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1. Apresentação 

 

 

Os primeiros trabalhos de colonização da região de Tapurah 

ficaram por conta de Libertino Lourenço da Silva e José Roberto, em 

1969, doze anos mais tarde a Lei Estadual nº 4.407, de 30 de Novembro 

de 1981, criou o distrito de Tapurah, no município de Diamantino. O 

município de Tapurah foi criado através da Lei Estadual nº 5.316, de 4 de 

Julho de 1988, com território desmembrado do município de Diamantino, 

com extensão teritorial de  18.518,284 Km².  

Em   1992 o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agraria - 

INCRA compra uma area de 34.047,00 hectares e 351 familias são 

assentadas no Projeto de Assentamento ELDORADO I criado pela 

Resolução nº 0075 de 12 de Agosto de de 1993 que teve sua ocupação 

iniciada em meados de 1992, onde um grupo de famílias oriundas do Rio 

Grande do Sul e que se encontravam acampadas no município de Nobres 

- MT desde 1989 foram assentadas, pondo fim a um “conflito” que 

perdurava por mais de três anos. 

O projeto foi desenvolvido em duas etapas demarcatórias, sendo a 

primeira inicialmente com 149 parcelas (lotes) de terra e a segunda de 

202, com área média de 90 hectares, beneficiando um contingente de 

351 famílias de trabalhadores rurais, as quais organizadas, na sua 

maioria, por grupos de origem: Grupo Gaúcho; grupo Pedra Preta; grupo 

Tapurah; grupo Sorriso; grupo Lucas do Rio Verde. 

Em 21 de março de 2000, o presidente do TER/MT, desembargador 

Orlando de Almeida Perri expediu o oficio de n° 58/00 comunicando a 

homologação do resultado favorável da consulta plebiscitária para a 

criação do município. 

 Através da lei nº 7.265 de 29 de março de 2000, fica oficializada a 

emancipação política administrativa de Ipiranga do Norte, 

desmembrando-se do município de Tapurah e em 30 de janeiro de 2002 

pela lei 7.640 ocorre à redefinição dos limites e da área do município. 

Entretanto, a implantação da primeira gestão administrativa ocorreu em 

1º de janeiro de 2005. Entre os anos de 2000 e 2005, a comunidade de 
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Ipiranga do Norte ficou com a responsabilidade de autogestão sem poder 

de gerir seus recursos financeiros. 

Ipiranga do Norte caracteriza-se por uma população jovem 

formada por famílias que vieram de vários lugares deste país em busca 

de oportunidades oferecidas pela exploração da atividade agrícola e de 

outras atividades que dela dependem. Logo, define-se o perfil de 

Ipiranga do Norte. Um município novo que necessita de “cuidados 

especiais”, pois tem uma demanda de necessidades básicas para atender 

a população. 

 

 

2. Justificativa  

 

 
 Neste cenário, o município vem se destacando anualmente pelas 
altas produtividades alcançadas na cultura da soja a onde a média em 
sacas por hectares ultrapassa a media Norte Americana. 
 Um dos fatores que tem influenciado muito pela alta 
produtividade e o fator climático, por se localizar numa região que tem 
um alto índice pluviométrico, topografia plana e com uma textura de solo 
na maioria argiloso tem facilitado a pratica da agricultura.  

Porem existe no meio rural um paradoxo a ser superado, no qual 
um dinâmico setor agro-empresarial exportador convive com elevados 
índices de pobreza justificando-se a necessidade de diversificar as bases 
econômicas do município, gerando assim estabilidade a população rural e 
urbana, auto suficiência alimentar, contenção dos problemas sociais, 
ambientais e melhoria da qualidade de vida. 

Uma estratégia que está sendo apropriada para burlar a exclusão 

social, no meio rural, é a incorporação de recursos tecnológicos de baixo 
custo, por meio de ações associativas ou comunitárias que otimizam os 
ganhos, através da compra e venda em comum, da pressão para 
barganhar melhores preços ou para a criação de sistemas condominiais 
de coleta e transporte e, em alguns casos, industrialização dos produtos. 
Porém, esta estratégia somente terá sucesso se ancorada em políticas 
públicas de apoio financeiro e técnico, de qualificação profissional e de 
infraestrutura. 

Partindo-se da necessidade de realização de um diagnóstico feito 

para identificar potencialidades e gargalos, escolha de estratégias e 

posteriormente 
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 formular um plano integrado de desenvolvimento. 

 Em seguida apresentaremos uma síntese das situações observadas 

em cada um dos Projetos de Assentamento do Município de Ipiranga do 

Norte, no que tange principalmente a infraestrutura. 

