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APRESENTAÇÃO 

 

 

ste Atlas Socioespacial contém um rico material cartográfico e análises inéditas 

sobre o espaço urbano e as diversas facetas da urbanização de Primavera do 

Leste, município da região sudeste do estado de Mato Grosso, a 234 quilômetros da 

capital, Cuiabá. 

Os mapas e as análises sobre população, renda, educação, saúde, infraestrutura e 

moradia no município expõem, dentre outros, contrastes de renda, escolaridade e 

condições de moradia entre os habitantes. Evidenciam as diferenças de acesso a 

serviços e a infraestrutura urbana entre os bairros centrais e os periféricos e indicam 

consequências do processo de ocupação territorial, como a formação de áreas que 

concentram uma parcela da população em estado de maior vulnerabilidade social. 

Assim, nem todos os habitantes de Primavera do Leste podem vivenciar da mesma 

maneira a cidade ou enfrentam os mesmos obstáculos para ter acesso aos serviços 

públicos e aos direitos sociais.  

Os mapas e as análises foram elaborados a partir de informações sobre a população e 

a infraestrutura do município (renda, escolaridade, acesso a água encanada, etc.) 

fornecidas pelo CENSO 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 

complementadas por informações de várias secretarias municipais (Assistência Social, 

Educação e Saúde), por levantamentos de campo e por entrevistas com moradores. 

Os mapas foram produzidos por meio do Quantum GIS e do gvSIG, softwares livres e 

gratuitos do Sistema de Informações Geográficas (SIG).  

Este Atlas é o resultado final da pesquisa “O uso do Sistema de Informações 

Geográficas para mapeamento e proposições socioespaciais”, apoiada pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e realizada de janeiro 

de 2015 a janeiro de 2017 por professores e estudantes do Instituto Federal de Mato 

Grosso (IFMT), campus Primavera do Leste. 

A equipe responsável por este trabalho espera que este Atlas, ao expor as áreas e 

grupos da população que demandam maior atenção da administração municipal, possa 

contribuir para a formulação e implantação de políticas públicas que resultem na 
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melhor aplicação possível de recursos e favoreçam a distribuição de benefícios entre 

todos os moradores de Primavera do Leste.  

Ao estudarmos um espaço urbano em contínua transformação, ajudamos a traçar os 

caminhos para melhor atender a uma demanda maior da população com serviços 

essenciais à vida na cidade, contribuindo para estudos urbanos locais e regionais e 

para uma cidade mais justa social e territorialmente. Evidentemente, as conclusões 

deste trabalho, longe de serem definitivas, devem servir para promover o debate mais 

amplo possível sobre os rumos do município. 

 

 

 

Primavera do Leste, janeiro de 2017. 
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INTRODUÇÃO 

 

 

 comunidade estabelecida na década de 1960 inicialmente conhecida como Bela 

Vista das Placas ganhou o atual nome apenas em 1979. Seu crescimento rápido 

a alçou à categoria de município em 1985 e a emancipação político-administrativa veio 

no ano seguinte. Em 2014, segundo o IBGE, Primavera do Leste já alcançava a 

população de 56.450 habitantes. Atualmente, é um dos municípios mais expressivos 

do agronegócio mato-grossense e desfruta de altos índices sociais e econômicos. O 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal, que considera dados de longevidade, 

renda e educação, é de 0,752, de acordo com as informações mais recentes (2010). 

Esse resultado colocou o município no sexto lugar no estado, após Cuiabá, Lucas do 

Rio Verde, Nova Mutum, Rondonópolis e Sinop. 

Em 2013, Primavera do Leste ocupou o terceiro lugar entre os municípios mato-

grossenses, após Lucas do Rio Verde e Sinop, no Índice FIRJAN de Desenvolvimento 

Municipal (IFDM), que avalia o desenvolvimento socioeconômico dos municípios 

brasileiros em três áreas: Emprego e renda, Educação e Saúde. Em janeiro de 2016, 

a revista Exame apresentou Primavera do Leste no 19º lugar entre as 100 cidades 

brasileiras com 50 mil a 100 mil habitantes que se destacavam pelas melhores 

condições de infraestrutura e moradia. A pesquisa foi realizada no ano de 2015 e 

avaliou 5,5 mil cidades brasileiras.  

Apesar disso, Primavera do Leste apresenta problemas característicos das grandes 

metrópoles brasileiras, detalhados nos próximos capítulos deste Atlas, como as 

ocupações irregulares e a falta de acesso pleno à educação, à saúde, ao transporte, 

ao lazer e a demais serviços essenciais à cidadania por parte da população. Em 2010, 

de acordo com o Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, 10,91% da população 

de Primavera do Leste era vulnerável à pobreza e 29,33% das pessoas com 18 anos 

ou mais de idade não tinham ensino fundamental completo e tinham ocupação 

informal. 

Ao retratar a situação e os contrastes da ocupação territorial, este estudo passa a ser 

urgente e necessário para o aprimoramento das políticas públicas que resultem em 

uma distribuição mais equânime dos recursos e dos serviços públicos.  

A 
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A integração de dados estatísticos e geográficos por meio dos softwares do Sistema 

de Informações Geográficas (SIG), o levantamento bibliográfico, o trabalhos de campo 

e as entrevistas realizadas em 2015 e 2016 resultaram em mapas temáticos que podem 

auxiliar na escolha das intervenções do poder público em determinados locais da 

cidade. As análises deste Atlas, somadas ao conhecimento dos especialistas do poder 

público, podem embasar proposições e decisões a respeito de projetos ou áreas com 

determinado perfil populacional, traçando políticas públicas, por exemplo, no âmbito 

da habitação, da saúde pública, de renda e emprego. O rápido crescimento econômico 

e populacional evidenciado neste Atlas indica a necessidade de mais atenção às faixas 

mais vulneráveis da população. 

Os mapas expõem as diferentes realidades sociais e territoriais do município: os 

espaços mais próximos ao centro apresentam características claramente distintas dos 

periféricos. Os domicílios de maior renda concentram-se no centro da cidade e em 

bairros como Jardim Riva, enquanto bairros como Primavera III, São José e Gnoato 

abrigam uma população de menor renda. Existe também uma clara separação – em 

termos de renda, escolaridade e raça ou cor – entre grupos sociais de um lado ou de 

outro da rodovia BR-070 (leste – oeste) e da MT-130 (norte – sul). Essa separação é 

nítida na paisagem e agora é confirmada por meio dos dados estatísticos do CENSO 

de 2010 representados nos mapas. 

