
 

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA HUMANA 

 

 

Mirian Terezinha Mundt Demamann 

  

 

RONDONÓPOLIS - MT: CAMPO, CIDADE E  

CENTRALIDADES 

 

 

Versão corrigida 

Dezembro de 2011 

      De Acordo, 

 

      _________________________________ 

     Orientador: Prof. Dr. Júlio César Suzuki 

 

 

 

SÃO PAULO - SP 
2011 



 

 
UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE FILOSOFIA, LETRAS E CIÊNCIAS HUMANAS 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM GEOGRAFIA HUMANA 

 

RONDONÓPOLIS - MT: CAMPO, CIDADE E  

CENTRALIDADES 

 

Mirian Terezinha Mundt Demamann 

 

Tese apresentada como 
parte dos requisitos para a 
obtenção do título de 
Doutor em Ciência, área de 
concentração Geografia 
Humana, junto à Faculdade 
de Filosofia, Letras e 
Ciências Humanas da 
Universidade de São Paulo. 

 

 Orientador:  Prof. Dr. Júlio César Suzuki 

 

 

 
 

SÃO PAULO - SP 
2011 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Demamann, Mirian Terezinha Mundt. 
 

Rondonópolis - MT: campo, cidade e centralidades / Mirian Terezinha Mundt 
Demamann.  –  São Paulo (SP):  A Autora,  2011. 

250 p. : il. 
 
Tese (Doutorado em Geografia Humana).  Universidade de São Paulo.  Faculdade de 
Filosofia, Letras e Ciências Humanas.  Pós-Graduação em Geografia Humana. 
Orientação: Prof. Dr. Júlio César Suzuki. 
 
1. Urbanização.    2. Agricultura.   3. Centralidades.    4. Rondonópolis.    
5. Modernização da  Agricultura.   I. Título. II. Orientação. 

CDU  911.375(05) 
 
 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dedico aos meus pais: 

Leonardo  (in memorian) e Suzete, pelas 

jornadas de lutas dedicadas à minha 

educação. 

À minha filha: 

Mirela pelo apoio e incentivo. 

Ao meu esposo: 

Jerson  pelo carinho, colaboração 

incondicional e companheirismo.   



 

AGRADECIMENTOS 

 

A Deus, pela existência e pela estabilidade espiritual e emocional que permitiu uma 

caminhada com muito esforço, porém, sem nenhum atropelo. 

Ao Professor Dr. Júlio César Suzuki, pelas sugestões, leituras críticas, orientações e 

contribuição para o desenvolvimento desta pesquisa. É com gratidão que expresso o 

reconhecimento pelo crédito em minha capacidade intelectual e amizade. 

Ao Professor Carlos Alberto Franco da Silva, do Departamento de Geografia da 

Universidade Federal Fluminense, e à Professora Ana Maria Marques Camargo 

Marangoni, do Departamento de Geografia/FFLCH/USP, pelas contribuições no Exame 

de Qualificação. 

Ao Professor Marcello Martinelli, do Departamento de Geografia da Universidade de 

São Paulo, pela grande contribuição no Mestrado em Geografia, o que permitiu minha 

evolução no campo da ciência geográfica. 

Aos meus colegas de turma na pós-graduação, pelos momentos agradáveis, dentre os 

quais destaco: Sérgio, Carlos e, em especial, a amiga Elaine, pelo apoio incondicional 

e acolhida durante o curso. 

A todos os colegas do Departamento de Geografia da Universidade Federal de Mato 

Grosso do Campus Universitário de Rondonópolis, pelo apoio e incentivo, 

especialmente aos amigos Jorge Luiz e Antonia Marilia, pelas sugestões com 

indicações bibliográficas. Também aos colegas e amigos Ronei, José Adolfo e Gilberto, 

pelo incentivo. À Professora Laci, do Departamento de História e do Núcleo de 

Documentação Históricas, pelas valiosas fotografias.  

À Pró-Reitoria de Pós-Graduação da Universidade Federal de Mato Grosso, pela 

oportunidade do afastamento. 