 

 

3. O Projeto de Assentamento SANTA IRENE 

 

Em  03 de Dezembro de 1996 o Incra desapropriou uma area de 

3.122,03 hectares e 46 familias foram assentadas no então Projeto de 

Assentamento SANTA IRENE criado pela portaria nº 0097 de 13 de 

Novembro de 1997. Atuamente o P.A SANTA IRENE compoe a extensão 

territorial do municipio de Ipiranga do Norte – MT e está localizado a 

39,29 km da sede do municipio e tem como principal acesso as rodovias 

MT 242 e MT 491, sendo 35,82 km asfaltado e 3,478 Km não Asfaltado. 

As parcelas do assentamento são 100% exploradas e altamente 

produtivas sendo uma area de 2.225,760 hectares de lavouras 

temporarias como soja e milho e 150 hectares de pastagem, que 

produzem em média 122.416 sacas de soja e 200.313 sacas de milho por 

safra. 

Quanto as vias internas do P.A SANTA IRENE, são 12,045 km de 

estradas não asfaltadas com 6 bueiros tubulares sendo 3 construidos de 

improviso com toras ocas e largura inadequada confome ilustrado nas 

imagens em anexo. Raros são os pontos que o cascalho ainda resiste, 

tornando se necessário um trabalho de adequação de todo o leito da via 

e cascalhamento do mesmo. 

O georreferenciamento do perimetro já foi feito e os proprios 

produtores absorveram os custos e atualmente já se encontra certificado 

pelo INCRA. Entretando o georreferenciamento das parcelas ainda não foi 

realizado. 

O Cadastro Ambiental Rural das parcelas ainda não foi realizado e 

por sua vez tem dificultado o acesso ao credito por parte dos produtores. 

O P.A Santa Irene foi titulado em 16 de Novembro de 2010 e 

atualmente entre as principais dificuldades encontradas pelos parceleiros 

junto ao INCRA são: 
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 Emissão de CCIR, pois a maioria dos códigos do imóvel 

impressos nos Títulos são divergentes dos dados constantes 

no sistema do Incra; 

 Dificuldade na emissão dos DARF’s de arrecadação para 

quitação das parcelas do Imóvel; 

 

 

4. O Projeto de Assentamento MOGIANA 

 

 

Em  24 de Julho de 1997 o Incra desapropria uma area de 

2.646,2736 hectares e 37 familias são assentadas no Projeto de 

Assentamento MOGIANA, criado pelo Ato  nº 0118 de 31 de Dezembro de 

1997. Atuamente o P.A SANTA IRENE compoe a extensão territorial do 

municipio de Ipiranga do Norte – MT e está localizado a 6,97 km da sede 

do municipio e tem como principal acesso as rodovias MT 242, sendo 

6,97 Km não Asfaltado. 

As parcelas do assentamento são 100% exploradas e altamente 

produtivas sendo uma area de 2.275,47 hectares de lavouras temporarias 

como soja e milho, que produzem em média 125.151 sacas de soja e 

182.000 sacas de milho por safra. 

Quanto as vias internas do P.A MOGIANA, são 16,181 km de 

estradas não asfaltadas com 3 bueiros tubulares e 1 ponte de madeira, 

confome ilustrado nas imagens em anexo. Raros são os pontos que o 

cascalho ainda resiste, tornando se necessário um trabalho de adequação 

de todo o leito da via e cascalhamento do mesmo. 

O georreferenciamento do perimetro já foi feito e os proprios 

produtores absorveram os custos e atualmente já se encontra certificado 

pelo INCRA. Entretando o georreferenciamento das parcelas ainda não foi 

realizado. 

O Cadastro Ambiental Rural das parcelas ainda não foi realizado e 

por sua vez tem dificultado o acesso ao credito por parte dos produtores. 

O Morgiana I foi titulado em 16 de Novembro de 2010 e 

atualmente entre as principais dificuldades encontradas pelos parceleiros 

junto ao INCRA são: 

 Emissão de CCIR, pois a maioria dos códigos do imóvel 
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impressos nos Títulos são divergentes dos dados constantes 

no sistema do Incra; 

 Dificuldade na emissão dos DARF’s de arrecadação para 

quitação das parcelas do Imóvel; 

 

 

5. O Projeto de Assentamento MOGIANA II 

 

Em  24 de Julho de 1997 o Incra desapropria uma area de 

1.633,00 hectares e 20 familias são assentadas no Projeto de 

Assentamento MORGIANA II, criado pela Portaria  nº 0110 de 28 de 

Dezembro de 1998. 