A realidade social e espacial de Primavera do Leste é complexa e apresenta-se em 

constante e rápida transformação. Os mapas apresentados a seguir não explicam 

sozinhos as características ou elementos da dinâmica urbana da cidade, mas são mais 

uma ferramenta para melhor compreendê-la. 
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PRIMAVERA DO LESTE: mancha urbana e setores censitários, 2016.  

Fonte: IBGE (2010)/Prefeitura Municipal de Primavera do Leste (2016) 

 

 

Uma cidade dividida por duas rodovias  

 

Os contrastes sociais e espaciais observados ao se atravessar a rodovia BR ou 

MT não são uma característica específica de Primavera do Leste. As rodovias ou 

grandes avenidas acabam se constituindo, com frequência, como um elemento na 

delimitação de loteamentos ou bairros, que são mais ou menos valorizados de 

acordo com a localização na cidade (mais ou menos próximos do centro e do 

acesso a determinados serviços, por exemplo).  

As rodovias também acabam definindo determinadas práticas sociais nas cidades: 

muitos dos moradores, principalmente os que se locomovem a pé, também 

tendem a frequentar mais um ou outro lado de determinada rodovia. Refletindo as 

diferenças de acordo com o lado de cada rodovia em Primavera do Leste, em 

2010 os domicílios que apresentam rendimento per capita acima de 5 salários 

mínimos concentravam-se ao norte da BR e a oeste da MT. Nessa mesma porção 

da cidade se localiza o maior percentual de domicílios com três ou mais banheiros 

por setor censitário. O percentual de pessoas brancas residentes por domicílio a 

oeste da MT chegou a 93,2%, enquanto a leste não ultrapassou 34,6% em alguns 

setores censitários. Esses contrastes podem ser observados na maioria dos 

mapas deste Atlas.  
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Ressalvas metodológicas 

 

Ao trabalhar com dados estatísticos, é necessário escolher uma fonte de informações 

confiável, recente e com o maior número possível de amostras. A fonte considerada mais 

completa para este Atlas foi o CENSO 2010, o maior levantamento estatístico realizado no 

Brasil, coordenado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e de acesso 

gratuito. O CENSO 2010 foi elaborado a partir de visitas a 67,6 milhões de domicílios nos 

5.565 municípios brasileiros. As informações obtidas são agrupadas por setores censitários, 

a menor unidade territorial utilizada pelo IBGE, composta geralmente de 300 a 400 domicílios 

permanentes em zonas rurais e urbanas. No entanto, o CENSO é realizado somente a cada 

dez anos, de modo que algumas características representadas pelos mapas neste Atlas 

podem não refletir com a precisão desejada a atual situação de Primavera do Leste, marcada 

pelo rápido crescimento demográfico e transformações espaciais. Outra ressalva a ser 

lembrada é que não havia qualquer informação sobre dois setores censitários do Jd. Luciana 

(510704005000070 e 510704005000071), que, embora registrados na malha do IBGE, 

aparecem como “sem dados”. Tal situação provavelmente será corrigida no CENSO de 2020.  

Outras fontes bibliográficas e de dados estatísticos, devidamente referenciadas na fonte de 

cada mapa e nas referências bibliográficas deste Atlas, complementaram os dados do IBGE. 

 
 
 
 

 
Marcos Históricos 

 
 

Primavera do Leste surge com a expansão da fronteira 

agrícola no sudeste mato-grossense a partir das 

décadas de 1970 e 1980. Neste momento, foram 

fundamentais planos e programas financiados pelo 

Estado, que expandiam as infraestruturas (como 

estradas e rede de energia elétrica) e facilitavam o 

acesso ao crédito àqueles que desejam investir nas 

regiões centro-oeste e norte do Brasil. As bases 

políticas do que seria Primavera do Leste foram 

estabelecidas quando em 1971 o empresário paulista 

Edgard Cosentino, considerado um dos pioneiros da 

cidade, chegou à região com o objetivo de desenvolver 

um projeto agropecuário. Logo depois, daria os 

primeiros passos para a implantação do núcleo urbano. 

Com Cosentino, também chegaram outras famílias, 

muitas delas do sul brasileiro. Em 1986, ocorreu a 

emancipação política-administrativa de Poxoréu, de 

onde Primavera do Leste era distrito desde 1981. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Placa anunciando a implantação da “cidade 
Primavera” na década de 1970 colocada em local que 
hoje é o posto Barril. Fonte: Câmara Municipal de 
Primavera do Leste, 2017.  
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LOCALIZAÇÃO 

 

 

Em 2010, a população do estado de Mato Grosso era de 3.035.122 habitantes, 

com densidade demográfica de 3,36 moradores por quilômetro quadrado. 82% 

da população residia em áreas urbanas. O estado, que até 1977 formava com 

Mato Grosso do Sul uma única unidade federativa, é composto atualmente por 

141 municípios (Fonte: IBGE, 2017), representados no mapa abaixo e elencados 

na página seguinte.   

 

 

Mapa 1 – MATO GROSSO: municípios, 2010. 

Fonte: IBGE, 2010. 
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MUNICÍPIOS DO ESTADO DE MATO GROSSO  

 

 

 