À CAPES, pela concessão de bolsa de apoio e  incentivo à pesquisa. 

Aos amigos, Marcela, Nilmair  e Irineu, pelo incentivo e apoio durante a realização das 

disciplinas. 

Aos amigos geógrafos Roberto e Sidnei, pelo auxílio nos mapeamentos. 

Às famílias Zamproni e Medeiros e à Marildes, pelos acessos aos arquivos pessoais de 

fotos históricas de Rondonópolis. 

Aos amigos Nerci, Rui e Eliane, pelo apoio e incentivo. 

À Prefeitura Municipal de Rondonópolis, que proporcionou o levantamento dos dados 

necessários. 



 

RESUMO 

 

 

A ocupação urbana de Rondonópolis, até a década de 1970, restringia-se ao Centro 

Principal e seu entorno com predomínio da atividade residencial. Com o aumento da 

produção no campo, a área urbana demandava novos serviços, profissionais, além de 

novos espaços para moradia e instalação das atividades relativas ao comércio e 

prestação de serviços. Assim, objetivamos analisar as mediações existentes entre a 

modernização no campo e a produção do espaço urbano de Rondonópolis, 

particularmente após a década de 1980, tomando como referência a participação dos 

promotores imobiliários na produção de centralidades, a partir de dados censitários, 

mapeamentos, entrevistas e séries fotográficas. Durante a década de 1980, foram 

implantados no tecido urbano o maior número de conjuntos habitacionais e 

loteamentos de iniciativa particular e, públicos financiados pelo Sistema Financeiro de 

Habitação. Tal situação contribuiu para a criação de condições para que os promotores 

imobiliários e proprietários fundiários expandissem a área loteada, nem sempre 

edificada, intercalada aos grandes vazios urbanos, com terrenos baldios destinados à 

espera de valorização. As vilas formavam um arco contornando o Centro Principal e 

eram ocupadas por população com atividade no centro urbano, no campo ou dela 

proveniente, atraindo cada vez mais a massa trabalhadora para a cidade, elevando a 

taxa de crescimento urbano, entre 1980 e 1991, com incremento de 74%. As novas 

áreas intraurbanas apresentam certo grau de heterogeneidade entre elas, pois a área 

central da cidade alterou-se com o surgimento das avenidas especializadas e do 

Rondon Plaza Shopping Center, distantes do Centro Principal. O entorno dessas áreas 

favorece ao crescimento horizontal e vertical, com aparecimento de novos espaços de 

consumo, mudando a estrutura interna da cidade, passando de monocêntrica para a 

cidade multi(poli)cêntrica. A descentralização das atividades econômicas em 

Rondonópolis é um processo ainda não concluído, mas demonstra  uma tendência pela 

dinâmica econômica, políticas locais e regionais e, pela infraestrutura e evolução 

industrial, caminhando para a formação de novas centralidades. 

 

Palavras-chave: modernização, campo-cidade, expansão urbana, centralidades.   

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

The urban occupation of Rondonópolis, until the 1970‟s, was reduced to the city center 
and its surroundings with the predominance of the residential activity. With the growth in 
the countryside‟s production, the urban area required new professional services, 
besides new spaces for housing and construction of activities related to the commerce. 
In this way, we aim to analyze the existent mediation between the modernization in the 
countryside and the development of the urban space in Rondonópolis, mainly after the 
1980‟s, taking as a reference the involvement of real state brokers in the development 
of centralities, beginning from the computation of inhabitants data, mappings, interviews 
and photographical sets. During the 1980‟s, a greater number of housing buildings as 
well as private and public divisions of lands was created, financed by the Housing 
Financial System. Real state brokers and landlords have enlarged their lands, not 
always constructed, intercalated by great empty urban lands, with vacant lots waiting for 
valorization. The villages made an arch surrounding the city center and were occupied 
by population with activities in the urban center or in the countryside, attracting each 
time more workers to the city, raising the urban development rate, between 1980 and 
1991, with increment of 74%. The new intraurban areas present a certain degree of 
heterogeneity among them, because the central area of the city has changed with the 
development of specialized avenues and Rondon Plaza Shopping Center, far away 
from the main city center. The surrounding of these areas favours the vertical and 
horizontal development, with the beginning of new consuming spaces, changing the 
internal structure of the city which was monocentric and started to be multi(poly)centric. 
The decentralization of the economical activities in Rondonópolis is still an unconcluded 
process, however it demonstrates a tendency for the economical dynamics, local and 
regional politics and, for the industrial infrastructure and evolution, leading for the 
constitution of new centralities. 