Atuamente o P.A Morgiana II compoe a extensão territorial do 

municipio de Ipiranga do Norte – MT e está localizado a 7,70 km da sede 

do municipio e tem como principal acesso as rodovias MT 010, sendo 

7,702 Km não Asfaltado. 

As parcelas do assentamento são 100% exploradas e altamente 

produtivas sendo uma area de 1.202,48 hectares de lavouras temporarias 

como soja e milho e 60 hectares de pastagem, que produzem em média 

67.312 sacas de soja e 96.160 sacas de milho por safra. 

Quanto as vias internas do P.A Morgiana II, são 10,514 km de 

estradas não asfaltadas com 2 bueiros tubulares e 1 ponte de madeira, 

confome ilustrado nas imagens em anexo. Raros são os pontos que o 

cascalho ainda resiste, tornando se necessário um trabalho de adequação 

de todo o leito da via e cascalhamento do mesmo. 

O georreferenciamento do perimetro já foi feito e os proprios 

produtores absorveram os custos e atualmente já se encontra certificado 

pelo INCRA. Entretando o georreferenciamento das parcelas ainda não foi 

realizado. 

O Cadastro Ambiental Rural das parcelas ainda não foi realizado e 

por sua vez tem dificultado o acesso ao credito por parte dos produtores. 

O P.A Morgiana II nao foi titulado e atualmente entre as principais 

dificuldades encontradas pelos parceleiros junto ao INCRA são: 

 Dificuldade em acesso ao crédito; 

 Insegurança juridica; 
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6. O Projeto de Assentamento FURNAS III 

 

Em  23 de Janeiro de 1998 o Incra desapropria uma area de 

3.434,57 hectares e 41 familias são assentadas no Projeto de 

Assentamento FURNAS III, criado pela Portaria  nº 005 de 23 de janeiro 

de 1998. 

Atuamente o P.A Furnas III compoe a extensão territorial do 

municipio de Ipiranga do Norte – MT e está localizado a 19,37 km da 

sede do municipio e tem como principal acesso as rodovias MT 242, 

sendo 19,37 Km não Asfaltado. 

As parcelas do assentamento são 100% exploradas e altamente 

produtivas sendo uma area de 1.999,21 hectares de lavouras temporarias 

como soja e milho e 178 hectares de pastagem, que produzem em média 

113.943,00 sacas de soja e 159.920,00 sacas de milho por safra. 

Quanto as vias internas do P.A Furnas III, são 12,912 km de 

estradas não asfaltadas com 3 bueiros tubulares  e 1 ponte, confome 

ilustrado nas imagens em anexo. Raros são os pontos que o cascalho 

ainda resiste, tornando se necessário um trabalho de adequação de todo 

o leito da via e cascalhamento do mesmo. 

O georreferenciamento do perimetro já foi feito e os proprios 

produtores absorveram os custos e atualmente já se encontra certificado 

pelo INCRA. Entretando o georreferenciamento das parcelas ainda não foi 

realizado. 

O Cadastro Ambiental Rural das parcelas ainda não foi realizado e 

por sua vez tem dificultado o acesso ao credito por parte dos produtores. 

O P.A Furnas III nao foi titulado e atualmente entre as principais 

dificuldades encontradas pelos parceleiros junto ao INCRA são: 

 Dificuldade em acesso ao crédito; 

 Insegurança juridica; 

 

7. O Projeto de Assentamento CRISTALMEL 

 

Em  13 de Abril de 1998 o Incra desapropria uma area de 3.493,00 

hectares e 51 familias são assentadas no Projeto de Assentamento 

CRISTALMEL, criado pela Portaria  nº 0111 de 28 de Dezembro de 1998. 

Atuamente o P.A Cristalmel compoe a extensão territorial do 
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municipio de Ipiranga do Norte – MT e está localizado a 38,46 km da 

sede do municipio e tem como principal acesso as rodovias MT 242 e MT 

491, sendo 35,82 km asfaltado e 2,64 Km não Asfaltado. 

As parcelas do assentamento são 100% exploradas e altamente 

produtivas sendo uma area de 2.851,8501 hectares de lavouras 

temporarias como soja e milho e 20,00 hectares de pastagem, que 

produzem em média 1.568,517 sacas de soja e 2.281,4803 sacas de 

milho por safra. 

Quanto as vias internas do P.A Cristalmel, são 13,890 km de 

estradas não asfaltadas com 6 bueiros tubulares confome ilustrado nas 

imagens em anexo. Raros são os pontos que o cascalho ainda resiste, 

tornando se necessário um trabalho de adequação de todo o leito da via 

e cascalhamento do mesmo. 