1 Acorizal 48 Guarantã do Norte 95 Pontal do Araguaia 

2 Água Boa 49 Guiratinga 96 Ponte Branca 

3 Alta Floresta 50 Indiavaí 97 Pontes e Lacerda 

4 Alto Araguaia 51 Ipiranga do Norte 98 Porto Alegre do Norte 

5 Alto Boa Vista 52 Itanhangá 99 Porto dos Gaúchos 

6 Alto Garças 53 Itaúba 100 Porto Esperidião 

7 Alto Paraguai 54 Itiquira 101 Porto Estrela 

8 Alto Taquari 55 Jaciara 102 Poxoréu 

9 Apiacás 56 Jangada 103 Primavera do Leste 

10 Araguaiana 57 Jauru 104 Querência 

11 Araguainha 58 Juara 105 Reserva do Cabaçal 

12 Araputanga 59 Juína 106 Ribeirão Cascalheira 

13 Arenápolis 60 Juruena 107 Ribeirãozinho 

14 Aripuanã 61 Juscimeira 108 Rio Branco 

15 Barão de Melgaço 62 Lambari d'Oeste  109 Rondolândia 

16 Barra do Bugres 63 Lucas do Rio Verde 110 Rondonópolis 

17 Barra do Garças 64 Luciara 111 Rosário Oeste 

18 Bom Jesus do Araguaia 65 Marcelândia 112 Salto do Céu 

19 Brasnorte 66 Matupá 113 Santa Carmem 

20 Cáceres 67 Mirassol d'Oeste 114 Santa Cruz do Xingu 

21 Campinápolis 68 Nobres 115 Santa Rita do Trivelato 

22 Campo Novo do Parecis 69 Nortelândia 116 Santa Terezinha 

23 Campo Verde 70 Nossa Senhora do Livramento 117 Santo Afonso 

24 Campos de Júlio 71 Nova Bandeirantes 118 Santo Antônio do Leste 

25 Canabrava do Norte 72 Nova Brasilândia 119 Santo Antônio do Leverger 

26 Canarana 73 Nova Canaã do Norte 120 São Félix do Araguaia 

27 Carlinda 74 Nova Guarita 121 São José do Povo 

28 Castanheira 75 Nova Lacerda 122 São José do Rio Claro 

29 Chapada dos Guimarães 76 Nova Marilândia 123 São José do Xingu 

30 Cláudia 77 Nova Maringá 124 São José dos Quatro Marcos 

31 Cocalinho 78 Nova Monte Verde 125 São Pedro da Cipa 

32 Colíder 79 Nova Mutum 126 Sapezal 

33 Colniza 80 Nova Nazaré 127 Serra Nova Dourada 

34 Comodoro 81 Nova Olímpia 128 Sinop 

35 Confresa 82 Nova Santa Helena 129 Sorriso 

36 Conquista D'Oeste 83 Nova Ubiratã 130 Tabaporã 

37 Cotriguaçu 84 Nova Xavantina 131 Tangará da Serra 

38 Cuiabá 85 Novo Horizonte do Norte 132 Tapurah 

39 Curvelândia 86 Novo Mundo 133 Terra Nova do Norte 

40 Denise 87 Novo Santo Antônio 134 Tesouro 

41 Diamantino 88 Novo São Joaquim 135 Torixoréu 

42 Dom Aquino 89 Paranaíta 136 União do Sul 

43 Feliz Natal 90 Paranatinga 137 Vale de São Domingos 

44 Figueirópolis D'Oeste 91 Pedra Preta 138 Várzea Grande 

45 Gaúcha do Norte 92 Peixoto de Azevedo 139 Vera 

46 General Carneiro 93 Planalto da Serra 140 Vila Bela da Santíssima Trindade 

47 Glória D'Oeste 94 Poconé 141 Vila Rica 



 

17 

 

Mapa 2 – PRIMAVERA DO LESTE: localização no estado de Mato Grosso.  

Fonte: IBGE, 2010. 

 

 

 

 

O município de Primavera do Leste localiza-se na porção sudeste do estado de 

Mato Grosso, como indicado no mapa da esquerda. Apresenta 5.482 km2 e, em 

2010, possuía densidade demográfica de 9,52 habitantes/km2 (IBGE, 2015). A zona 

urbana é proporcionalmente pequena, em comparação com a rural, como se pode 

ver no mapa do centro. O mapa da direita delimita os setores censitários urbanos 

do CENSO de 2010. 
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 Mapa 3 – PRIMAVERA DO LESTE: rodovias, 2008. 

Fonte: Plano Nacional de Logística e Transportes, 2008. 

 

 

  

Mapa 4 – PRIMAVERA DO LESTE: hidrografia, 2010. 

Fonte: Agência Nacional de Águas, 2010. 

 



 

19 

Mapa 5 – PRIMAVERA DO LESTE: relevo, 2010. 

Fonte: Ministério do Meio Ambiente, 2002. 

 

 

Mapa 6 – PRIMAVERA DO LESTE: loteamentos, 2016. 

Fonte: Prefeitura Municipal de Primavera do Leste, 2016.  
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Mapa 7 - MATO GROSSO: População por município, 2010. 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 

 

 

Mapa 8 - MATO GROSSO: Produto Interno Bruto (PIB) por município, 2011. 

Fonte: Produto Interno Bruto dos Municípios/IBGE, 2017. 

 

 

Em 2011, o PIB total de Primavera do Leste foi o quinto maior do estado, alcançando 2.605 

bilhões de reais, após Cuiabá, Rondonópolis, Várzea Grande e Sorriso (Fonte: IBGE, 2011).  
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Em Primavera do Leste, a área plantada ou destinada à agricultura é de 439.824 

hectares: 439.740 destinados a lavouras temporárias e 84 a lavouras permanentes. 

Em 2014, 251.500 hectares foram destinados à soja, 115.000 ao milho e 33.970 ao 

algodão. Os mapas a seguir evidenciam a produção agrícola expressiva ao longo do 

eixo da BR-163 e no sudeste mato-grossense, onde se localiza Primavera. 

 

Mapa 9 - MATO GROSSO: Produção de soja por município, 2014. 

Fonte: Produção Agrícola Municipal, 2014. 

 

Mapa 10 - MATO GROSSO: Produção de algodão por município, 2014.  

Fonte: Produção Agrícola Municipal, 2014. 
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Mapa 11 - MATO GROSSO: Produção de milho por município, 2014.  

Fonte: Produção Agrícola Municipal, 2014. 

 

 

Mapa 12 - MATO GROSSO: Produção de feijão por município, 2014.  

Fonte: Produção Agrícola Municipal, 2014. 

 



 

24 

 Mapa 13 - MATO GROSSO: Rendimento médio domiciliar per capita por município, 2010.  

Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 

 

 

Mapa 14 - MATO GROSSO: Renda per capita por município, 2010.  

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.  
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Mapa 15 - MATO GROSSO: Índice GINI por município, 2010. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.  

 

O índice GINI é utilizado para medir a desigualdade na distribuição de renda. Quanto mais próximo de 1, maior a concentração 

da riqueza. O índice GINI de Primavera do Leste é de 0,51 e encontra-se na faixa intermediária de 0,49 a 0,53. 

 

Mapa 16 - MATO GROSSO: Percentual da renda apropriada pelos 10% mais ricos por município, 2010 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013. 

 



 

26 

Mapa 17 - MATO GROSSO: Percentual da riqueza apropriada pelos 80% mais pobres, 2010. 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.  