 

Keywords: modernization, countryside-city, urban expansion, centralities. 
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INTRODUÇÃO 

 

  

As pesquisas sobre urbanização de Rondonópolis-MT relacionadas à 

modernização no campo com expansão da área intraurbana, estruturadas em termos 

econômicos e crescimento populacional, enfatizam que até a década de 1960, o 

processo de urbanização foi lento, não contínuo, homogêneo e linear (SUZUKI, 1996). 

As formas contemporâneas de reprodução do capital e suas implicações na 

redefinição dos papéis das cidades estão centradas na reprodução e acumulação do 

capital, ampliação do mundo da mercadoria na base da propriedade privada da terra e 

na relação com o campo.  

Nosso debate encontra-se centrado essencialmente nas modificações 

decorrentes da dinâmica econômica que imprimiram novos espaços de moradias e 

consumo, as centralidades no tecido urbano de Rondonópolis. As centralidades estão 

articuladas às necessidades de reprodução, acumulação do capital e das novas 

relações de trabalho que se estabelecem impostas pelas formas contemporâneas de 

reprodução do capital.  

A hipótese que norteia nossa pesquisa está relacionada à estruturação do 

espaço urbano de Rondonópolis, orientada por novas lógicas de produção capitalista, 

bem como, sua reprodução que culmina na formação das centralidades, enquanto 

produto condicionado às relações alicerçadas na propriedade privada da terra e na 

modernização no campo. O processo de transformação da terra ocorre tanto no campo 

quanto na cidade. 

Nessa busca teórica de argumentos e constatações às nossas indagações, 

encontramos as categorias explicativas na lógica que orienta a produção do espaço 

urbano no que concerne às relações entre o campo e a cidade. Assim, objetivamos 

analisar as mediações existentes entre a modernização no campo e a produção do 

espaço urbano de Rondonópolis, tomando como referência a participação dos 

promotores imobiliários na produção das centralidades, a partir de dados censitários, 

mapeamentos, entrevistas e séries fotográficas.  
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Na tentativa em desvendar a temática sobre centralidade urbana, buscamos 

sustentação teórico-metodológica nas leituras relacionadas à urbanização e formação 

dos centros urbanos em cidades médias na relação com o campo. 

A produção do espaço urbano é orientada por fatores e agentes que tomam 

decisões, realizam ações e fazem suas escolhas que contemplam a produção 

imobiliária da cidade, centrada no modo de produção capitalista, atendendo quase 

sempre a interesses políticos e/ou econômicos dos diversos agentes (CORRÊA, 1989). 

As discussões sobre a produção do espaço urbano em cidades médias vêm se 

consolidando nos últimos anos, ganhando novos espaços de discussões no âmbito da 

ciência geográfica. 

A cidade é cristalização da urbanização e, enquanto processo articula a 

produção ampla, estruturada em termos econômicos na concentração da população, 

dos meios de produção e da expansão do tecido urbano e formação de centralidades.  

A cidade é o meio e o modo de ampliação dos processos socioeconômicos de 

produção. Assim, a cidade serve de suporte e organiza os meios de produção sobre o 

tecido urbano. A expressão tecido urbano “[...] não designa, de maneira restrita, o 

domínio edificado nas cidades, mas o conjunto das manifestações do predomínio da 

cidade sobre o campo” (LEFEBVRE, 2008, p.15). 

