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Mato Grosso

Série Bandeiras – Mato Grosso – Emissão Brasileira de 19 de novembro de 1984

Localização: Situa-se a oeste da região Centro-Oeste. A maior parte de seu território é
ocupado pela Amazônia Legal. Tem como limites Amazonas e Pará a norte; Tocantins e
Goiás a leste; Mato Grosso do Sul ao sul; Rondônia e Bolívia a oeste.
Área: 903.378,292 km².
População: 3.441.998 habitantes (estimativa IBGE 2018).
Capital: Cuiabá.
Economia:  Sua economia  se  baseia  na agricultura,  na  pecuária,  na  mineração e  na
indústria. Mato Grosso é um dos principais produtores e exportadores de soja do Brasil.

Corrida de Reis – Várzea Grande/Cuiabá – Mato Grosso– Emissão Brasileira de 10 de
janeiro de 2010.

Clima: equatorial e tropical.
Vegetação:  O Cerrado, ocupando cerca de 40% da área do Estado mato-grossense, o
Pantanal, que ocupa 10% da área do estado e por fim, a Mata Atlântica, que ocupa os
outros 50% do território do Estado.
Comidas e  Bebidas Típicas:  galinhada,  Maria  Isabel  (prato  feito  com arroz  e  carne
seca), mojica de pintado, furrundu (feito com mamão ralado, rapadura, gengibre, cravo e
canela), farofa de banana-da-terra madura.
Turismo: Casa do Artesão, Chapada dos Guimarães, Nobres, Corrida dos Reis (realizada
entre Várzea Grande e Cuiabá sempre no primeiro domingo após o dia dos Reis Magos),
Pantanal  Matogrossense,  Jaciara,  Vale  do  Araguaia,  Parque  Estadual  do  Cristalino,
Cáceres,  Vila  Bela  da Santíssima Trindade,  Serra  do Roncador,  Primavera  do Leste,
Campo Novo do Parecis.
Curiosidade: A  capital  Cuiabá  está  localizada  bem  no  centro  do  continente  e,  se
colocarmos uma linha reta, a cidade fica no meio do caminho entre os oceanos Atlântico e
Pacífico.

Autoria: Luiz Gonzaga Amaral Júnior (filatelista do Clube Filatélico Candidés – 
Divinópolis/MG).



E pra fechar a viagem, bora um pouco de literatura!

 As lavras do sutil

Antemanhã, quando no céu de leste,
Mal se esgarçava em luz a noite mansa,

Miguel Sutil de Sorocaba avança,
Rumo ao mistério do sertão agreste.

Estrada longa e atroz! Mas ele a investe,
Com redobrado heroísmo, e não se cansa.
Vão-lhe à frente dois índios, e a Esperança

Visões de ouro não há, que não lhe empreste.

E ei-los que chegam a estes sítios belos,
Onde o outro excede todos os castelos,

Do sonho audaz do bandeirante. Lá,

Ao longe, em praias verdes e desertas,
Faiscava o rio...Estavam descobertas

As minas imortais do Cuiabá.

*Miguel Sutil de Oliveira foi um bandeirante paulista, sorocabano, do século XVIII.

(D. Aquino Correia (nome civil: Francisco A. C.), sacerdote, prelado, arcebispo de Cuiabá,
poeta e orador sacro, nascido em Cuiabá, MT, em 2 de abril de 1885, e falecido em São

Paulo, SP, em 22 de março de 1956).

Bibliografia:

Sites: https://pt.wikipedia.org/wiki/Mato_Grosso     
https://www.sogeografia.com.br/Conteudos/Estados/MatoGrosso/     
https://www.infoescola.com/geografia/vegetacao-de-mato-grosso/     
https://www.estadosecapitaisdobrasil.com/mato-grosso/culinaria-do-mato-grosso/ 
https://hotelmt.com.br/blog/mato-grosso-destinos  
https://hotelmt.com.br/blog/surpreenda-se-descubra-agora-12-curiosidades-do-mato-
grosso/ 

Imagens dos Selos:
Bandeira do Mato Grosso: https://www.oselo.com.br/catalogo/ (consulta ano 1984) 
Corrida de Reis: https://www.oselo.com.br/catalogo/ (consulta ano 2010)

Autoria: Luiz Gonzaga Amaral Júnior (filatelista do Clube Filatélico Candidés – 
Divinópolis/MG).
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