 
Mapa 18 - MATO GROSSO: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal por município, 2013.  

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.  

 
O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal por município (IDHM) abrange longevidade, educação e renda. 

Quanto mais próximo de 1, maior o desenvolvimento humano. O IDHM de Primavera do Leste era de 0,752 em 2010.  
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Mapa 19 - MATO GROSSO: Pessoas analfabetas com 15 anos de idade ou mais por município, 2010.  

Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 

 
 

Mapa 20 - MATO GROSSO: Taxa de urbanização por município, 2010. 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 
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POPULAÇÃO 

 

 

Em 2010, a população de Primavera do Leste era de 52.066 habitantes: 94,63% 

urbana e 5,37% rural. A taxa média anual de crescimento da população de 2000 

a 2010 foi de 2,71%, relativamente elevada se comparada com a taxa nacional, 

de 1,17% nesse mesmo período. A distribuição entre população residente 

masculina e feminina era de, respectivamente, 50,87% e de 49,13% (Fonte: IBGE; 

Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013). 

 

Mapa 21 - PRIMAVERA DO LESTE: População por setor censitário, 2010 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 

 

 

 

Vale lembrar que estamos trabalhando com os dados de 2010, quando foi realizado o último 

CENSO. Entre 2010 e 2017, houve, por exemplo, significativo crescimento populacional de 

loteamentos como Primavera III e Buritis. É provável que no próximo CENSO de 2020, o setor 

censitário composto por esses dois loteamentos seja fragmentado, devido ao maior 

adensamento residencial dos últimos anos.  
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Mapa 22 - PRIMAVERA DO LESTE: População com até 5 anos de idade por setor censitário, 2010. 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 

 

Em 2010, indivíduos com 15 a 64 anos formavam 71,59% da população, os com menos de 15 anos 

respondiam por 25,14% e os com 65 anos ou mais, por 3,27%, caracterizando uma população 

relativamente jovem. Conhecer a distribuição espacial especialmente da população com menos de 5 anos 

é importante para o aperfeiçoamento de políticas públicas em saúde e educação (Fonte: Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil; CENSO, 2010). 

 

Mapa 23 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual homens brancos residentes por setor censitário, 2010. 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010).
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Em 2010, 49,45% da população declarou-se como branca, 44,05% parda,  

4,93% preta, 1,45% amarela e 0,09% como indígena (Fonte: IBGE- CENSO, 2010). 

 

Mapa 24- PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de mulheres brancas residentes por setor censitário, 2010. 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 

 

Mapa 25 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de homens pretos residentes por setor censitário, 2010. 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 
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Mapa 26 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de mulheres pretas residentes por setor censitário, 2010.  

Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 

 

Mapa 27 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de homens pardos residentes por setor censitário, 2010. 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 
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Mapa 28 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de mulheres pardas residentes por setor censitário, 2010. 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 

 

Mapa 29 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de pessoas pardas residentes por setor censitário, 2010. 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 

 



 

34 

Mapa 30 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de pessoas pretas residentes por setor censitário, 2010. 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 

 

Mapa 31 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de pessoas brancas residentes por setor censitário, 2010. 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 

 

Como se pôde ver nos últiumos oito mapas, a população branca se concentra nos 

bairros centrais e a população negra e parda, nos bairros periféricos.   



 

35 

 

RENDA 

 

 

Em 2010, a renda per capita média de Primavera do Leste era de R$ 990,05; os 

2,57% da população considerada pobre apresentavam uma renda domiciliar per 

capita inferior a R$ 140,00 (Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013). 

 

Mapa 32 - PRIMAVERA DO LESTE: Rendimento médio por domicílio por setor censitário, 2010. 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 

 

 

Os mapas relacionados à renda na zona urbana de Primavera do Leste evidenciam uma 

tendência a uma maior concentração de população mais rica nas áreas centrais. Essa 

característica é comum a outras cidades, uma vez que o centro concentra a oferta de 

serviços, de trabalho e de equipamentos públicos urbanos, o que torna mais elevado o 

acesso a um terreno ou a um imóvel para compra ou aluguel. No mapa acima, a 

população cujo rendimento médio por domicílio é maior está localizada a norte da rodovia 

BR-070 e a oeste da MT-130, predominantemente no centro e no Jd. Riva. Novas frentes 

de expansão do mercado imobiliário destinadas à população com poder aquisitivo mais 

elevado foram implantadas desde 2010, como o Condomínio Cidade Jardim e Porto 

Seguro I e II. 



 

36 

Mapa 33 - PRIMAVERA DO LESTE: Domicílios sem rendimento per capita por setor censitário, 2010. 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 

 

Foi preciso isolar os domicílios com rendimento dos sem rendimento para analisar a renda 

no território municipal. No setor censitário delimitado pelas avenidas Paulo César Aranda, 

Minas Gerais e David Riva, havia uma elevada concentração de domicílios sem rendimento 

(142 diante de um total de 400 domicílios no setor), possivelmente explicada pela presença 

de quitinetes que abrigam estudantes nas proximidades da Universidade de Cuiabá (UNIC). 

Se os mapas não fossem elaborados separadamente, esse setor censitário, composto 

predominantemente por casas de alto padrão, apareceria na mesma classificação que os 

bairros cuja população é mais pobre.  

 

 

 
À esquerda, imagem de satélite do bairro Jd. Riva. À direita, 
imagem de satélite do bairro Primavera III. Nota-se uma clara 

diferença no tamanho dos lotes e das casas. Fonte: Google Earth, 
2016.  
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Mapa 34 - PRIMAVERA DO LESTE: Domicílios com rendimento per capita até ⅛ de salário (% entre os 

domicílios com rendimento positivo) por setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 

 

Mapa 35 - PRIMAVERA DO LESTE: Domicílios com rendimento per capita até 1/4 salário (% entre os 

domicílios com rendimento positivo) por setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 

 

 

O salário mínimo em 2010 era de 510 reais. Pessoas que recebem até ¼ de salário mínimo são consideradas 

como vivendo na pobreza, enquanto as que recebem até ⅛ vivem no que se denomina de pobreza extrema 

(Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013). Em Primavera do Leste, a população vivendo em 

pobreza extrema está concentrada nos setores censitários que abrangem os loteamentos Pq. Eldorado e 