Assim, salientamos a necessidade da articulação das relações sociais 

historicamente construídas na produção e reprodução do espaço urbano, na realização 

plena da acumulação do capital, articulando o econômico e social, materializados na 

cidade. 

Em Rondonópolis, a partir da década de 1970, o processo de produção e 

reprodução do espaço urbano materializa-se com concentração espacial difusa. As 

relações espaciais se integravam às diferentes partes da cidade e se uniam em único 

conjunto articulado, o centro da cidade. 

 O aumento da mecanização no campo impulsionou a urbanização em 

Rondonópolis com a expansão do tecido urbano beneficiando a produção do espaço na 

cidade com a consolidação e crescimento do comércio especializado no centro para 

atender a demanda do campo. Com o rápido processo de modernização do campo, no 

centro-oeste, principalmente com o incremento das atividades da soja, da pecuária e 

do algodão, a migração sulista se destacou. Para Peixinho:  
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[...] a partir de 1970 acelera-se a migração rural/urbana no município; com 
relação à estrutura fundiária; a pequena propriedade perde área, somando-se a 
esses dois fatores, ocorreu um forte processo migratório para a região. Neste 
período inicia-se a abertura dos cerrados, ampliando assim o mercado de 
terras e elevando por conseqüência os seus valores (PEIXINHO, 2004, p.124). 

 

Durante a década de 1980, o espaço urbano vai se tornando mais complexo, 

com maior de número de registros de implantação de loteamentos em conjuntos 

habitacionais. Um comércio especializado para atender a produção no campo, tanto a 

jusante como a montante do agronegócio, mudando o direcionamento do crescimento 

da cidade para o entorno imediato das BRs 163 e 364 (Monteiro, 2004). As duas 

importantes rodovias facilitam os fluxos e fluidez da produção da soja, principalmente a 

partir da implantação dos distritos industriais. 

Com a construção do primeiro distrito industrial na área urbana de Rondonópolis 

a partir da década de 1980, a cidade ganha impulso na produção agrícola com 

implantação do complexo da soja. No setor de industrialização da soja, instalaram-se 

na área urbana de Rondonópolis dois importantes grupos nacionais, a SADIA e a 

CEVAL, conforme Monteiro (2004), hoje, os grupos ADM e BUNGE respectivamente:  

 

[...] instalaram plantas de esmagamento [de grãos], aproveitando a posição 
estratégica do município no entroncamento das duas mais importantes 
rodovias que demandam ao centro-sul do país, podendo receber soja in natura 

de todas as regiões, inclusive do sudoeste goiano (MONTEIRO, 2004, p.148). 

   

Tais empreendimentos favoreceram as relações campo e cidade dentro do 

complexo da soja. Principalmente as relações de troca com os respectivos agentes 

produtores de matéria-prima como uma alternativa de consumo em escala de nível 

local, pois boa parte da região produtora de soja no Mato Grosso tinha a cidade de 

Rondonópolis como a única saída para escoamento da produção do estado. “Esse 

autêntico funil de produção convergia a soja para um lugar privilegiado do ponto de 

vista da localização, permitindo converter a vantagem locacional em uma vantagem 

competitiva” (MONTEIRO, 2004, p.148). 

Em Rondonópolis, a agroindustrialização integra um processo migratório do 

próprio setor para as grandes áreas produtoras. O complexo agroindustrial instalado 

compreende a área urbana e parte da área rural envolvendo a “[...] cadeia grãos/carne, 

a cadeia do algodão e da soja, abarcando a jusante e a montante do setor agro-
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industrial, incluindo a produção de equipamentos industriais para a montagem de 

agroindústrias” (MONTEIRO, 2004, p.190). 

O desenvolvimento econômico também consolidou o centro urbano, pois os 

agropecuaristas bem sucedidos no campo passam a investir em novas residências na 

cidade. Com os novos investimentos no setor imobiliário, a cidade começa a oferecer 

moradia, ainda em condições precárias à população trabalhadora de Rondonópolis. 

A análise das relações estabelecidas entre a cidade e o campo, no contexto 

atual requer que se considere a importância do agronegócio voltado à exportação 

articulando capital industrial e financeiro em escala internacional nas cidades médias.  