O georreferenciamento do perimetro já foi feito e os proprios 

produtores absorveram os custos e atualmente já se encontra certificado 

pelo INCRA. Entretando o georreferenciamento das parcelas ainda não foi 

realizado. 

O Cadastro Ambiental Rural das parcelas ainda não foi realizado e 

por sua vez tem dificultado o acesso ao credito por parte dos produtores. 

O P.A Cristalmel foi titulado em 16 de Novembro de 2010 e 

atualmente entre as principais dificuldades encontradas pelos parceleiros 

junto ao INCRA são: 

 Emissão de CCIR, pois a maioria dos códigos do imóvel 

impressos nos Títulos são divergentes dos dados constantes 

no sistema do Incra; 

 Dificuldade na emissão dos DARF’s de arrecadação para 

quitação das parcelas do Imóvel; 

 

8. O Projeto de Assentamento BOGORNI 

 

Em  16 de Junho de 1998 o Incra desapropria uma area de 

3.750,00 hectares e 56 familias são assentadas no Projeto de 

Assentamento BOGORNI, criado pelo Ato nº 0100 de 28 de Dezembro de 

1998. 

Atuamente o P.A Borgoni compoe a extensão territorial do 

municipio de Ipiranga do Norte – MT e está localizado a 26,80 km da 
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sede do municipio e tem como principal acesso as rodovias MT 242, 

sendo 26,809 Km não Asfaltado. 

As parcelas do assentamento são 100% exploradas e altamente 

produtivas sendo uma area de 2.369,2682 hectares de lavouras 

temporarias como soja e milho e 92 hectares de pastagem, que 

produzem em média 130.309,7510 sacas de soja e 213.234,138 sacas de 

milho por safra. 

Quanto as vias internas do P.A Borgoni, são 27,897 km de estradas 

não asfaltadas com 6 bueiros tubulares confome ilustrado nas imagens 

em anexo. Raros são os pontos que o cascalho ainda resiste, tornando se 

necessário um trabalho de adequação de todo o leito da via e 

cascalhamento do mesmo. 

O georreferenciamento do perimetro já foi feito e os proprios 

produtores absorveram os custos e atualmente já se encontra certificado 

pelo INCRA. Entretando o georreferenciamento das parcelas ainda não foi 

realizado. 

O P.A Borgoni nao foi titulado e atualmente entre as principais 

dificuldades encontradas pelos parceleiros junto ao INCRA são: 

 

 Dificuldade em acesso ao crédito; 

 Insegurança juridica; 
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Anexos P. A SANTA IRENE 

 

 
Figura 1: Bueiro Tubular P.A Santa Irene 

 
Figura 2: Bueiro Tubular Improvisado P.A Santa Irene 



 

Rua dos Girassóis, 387 – Esq. Av. Fortaleza – Centro – Tels. (66) 588-1566/1538 – Cep 78578-000  Ipiranga do Norte - MT 

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRANGA DO NORTE 
ESTADO DE MATO GROSSO – CNPJ 07.209.245.0001-72 

Secretaria Mun. de Agricultura, Indústria e Comércio 

 

 
Figura 3: Bueiro Tubular Improvisado P.A Santa Irene 

 
Figura 4: Bueiro Tubular Improvisado P.A Santa Irene 
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Figura 5: Bueiro Tubular Improvisado P.A Santa Irene 
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Figura 6: Aproveitamento da Estrutura da estrada para captação de água 

 
Figura 7: Ponto Crítico no acesso ao P.A Santa Irene 
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Figura 8: Ponto crítico que dificulta o escoamento da safra 12/13. 

 
Figura 9: Má conservação das estradas assoreia o leito dos rios e córregos 
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Figura 10: Ponto crítico compromete a segurança do trabalhador rural 
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Anexos P.A MOGIANA e MOGIANA II 

 

 
Figura 12: As chuvas causam estragos nas estradas do P.A Mogiana 

Figura 11: A arte do improviso à serviço da agricultura familiar 
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Figura 13: Buracos atrasam viagens e provocam perdas na produção 

 

 
Figura 14: Além da safra, alunos padecem à caminho da escola 
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Figura 15: Medidas emergenciais, não resolvem o problema. 
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Anexos P.A Furnas III 

 
Figura 16: Dias de isolamento no P.A Furnas III 
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Figura 17: Terras arenosas exigem planejamento criterioso de adequação das estradas 
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Figura 18: P.A Bogorni 

 

 
Figura 19: P.A Bogorni 
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