Jardim Progresso, São José, Cristo Rei e Cohab Tancredo Neves. Os habitantes considerados como pobres 

estão principalmente localizados em Primavera III, Jardim Progresso, São Cristóvão e Cohab Jaime Campos.  
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Mapa 36 - PRIMAVERA DO LESTE: Domicílios com rendimento per capita até meio salário (% 

entre os domicílios com rendimento positivo) por setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 

 

Mapa 37 - PRIMAVERA DO LESTE: Domicílios com rendimento per capita até 01 salário (% entre 

os domicílios com rendimento positivo) por setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 
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Mapa 38 - PRIMAVERA DO LESTE: Domicílios com rendimento per capita de até 02 salários (% entre os 

domicílios com rendimento positivo) por setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 

Mapa 39 - PRIMAVERA DO LESTE: Domicílios com rendimento per capita a partir de 05 salários (% entre 

os domicílios com rendimento positivo) por setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 
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Mapa 40 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios chefiados por mulheres por setor 

censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 

 

Mapa 41 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios chefiados por homens por setor 

censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 
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Mapa 42 - PRIMAVERA DO LESTE: Quantidade de chefes de domicílios homens ou mulheres 

por setores censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 

 

 

 

 

Em 2010, 4,28% da população 

economicamente ativa estava sem 

emprego. Do total de pessoas ocupadas 

na faixa etária de 18 anos ou mais, 

43,45% trabalhavam no setor de serviços, 

17,71% no comércio, 16,74% no setor 

agropecuário, 7,88% na construção civil, 

6,73% na indústria de transformação, 

0,52% na indústria extrativa e 0,49% nos 

setores de utilidade pública (Fonte: Atlas 

do Desenvolvimento Humano no Brasil, 

2013).  

 

 

Em 2016, havia 2.103 empresas vinculadas 

ao comércio, 106 à indústria e 4.908 à 

prestação de serviços. Segundo a Relação 

Anual de Informações Sociais (RAIS), em 

2014 havia 19.377 empregos formais em 

Primavera do Leste: 5.930 no comércio, 

4.815 na prestação de serviços, 4.100 na 

agropecuária, 1.200 na indústria de 

transformação, 1.904 na administração 

pública, 753 na construção civil, 50 em 

serviços industriais de utilidade pública e 21 

no setor extrativo e mineral (Fonte: O Diário – 

revista. 30 anos Primavera do Leste – MT Maio 

de 2016).  
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EDUCAÇÃO 

 

 

 

Em 2010, entre os moradores com 25 anos ou mais, 53,28% tinham completado 

o ensino fundamental, 36,90% o ensino médio, 12,10% o ensino superior e 6,13% 

eram analfabetos (Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013).  No ano de 

2015, eram 9.263 matrículas no Ensino Fundamental, 2.828 no Ensino Médio e 

1.901 no Ensino Pré-Escolar. Cada uma dessas etapas contava com, 

respectivamente, 522, 235 e 111 docentes (Fonte: IBGE Cidades, 2017; InepData - 

Ministério da Educação, 2017).  

 

 

Mapa 43 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de chefes de domicílios alfabetizados por setor 

censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 
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Mapa 44 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de mulheres pardas analfabetas por setor 
censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 

 

 

Mapa 45- PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de homens brancos analfabetos por setor 

censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 
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Mapa 46 - PRIMAVERA DO LESTE: Relação entre brancos e pardos alfabetizados por setor 

censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 

 

Mapa 47 - PRIMAVERA DO LESTE: Localização das escolas privadas, 2016. Fonte: Secretaria 

Municipal de Educação, 2017. 

 

Como se nota no mapa acima, as escolas privadas estão concentradas na porção central da cidade.  
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Mapa 48 - PRIMAVERA DO LESTE: Localização das escolas municipais de Ensino Fundamental, 2016. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2017. 

Mapa 49 - PRIMAVERA DO LESTE: Quantidade de matrículas por escolas municipais de Ensino 

Fundamental, 2016. Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2017. 
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Mapa 50 - PRIMAVERA DO LESTE: Localização das escolas estaduais, 2016. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2017. 

 
Mapa 51 - PRIMAVERA DO LESTE: Quantidade de matrículas por escolas estaduais, 2014. 

 Fonte: Censo Escolar, 2014.  
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Mapa 52 - PRIMAVERA DO LESTE: Localização das escolas municipais de Educação Infantil, 2016. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2017. 

 

Mapa 53 - PRIMAVERA DO LESTE: Quantidade de matrículas por escolas municipais de 

Educação Infantil, 2016. 
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Mapa 54 - PRIMAVERA DO LESTE: Localização das instituições de Ensino Superior, 2016. 

Fonte: Secretaria Municipal de Educação, 2017. 

 
 

 

Em 2010, Primavera do Leste era o quinto município do estado com a maior 

porcentagem de pessoas ocupadas adultas com ensino superior completo. 

Primavera (13,44%) foi precedida apenas por Cuiabá (21,17%), Barra do Garças 

(16,95%), Rondonópolis (15%) e Nortelândia (13,72%) (Fonte: Atlas do 

Desenvolvimento Social no Brasil, 2013). 

 

No ano de 2012, eram 4.636 matrículas no ensino superior da rede privada (3.705 

presencial e 931 à distância) e 307 da rede pública federal (modalidade à 

distância) (Censo da Educação Superior – InepData – Ministério da Educação, 2017). 

Um importante marco na educação pública da região foi a implantação de um dos 

campi do Instituto Federal de Mato Grosso em Primeira do Leste no ano de 2014. 

No ano seguinte, iniciou-se o primeiro curso de ensino superior público e 

presencial da cidade. Em janeiro de 2017, já eram 214 matrículas no ensino 

superior no IFMT – campus Primavera do Leste (Fonte: Registro Escolar do IFMT – 

Primavera do Leste, 2017).  
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SAÚDE 

 

 

Em 2008, a porcentagem de partos cesáreos foi de 45,5%, e 22,6% das mães 

tinham entre 10 e 19 anos. A taxa bruta de natalidade neste ano foi de 1,8%. Em 

2009, a taxa de mortalidade infantil por diarreia foi de 3,9 por mil nascidos vivos, 

enquanto a prevalência de desnutrição foi de 1,1 por cem crianças menores de 2 

anos. A porcentagem de cobertura de consultas de pré-natal foi de 98,4%. (Fonte: 

DATASUS, 2017). 