Em Rondonópolis, a expansão dos loteamentos em direção à periferia foi 

incorporando as alterações no tecido urbano. Tais alterações imprimiram marcas até os 

dias atuais, pois a expansão acelerada e irregular da cidade tem atingido áreas já 

consolidadas e, em várias direções, além dos córregos e rios Arareau e Vermelho. A 

maioria dos loteamentos apresentava a regulamentação junto à Prefeitura Municipal. 

Os loteamentos formados pelos conjuntos habitacionais também tiveram maior 

participação do Estado na sua construção e principalmente os localizados na periferia 

da cidade.  

Ressaltamos que boa parte dos loteamentos viabilizados na área urbana foi a 

cargo de proprietários fundiários e das imobiliárias. 

Ainda, nos anos de 1980, começa a construção de vários outros conjuntos 

habitacionais com iniciativa do Estado. Os respectivos conjuntos habitacionais se 

localizam distantes do centro, intercalados aos imensos terrenos baldios, permitindo a 

valorização de áreas urbanas em diferentes pontos da cidade. A implantação de 

loteamentos, de certo modo, forçava a ampliação da malha urbana, evidenciando um 

crescimento de moradias nas áreas próximas e no entorno do centro e periferia da 

cidade. 

A cidade de Rondonópolis surge com atividades próprias e, também, para 

atender as necessidades do campo. Para Suzuki (1996, p.177): 

 

 

[...] a transformação da terra em mercadoria deu outro contorno à produção do 
espaço urbano de Rondonópolis, já que a ocupação das terras, mantidas como 
reserva de valor, foi [...] feita de forma cada vez mais dispersa, sendo 
reservados não só terrenos, no interior de loteamentos, mas também 
loteamentos inteiros em busca de valorização. 
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A produção do espaço urbano é orientada por fatores e agentes que tomam 

decisões, realizam ações e fazem escolhas que intensificam a verticalização e 

concentração de população na área urbana. A presença de vazios urbanos favoráveis 

à expansão horizontal, atendendo quase sempre aos interesses políticos, econômicos 

e sociais dos diversos agentes, regula o processo de produção do espaço, articulando 

as forças produtivas operantes. 

As diferentes conformações traduzidas pelo modo capitalista de produção se 

consolidam no urbano, com a divisão social e territorial do trabalho, apreendidas pela 

urbanização. A modernização no campo, historicamente efetivou grandes mudanças no 

espaço urbano com a expansão econômica, principalmente no comércio e prestação 

de serviços. No âmbito intraurbano, em paralelo ao crescimento contíguo da malha 

urbana no entorno do centro, ocorreu a proliferação de pontos esparsos de ocupação, 

com um comércio que ia surgindo ao longo das ruas de acesso ao centro. 

Na área urbana de Rondonópolis, os primeiros eixos comerciais importantes 

estabelecidos na paisagem urbana situam-se entre as: 

  

Avenidas Bandeirantes e Presidente Kennedy e a Rua Dom Pedro II. A 
Avenida Presidente Médici, por ser a via de comunicação para a saída e 
entrada de vários lugares [e principal acesso à cidade], desenvolve uma 
especialidade no comércio de veículo, autopeças, lojas de pneus e autopostos 
(NARDES, 1996, p.94). 

  

Tais eixos comerciais são fortalecidos face à importância ao comércio em 

resposta à expansão do tecido urbano e ao adensamento populacional em 

determinadas áreas. A descentralização da função comercial é comum nas grandes e 

médias cidades, graças à mobilidade das pessoas e o desenvolvimento de outras 

formas comerciais e de valorização do espaço urbano. 

