretaria Municipal de Agricultura e 
Meio Ambiente. 

Querência tem em suas terras indíge-
nas grandes aliadas na conservação 
da sua cobertura vegetal, pois cerca de 
98% dessas áreas são cobertas por vege-
tação nativa.

Como já abordado no tópico 5, 
Querência foi o primeiro municí-
pio de Mato Grosso a sair da lista dos 
Municípios Prioritários da Amazônia. 
Para isso, os produtores precisaram se 
organizar para cumprir diversas con-
dicionantes ambientais, como cadas-
trar no mínimo 80% das propriedades 
rurais no Sistema Nacional de Cadastro 
Ambiental Rural (SICAR).

Como consequência da articulação 
gerada para atingir esse objetivo, 
Querência é hoje o município do esta-
do com maior área cadastrada no CAR, 
com 98% de sua superfície no sistema, 
de acordo com a Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente (2016).

7.2
Liderança do município 
na adesão ao Cadastro 
Ambiental Rural (CAR)
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7.3
Restauração florestal 
de áreas de preservação 
permanente (APPs)

Em 2015 haviam 149 projetos de recu-
peração de áreas degradadas (PRAD) 
protocolados na Secretaria Municipal 
de Agricultura e Meio Ambiente, que 
correspondiam a um total de 2.853 ha 
de áreas degradadas com compromis-
so de recuperação pelos produtores 
autuados.

Os projetos de reflorestamento estão 
sendo implantados na região (figura 25) 
com diferentes metodologias, e as ex-
periências de restauração florestal na 
área do Araguaia-Xingu têm eviden-
ciado as vantagens ambientais e econô-
micas no plantio direto de sementes de 
árvores utilizando máquinas e imple-
mentos agrícolas.

Em Querência, estão sendo restaurados 
519 ha de áreas depreservação perma-
nente no âmbito da Campanha Y Ikatu 
Xingu, dos quais 15,3 ha em terras 
indígenas. Nos assentamentos Pingo 
D’água, Coutinho União, Brasil Novo 
e São Manoel,v estão sendo restaura-
dos 192,9 ha e nas propriedades rurais, 
310,8 ha. As técnicas utilizadas para 
essas restaurações são os plantios de 
sementes florestais nativas, plantios de 
mudas nativas, isolamento de fatores 
de perturbação e condução da regene-
ração natural. 
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Fonte de dados: Limite Municipal (adaptado SEPLAN, 2010), 
Assentamentos (INCRA, 2015), Restauração Florestal (ISA, 2016), 
Terras Indígenas (ISA, 2015), Mosaico de Imagens Landsat 8;
data aquisição: setembro/2015; Órbita/Ponto: 224/068; 224/069; 
225/068; 225/069.
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Figura 25.  
Iniciativas de restauração  

florestal  de Querência-MT.

Iniciativas de recuperação florestal
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C O N S I D E R A Ç Õ E S

F I N A I S



ste diagnóstico mostra um re-
trato atualizado do município 

de Querência, contribuindo para um 
melhor entendimento do contexto local 
que abrange os vários aspectos do pro-
cesso de colonização, das característi-
cas climáticas e do solo, infraestrutura, 
população, educação, entre outros. 

Por meio desses dados aqui dispos-
tos, o projeto "Querência+: Paisagens 
Sustentáveis" espera contribuir para a 
identificação dos desafios a serem en-
frentados no processo de manutenção 
das conquistas apresentadas e avançar 
rumo a uma Querência mais susten-
tável, não apenas do ponto de vista do 
indivíduo mas também do ponto de 
vista de um planejamento territorial 
integrado, no qual os problemas são de-
batidos e as soluções encontradas com 
a colaboração de todos. 

E
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Anexo 1 - PORTARIA Nº 139, DE 20 DE ABRIL DE 

2011 

IZABELLA TEIXEIRA 

PORTARIA Nº- 139, DE 20 DE ABRIL 
DE 2011 

A MINISTRA DE ESTADO DO MEIO 
AMBIENTE, no uso de suas atribuições 
e tendo em vista o disposto na Portaria 
no 138, de 20 de abril de 2011 e no art. 14 
do Decreto no 6.321, de 21 de dezembro 
de 2007, resolve: 

Art. 1º Fica estabelecido, nos termos do 
art. 1o da Portaria nº 138, de 20 de abril 
de 2011, o município de Querência/MT, 
indicado como aquele com desmata-
mento monitorado e sob controle na 
Amazônia. 

Art. 2º O município de Querência/MT 
deverá ser priorizado na alocação de 
incentivos econômicos e fiscais, planos, 
programas e projetos da União visando 
ao desenvolvimento econômico e social 
em bases sustentáveis, em particular 
quanto à consolidação da produção 
florestal, agroextrativista e  agropecuá-
ria, nos termos do art. 14 do Decreto no 
6.321, de 21 de dezembro de 2007. Art. 
3º Esta Portaria entra em vigor na data 
de sua publicação. 
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