 

Em 2010, o município liderava o ranking na região centro-oeste em novos casos 

de infectados pelo vírus HIV. Segundo o Sistema de Informação de Agravos de 

Notificação, foram 47,2 casos em cem mil habitantes no ano de 2011. Já segundo 

o Sistema Único de Saúde, no ano de 2010, foram registrados 17 casos de AIDS 

no município (Fonte: DIOPRIMA - Diário Oficial de Primavera do Leste-MT • 

Primavera do Leste-MT, 13 de Abril de 2015•Edição 702•Ano IX). 

 

Mapa 55 - PRIMAVERA DO LESTE: Localização dos estabelecimentos públicos de saúde, 2016. 

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS, 2017). 
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Em 2016, 11 unidades do Programa de Saúde da Família (PSF) funcionavam em 

Primavera do Leste, com o objetivo de promover e proteger a saúde do indivíduo, 

da família e da comunidade. Em 2009, o Cadastro Nacional de Estabelecimentos 

de Saúde registrava 50 consultórios isolados privados no município e 1,6 leito de 

internação a cada mil habitantes. Um total de 186 médicos atuavam no município 

(161 atendendo também pelo Sistema Único de Saúde), com 4 médicos a cada 

mil habitantes, acima dos padrões recomendados pela Organização Mundial de 

Saúde, de 2,5 médicos a cada mil habitantes. Em 2009, havia 3 mamógrafos, 44 

equipamentos de raio-X, 7 equipamentos de ultrassom e 55 equipamentos 

odontológicos completos em uso no município. Não havia neste ano tomógrafos 

computadorizados e equipamentos de ressonância magnética. Em 2016, havia no 

município 112 estabelecimentos vinculados à assistência à saúde, incluindo 

clínicas odontológicas, estéticas e consultórios de psicologia (Fonte: DATASUS, 2017). 

 

 

Mapa 56 - PRIMAVERA DO LESTE: Localização dos hospitais particulares, 2016. 

Fonte: Departamento de Informática do SUS (DATASUS, 2017). 
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INFRAESTRUTURA E MORADIA 

 

 

 

Em 2010, 98,72% dos domicílios em Primavera do Leste contavam com água 

encanada, 99,89% com energia elétrica e 99,44% com coleta de lixo. Esses 

indicadores são mais elevados que a média dos municípios de Mato Grosso, de, 

respectivamente, 95,17%, 98,01% e 97,11%. (CENSO, 2010; Atlas do 

Desenvolvimento Social no Brasil, 2013). O acesso à água encanada e à energia 

elétrica, bem como a demais infraestruturas relacionadas ao saneamento básico, 

é fundamental à vida digna, à saúde e ao bem-estar dos habitantes, seja do núcleo 

urbano seja das áreas rurais. 

 

 

 

Mapa 57 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios abastecidos por água da rede geral 

por setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 

 

A maior concentração de domicílios abastecidos com água da rede geral está 

predominantemente nos loteamentos cuja ocupação é mais recente. 
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Mapa 58 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios abastecidos com água de poço por 

setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 

 

Mapa 59 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios com lixo coletado por setor censitário. 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010).
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Mapa 60 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios de uso exclusivo dos moradores ou sanitário e 

esgotamento sanitário via rede geral de esgoto ou pluvial por setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 

 

Mapa 61 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios com banheiro de uso exclusivo dos moradores ou 

sanitários e esgotamento sanitário via fossa rudimentar por setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 

 

Fossa rudimentar - quando o banheiro ou sanitário estava ligado a uma fossa rústica (fossa negra, poço, buraco, etc.). 
Fonte: IBGE, 2010.  
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Mapa 62 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios particulares permanentes com banheiro de uso 

exclusivo dos moradores ou sanitário e esgotamento sanitário via fossa séptica por setor censitário, 2010. 

Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 

 

Fossa séptica - quando a canalização do banheiro ou sanitário estava ligada a uma fossa séptica, ou seja, a matéria 
era esgotada para uma fossa próxima, onde passava por um processo de tratamento ou decantação, sendo, ou não, a 
parte líquida conduzida em seguida para um desaguadouro geral da área, região ou município. Fonte: IBGE, 2010.  

 

 

A Lei 1.540, de 08 de abril de 2015, instituiu o Plano Municipal de Saneamento 

Básico de Primavera do Leste e regulamentou a prestação de serviço de 

abastecimento de água, esgotamento sanitário, resíduos sólidos e drenagem. O 

poder público municipal, responsável por gerir as questões do saneamento básico, 

tem como desafio em Primavera do Leste implantar melhorias relacionadas à 

limpeza pública e consolidar uma política municipal de resíduos sólidos, além de 

lidar com a ocupação de áreas de várzea e seus inúmeros impactos ambientais. 

O lançamento final dos resíduos sólidos do município até 2015 era realizado sem 

tratamento ou triagem em uma propriedade da Prefeitura a aproximadamente 

quinze quilômetros do núcleo urbano. O destino de pilhas, baterias e lâmpadas 

ainda era o lixo comum, uma vez que não havia sistema de coleta ou destinação 

destes resíduos. Por sua vez, a ocupação em áreas de várzea, para usos rurais e 

urbanos, tem como algumas de suas consequências a erosão, o assoreamento 

de córregos e a destruição das matas ciliares (Fonte: DIOPRIMA - Diário Oficial de 

Primavera do Leste-MT • Primavera do Leste-MT, 13 de Abril de 2015•Edição 702•Ano IX).  

  

0 
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Mapa 63 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios alugados por setor censitário, 2010.  

Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 

 

Mapa 64 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios particulares próprios e quitados 

por setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010)  
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Mapa 65 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de moradores em apartamentos por setor censitário, 2010.  

Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 

 

Mapa 66 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios com homem responsável e sem 

outro morador por setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010)
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Mapa 67 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios com cinco moradores ou mais por 

setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 

 

Mapa 68 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios com um morador por setor 

censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 
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Mapa 69 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios com um banheiro por setor 

censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010) 

 

Mapa 70 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios com três ou mais banheiros por 

setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 
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O Déficit  Habitacional  

 
 

O déficit habitacional ainda é significativo em Primavera do Leste. Em 2014, 6 mil pessoas não 

tinham local adequado de moradia, um problema social que as políticas habitacionais ligadas ao 

programa federal “Minha Casa Minha Vida” procuraram amenizar. Em junho de 2014, foram 

entregues 500 casas do Conjunto Padre Onesto Costa, no loteamento Primavera III. Para o ano 

de 2017 está prevista a entrega de 750 unidades habitacionais no Residencial Guterres I e II, no 

loteamento Tuiuiú. Desse total, 500 são destinadas a pessoas cuja renda familiar mensal é de até 

R$ 1.800,00. A parcela mínima a ser paga por essas famílias é de 25 a 80 reais, o equivalente a 

5% da renda mensal de cada família (Fonte: Secretaria Municipal de Assistência Social, 2016).  