Durante a década de 1990, Rondonópolis ganha projeção como sendo a Capital 

do Agronegócio. Ao mesmo tempo em que cresce o setor agroindustrial, a economia 

municipal “[...] caminhou no sentido da fase agrícola para a fase da economia alimentar 

industrializada, ao ampliar a quantidade de empresas ligadas aos setores a montante e 

a jusante do agronegócio” (MONTEIRO, 2004, p.151). 
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O estado do Mato Grosso se torna o maior mercado de insumos e de 

equipamentos agrícolas do país atraindo mais investimentos para o próprio estado e 

alguns lugares, dentre eles Rondonópolis, que se destacam pelas potenciais 

características nestes setores. 

De acordo com Monteiro (2004), Rondonópolis, até o final dos anos de 1990,  

  

[...] possuía apenas empreendimentos à jusante do agronegócio, ou seja, o 
setor agroindustrial responsável pela transformação da produção agropecuária. 
Ao final da década, e principalmente após a realização da AGRISHOW 
CERRADO, o município tem atraído novos empreendimentos nos setores de 
equipamento, fertilizantes e de agroquímicos (MONTEIRO, 2004, p.151). 

 

Na área urbana, começa a se efetivar a descentralização comercial atraída pelos 

novos loteamentos e novos eixos comerciais periféricos no montante dos negócios. A 

partir de então, o município de Rondonópolis passa a ser pólo econômico da região e é 

classificado como segundo maior do estado em importância econômica, aumento 

demográfico e ampliação da malha urbana com produção de novos espaços para 

moradia e intensificação dos condomínios verticais. 

Apesar da formação das centralidades próximas aos eixos das vias de entrada e 

saída da cidade de Rondonópolis, o centro principal não perdeu importância no 

contexto socioeconômico intraurbano. 

As centralidades também surgem a partir do processo de produção e 

revalorização do espaço urbano, na medida em que a atração exercida por estas novas 

áreas implica em alterações no preço e na forma de acesso à terra urbana, 

principalmente no entorno às centralidades. 

Dessa forma, centramos as leituras relacionadas à produção do espaço urbano 

para compreender a formação da cidade de Rondonópolis a partir da reestruturação 

produtiva no campo e as complexas transformações no tecido urbano. 

As centralidades produzidas pela abertura de shopping centers e hipermercados, 

com expansão dos equipamentos urbanos, produzem cada vez mais espaços novos 

residenciais reforçando as descontinuidades em nível intraurbano e distante do Centro 

Principal. 



7 

 

 

Assim, os promotores imobiliários ao instalarem grandes empreendimentos 

incluem, em seus projetos, estratégias capazes de materializar as centralidades por 

meio da instalação dos equipamentos urbanos. 

Até a década de 1980, o centro apresentava dinâmicas diretamente relacionadas 

às atividades desenvolvidas no campo, prevalecendo como zona única dentro da 

cidade devido à funcionalidade dos fluxos, com um núcleo de concentração, de 

diferentes níveis de expressão da centralidade. 

 Nas centralidades, as funções e os usos do solo urbano passam a ter valor 

especulativo enquanto mercadoria no processo de expansão do tecido urbano. A 

centralidade deixa de identificar-se com o centro. A expressão da centralidade no 

tecido urbano se concretiza, segundo Sposito (2010, p. 204), 

 

[...] a partir da observação da existência de inúmeras zonas com uma forte 
densidade de atividades ligadas a altos índices de frequentação, [...] aumento 
da capacidade de consumo de produtos e serviços pela sociedade, 
acompanhado da emergência de novas formas de circulação no interior das 
cidades. 

 

São as dinâmicas socioeconômicas que impõem novas formas de centralidades 

com diferentes níveis de especialização a partir da formação socioespacial e da 

conjuntura econômica e, sob certos aspectos, a homogeneização dos espaços do 

tecido intraurbanos, manifestando-se em função de determinantes históricos, 

econômicos sociais e políticos. 

No centro, manifestam-se relações com todo o conjunto do espaço urbano, ou 

seja, ele é responsável pela articulação interna e externa da cidade. 

Ainda, centro ou centros são terminologias que definem um elemento espacial 

em relação à estrutura urbana. Também pode ser definida de acordo com os níveis de 

análise dos elementos sociais sobre a estrutura urbana, sua expressão espacial 

mediatizada das formas espaciais numa aglomeração (CASTELLS, 1983, p.315). 