 

 

 

 

 

 

 

 
       Conj. Padre Onesto Costa. Rua Bacuri. 09 out. 2015.  

 

 

 

 

 

  
O loteamento Primavera III é um dos bairros mais 

afastados da cidade, que vem crescendo de modo 

expressivo nos últimos cinco anos. De acordo com 

questionários aplicados com 105 moradores em abril 

e junho de 2016, 60% dos se declararam como 

pardos, 10% como pretos, 23% como brancos, 2% 

como indígenas e 5% não responderam; 53% não 

estavam empregados. Do total dos 47% com 

emprego, 56% não tinham carteira assinada; 29% 

recebiam até 1 salário mínimo e 53%, de 1 a 2 

salários; 10% de 3 a 6, e 7% não souberam ou não 

quiseram responder.  

Em relação à quantidade de pessoas por domicílio, 

42% das casas tinham de 1 a 3 moradores, 53% de 4 

a 6, 3% de 7 a 10, e 2% mais de 10.  

28% não tinham veículo próprio, 30% possuíam moto, 

11% carro, 7% se locomoviam por bicicleta e 2% 

tinham caminhonete, 2% não responderam; 20% 

possuíam mais de um veículo. 

 

 
Residencial Guterres, em fase de acabamento no bairro Tuiuiú. 27 nov. 2015. 
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As casas da rodovia BR -  070 

 

 

 

Cerca de 90 famílias vivem às margens da rodovia BR-070 em situações precárias e em casas 

construídas com madeira, papelão e lona. A maioria dos moradores são migrantes da região 

nordeste do Brasil, desempregados ou trabalhadores sem vínculo empregatício formal. O trecho 

ao norte da rodovia é mais antigo, com casas mais estruturadas que as do lado sul da rodovia, 

cuja precariedade reflete a ocupação recente. 

 

 

 

 
Na foto à esquerda, ocupação ao sul da BR- 070. À 
direita, casas ao norte da rodovia em trecho lindeiro 

à Av. São Paulo. 09 out. 2016. 

 
 

 

 

 

A ocupação da BR originou-se com a própria implantação e expansão do núcleo 

urbano primaverense. Muitas das famílias que construíram suas casas ao lado da 

rodovia hoje moram com condições melhores em outros bairros da cidade devido 

à implantação de políticas públicas habitacionais. Com a duplicação da BR no 

trecho de Primavera do Leste, grande parte dessas famílias deve passar a morar 

em demais locais da cidade, no geral em bairros distantes do centro. Os 

moradores que continuam morando nas áreas próximas à BR relataram que 

enfrentam cotidianamente dificuldades básicas para obtenção de água e energia. 

No período de chuvas (setembro a março) muitas casas ficam sujeitas a 

inundações ou a sérios danos em sua estrutura. Devido à proximidade com a 

rodovia, há ainda o risco de capotamento de caminhões e de atropelamentos. 
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O PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA  

 

 

Em junho de 2016, o Cadastro Único (CAD Único) de Primavera do Leste 

registrava 25.533 inscritos no território municipal. O CAD Único é utilizado 

principalmente para a seleção e inclusão de famílias de baixa renda em programas 

federais, como o Programa Bolsa Família e o Programa Minha Casa Minha Vida 

(Fonte: Secretaria de Assistência Social de Primavera do Leste/ Ministério de 

Desenvolvimento Social, 2016).  

 

Mapa 71 – PRIMAVERA DO LESTE: Beneficiários do Bolsa Família por setor censitário, 2016. 

Fonte: Secretaria de Assistência Social, 2016 

 

O arquivo fornecido em junho de 2016 pela Secretaria de Assistência Social de Primavera do 

Leste possuía 7.772 registros, dos quais 7.056 se referiam à área urbana, representados no 

mapa acima. A quantidade de beneficiários por setor censitário refere-se ao total de pessoas; 

em muitos casos, há mais de um beneficiário por domicílio Observa-se uma maior 

concentração de beneficiários no setor censitário correspondente aos loteamentos Primavera 

III e Buritis e nos setores a leste da rodovia MT – 130, abrangendo bairros como Parque 

Eldorado e São Cristóvão. 
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Famílias com renda de até R$85,00 mensais por pessoa, com renda mensal entre 

R$85,01 e R$170,00 por pessoa, integradas por gestantes, mães que 

amamentam, crianças e adolescentes com idade entre zero e 17 anos, podem se 

inscrever no Programa Bolsa Família. As famílias que recebem os benefícios do 

programa devem assegurar a frequência dos filhos na escola e o 

acompanhamento médico, como carteira de vacinação em dia e pré-natal, no caso 

de gestantes. O valor do benefício varia de R$ 39,00 a R$372,00, de acordo com 

a renda da família e a composição familiar (Fonte: Caixa Econômica Federal, 2017).  

 

 

 

 

CRIMINALIDADE 

 

 

A Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste registrou uma queda 

significativa nos crimes contra o patrimônio (estelionatos, furtos e roubos) e crimes 

contra a pessoa (estupro e lesão corporal) entre 2014 e 2015. Furto e roubo são 

os tipos de crimes mais registrados. Em 2014, os bairros que lideraram a 

ocorrência de furtos foram Centro, Castelândia e Primavera II, enquanto o Centro, 

Primavera II e Poncho Verde comandaram os registros de roubos. Por sua vez, 

as maiores ocorrências de lesão corporal foram notificadas em Primavera III, 

Centro e Parque Eldorado. Houve mais registros de casos de estupro nos bairros 

Castelândia e São Cristóvão. Os dados não necessariamente correspondem à 

quantidade real de ocorrências em determinado local ou bairro. Há uma margem 

considerável de subnotificações, já que muitos delitos não são relatados nem 

registrados em boletins de ocorrência. 

 

Em 2014, o Sistema de Informações sobre Mortalidade (SIM/DATASUS) registrou 

50 mortes por agressão, das quais 35 por armas de fogo, no município de Primavera 

do Leste. 48% das vítimas tinha de 15 a 29 anos e era do sexo masculino (92%). 