Na estrutura urbana, o centro representa um indicador de fronteiras de áreas, 

onde se situam pessoas, negócios especializados que coordenam atividades 

relacionadas ao mercado financeiro de um complexo metropolitano (CASTELLS, 1983, 

p.316). O centro caracteriza-se como sendo a forma principal da representação de uma 
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cidade e, também, expressão do sentimento social pertinente a ela. Sendo assim, para 

Sposito: 

 

A cidade centraliza porque concentra atividades econômicas e lúdicas, porque 
ela é o espaço do exercício e da representação do poder e da cultura de uma 
sociedade. O centro é, pois, o espaço de excelência e a expressão dessa 
concentração; ele é o ponto de integração geográfica e social (SPOSITO, 2010, 
p.201). 

 

 Em tais formas contemporâneas de produção e reprodução do capital, há 

implicações quanto à redefinição dos papéis das cidades médias, quanto às discussões 

da ampliação, acumulação, reprodução do capital e apropriação do espaço enquanto 

mercadoria, com base na propriedade privada da terra. As atividades comerciais no 

início do século XXI disseminaram-se por vários pontos no tecido urbano de 

Rondonópolis, predominando a fixação próxima e ao longo de avenidas, eixos 

rodoviários que interceptam diferentes áreas e bairros da cidade redefinindo as 

centralidades. 

Podemos dizer que o urbano reúne a forma vinculada a um conteúdo. Lefebvre 

(2008) afirma que a forma se realiza por meio da matemática, sendo palpável e 

possível de ser calculado, enquanto o conteúdo se revela nas suas diferenças e 

contradições. 

Assim, o urbano só se realiza “entre formas e conteúdos” inseridos no próprio 

urbano, reunindo tempo e modo de vida (LEFEBVRE, 2008, p.110). Assim, o 

movimento exercido pelas diferentes especializações das centralidades é que define a 

espacialização no tecido urbano. 

Com as centralidades anexadas ao tecido urbano de Rondonópolis, tanto os 

fluxos de pessoas como de mercadorias são intensificados, pois a cidade situa-se na 

confluência de rodovias que passam por importantes zonas produtoras, aumentando o 

volume de atividades terciárias no espaço intraurbano. 

De fato, a cidade de Rondonópolis constitui-se no maior tronco rodoviário do 

Mato Grosso. É portão de passagem para algumas das principais cidades e estados do 

país como: São Paulo, Minas Gerais, Brasília, Goiânia, Campo Grande e Cuiabá, por 

rodovias totalmente pavimentadas, facilitando o escoamento da produção para estes 

grandes centros consumidores. 
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Com a expansão urbana e a implantação dos novos loteamentos, no início da 

primeira década de 2000, houve nova incorporação de área rural à cidade. Diante 

disso, surge a necessidade de contemplar as alterações que já haviam sido 

incorporadas ao tecido urbano. Em 2006, a Lei Complementar nº 043 de 28 de 

dezembro de 2006 instituiu o novo Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento 

Urbano e Ambiental do Município de Rondonópolis com a definição da área urbana, 

aquela circunscrita pelo perímetro urbano (Mapa 1), em grande parte não edificada. 

Entretanto, a substituição do antigo Plano Diretor por outro serve para a 

compreensão das leis que norteiam o uso do solo urbano, mas não garante controle da 

especulação imobiliária. 

Pela relevância do assunto e a possibilidade de construção de um quadro teórico 

sobre a cidade média de Rondonópolis, consideramos que as dinâmicas intraurbanas, 

que atualmente marcam transformações, impõem as centralidades em diferentes níveis 

de especialização em cada formação socioespacial e econômica.  

Em Rondonópolis, as centralidades estão distribuídas em vários quadrantes da 

cidade, atendendo as necessidades imediatas dos consumidores do local e de toda 

cidade. 