Em 2010, 2011, 2012 e 2013, foram registradas respectivamente 22, 14, 23 e 40 

mortes por agressão, sendo a principal causa disparos por armas de fogo, como 

em 2014.  
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Mapa 72 – PRIMAVERA DO LESTE: Localização dos homicídios, 2014. 

Fonte: Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste, 2016. 

 
Mapa 73 – PRIMAVERA DO LESTE: Quantidade de roubos registrados por setor censitário, 2014.  

Fonte: Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste, 2016. 
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Mapa 74 – PRIMAVERA DO LESTE: Quantidade de crimes por lesão corporal registrados por setor 

censitário, 2014. Fonte: Polícia Judiciária Civil de Primavera do Leste, 2016. 

 

 

A Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Primavera do Leste 

registrou aproximadamente 120 inquéritos de violência sexual em 2016. Mais de 

90% das vítimas eram menores de 18 anos e a maioria dos agressores eram 

pessoas próximas das vítimas ou de suas famílias. Apenas 10 casos registrados 

em 2016 se referiam a situações fora do ambiente doméstico, como ruas e locais 

de trabalho ou estudo. É provável que a quantidade de ocorrências seja maior, já 

que poucos casos de violência sexual são denunciados (Fonte: Jornal O Diário, 9 de 

novembro de 2016). 

 

Já dados da Polícia Militar de Primavera do Leste, citados por Ruver e Tiem (2016), 

apontam que foram 156 ocorrências notificadas como violência contra a mulher 

entre os meses de janeiro a junho de 2016. 110 delas caracterizavam-se como 

violência doméstica. Janeiro e junho foram os meses com mais notificações 

registradas. Os loteamentos com maior quantidade de ocorrências foram Primavera 

III, Parque Eldorado, Conjunto Padre Onesto Costa, São Cristóvão e Centro Leste.  
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VULNERABILIDADE SOCIAL  

 

 

A sobreposição de mais de uma variável do CENSO de 2010 indicou os bairros 

de Primavera do Leste que poderiam merecer mais atenção das políticas públicas. 

Relacionar dados estatísticos é um recurso de grande importância em análises 

porque uma família de menor renda não está necessariamente em situação mais 

vulnerável à pobreza ou a outros fatores que possam colocar em risco a saúde, o 

bem-estar ou o acesso a demais direitos, como educação, lazer e transporte. Um 

domicílio que abriga um maior número de pessoas – principalmente de crianças – 

poderia estar em situação mais vulnerável que um com menos moradores. De 

modo similar, famílias de mesma renda e mesma composição familiar podem ser 

mais ou menos suscetíveis a situações adversas de acordo com a infraestrutura e 

os serviços – saneamento básico, rede de transporte público, acesso a creches, etc. 

– do local em que vivem.  

 

 

Em 2010, 27,87% das mães chefes de família não tinham completado o ensino 

fundamental e tinham filho menor. Da população entre 15 e 24 anos, 4,25% não 

estudava, não trabalhava e era socialmente vulnerável. Das crianças de 0 a 5 

anos, 57% estavam fora da escola (Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil, 2013). 

 

 

Os quatro mapas a seguir indicam as áreas de maior vulnerabilidade social em 

Primavera do Leste a partir de quatro variáveis selecionadas do CENSO: 

percentual de domicílios com rendimento per capita de até ¼ de salário mínimo, 

percentual de domicílios com pessoas com até 5 anos, percentual de domicílios 

com pessoas com até 5 anos de idade não alfabetizadas, e percentual de 

domicílios com pessoas com mais de 60 anos de idade. Os mapas são expostos 

separadamente para então comporem um mapa síntese da vulnerabilidade social 

na zona urbana do município de Primavera do Leste. 
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Mapa 75 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios com rendimento per capita de até 

¼ de salário mínimo por setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 

Mapa 76 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios com pessoas com até 05 anos de 

idade por setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 
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Mapa 77 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios com pessoas com até 05 anos de 

idade não-alfabetizada por setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 

 

Mapa 78 - PRIMAVERA DO LESTE: Percentual de domicílios com pessoas com mais de 60 anos 

de idade por setor censitário, 2010. Fonte: IBGE (CENSO, 2010). 
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Mapa 79 - PRIMAVERA DO LESTE: Vulnerabilidade social por setor censitário, 2010. 

 

 

  

O mapa anterior indica os dois setores censitários que apresentam maior 

vulnerabilidade social. Um deles abrange os bairros Primavera III e Buritis, e o 

outro envolve os bairros São José, Jardim Progresso e ocupações do lado sul da 

BR - 070. Esses locais concentram as famílias de menor renda, compostas por 

mais crianças e idosos e com mais dificuldades de acesso à educação formal que 

as de outros bairros. 
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O espraiamento da mancha urbana 
 

 
Em 2014, 6.732 lotes aguardavam aprovação para 

serem comercializados, com previsão para 

abrigarem mais de 22 mil pessoas (Fonte: Prefeitura 

Municipal de Primavera do Leste, 2014). A implantação 

de novos loteamentos contribui para a expansão da 

mancha urbana e, consequentemente, cria a 

necessidade de que serviços públicos de 

infraestrutura urbana alcancem esses locais. Assim, 

há um incremento da demanda de acesso à 

educação, ao transporte e à saúde, por exemplo, 

em áreas geralmente mais distantes do centro da 

cidade 

 

 

 

 

 
Loteamento em implantação ao lado do IFMT. 12 fev. 2015. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Assentamento Vale Verde. 05 de fev. 2016. 

Além da divisa... 
 

 

A região do Vale Verde pertence ao município de 

Poxoréu e abriga de 5 mil a 7 mil pessoas, segundo 

representantes locais. É composta pelos 

assentamentos Novo Poxoréo, São Benedito, Bela 

Vista, Buritis, São Francisco e Vale Verde. A maioria 

da população desta região trabalha em ou usufrui dos 

serviços de Primavera do Leste, mais próxima (5 

quilômetros) do que o núcleo urbano de Poxoréu, a 

cerca de 40 quilômetros de distância.  

Muitas casas do Vale Verde não têm saneamento 

básico ou energia elétrica. Também não há coleta de 

lixo e fornecimento de água. Representantes das 

associações de moradores destacaram como 

necessidades urgentes o acesso à rede elétrica e à 

pavimentação das estradas de acesso à região.  
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