A Avenida Lions Internacional concentra agências bancárias, hotel, lojas 

especializadas, restaurantes, bares e lanchonetes, motivando grande movimento 

noturno para uma área anteriormente residencial. Ao final da Avenida Lions 

Internacional, entroncamento com a Avenida Júlio Campos, próximos ao Bairro Vila 

Aurora, localiza-se o único shopping da cidade. 

A construção do primeiro Shopping Center, distante do centro principal da 

cidade, a partir de 1995, vem reforçar a especulação imobiliária do seu entorno e a 

cristalização contemporânea de comércio e lazer (NARDES, 1997, p.136). 

O Shopping Center é uma centralidade que aprofunda uma especialidade de 

caráter social destinado às camadas sociais mais abastardas. O Rondon Plaza 

Shopping, um dos pontos de referência comercial, possui vários segmentos no ramo 

comercial, de serviços e de lazer. Atualmente, conta com lojas de vários 

departamentos, praça de alimentação, supermercado e cinema. 

A área urbana de Rondonópolis incorporou mais três novos Distritos Industriais, 

localizados em pontos estratégicos, para os quais a municipalidade investe em 
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infraestrutura para acomodar novas indústrias e consolidar a cidade em grande pólo 

industrial do Mato Grosso. 
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                Mapa 1 – Localização de Rondonópolis – MT 
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O parque Industrial Vetorasso conta com empresas de pequeno, médio e grande 

porte. Nos respectivos estabelecimentos são beneficiados produtos como café, arroz, 

feijão, óleo e farelo de soja, lacticínios, fertilizantes, embalagens e produtos derivados 

do couro. 

No Distrito Industrial Augusto Bortoli Razia, foram aprovadas as instalações de 

empresas com mais de 3 mil empregos diretos e 8 mil indiretos com investimentos de 

mais de 300 milhões de reais. O respectivo distrito está localizado às margens das BRs 

364 e 163. No respectivo local, encontram-se instaladas desde 2008 as plantas da 

Cervejaria Petrópolis, responsável pela fabricação das cervejas Cristal e Itaipava. 

As plantas industriais da Bunge e ADM são responsáveis por 22% do 

esmagamento de toda a soja do Mato Grosso e geram cerca de 1100 empregos 

diretos. A Bunge de Rondonópolis é considerada a maior esmagadora de caroço de 

algodão do estado. A  partir de 2008, ADM investiu em Rondonópolis na ampliação de 

sua fábrica para a instalação da maior usina de biodiesel do mundo. 

Além das indústrias mencionadas, na área urbana de Rondonópolis, próxima ao 

Campus da Universidade Federal de Mato Grosso, localiza-se a mais moderna fábrica 

têxtil da América Latina, a unidade da Santana Textiles que produz tecido básico e 

diferenciado, com capacidade de produção de 3 milhões de metros por mês. Também 

uma das maiores unidades fabris da América Latina, a Dixie Toga que produz 

embalagens encolhíveis multicamadas localizada ao lado do Parque de Exposições 

Governador Wilmar Peres de Farias. 

A Nortox é outro destaque industrial da cidade que tem capacidade para produzir 

80 milhões de litros de agroquímicos por ano e contribui com 120 postos de trabalho. 

No setor de fertilizantes minerais, a Yara Brasil acompanha a tecnologia das lavouras e 

produz 200 mil toneladas de fertilizantes por ano (ASSOCIAÇÃO COMERCIAL, 

INDUSTRIAL E EMPRESARIAL DE RONDONÓPOLIS – ACIR, 2010). 

No setor pecuário, Rondonópolis possui 3 grandes frigoríficos que abatem a 

produção regional. Os frigoríficos Mercosul e Mataboi juntos operam com capacidade 

de abate de 2.000 animais por dia. O Agra/Alibem possui capacidade de abate de 

1.300 suínos por dia e exporta 98% de sua produção. Os respectivos frigoríficos 

oferecem milhares de empregos direta e indiretamente (ACIR, 2010). 

A economia de Rondonópolis é movimentada por um comércio diversificado, 

atendendo a demanda da região Sul de Mato Grosso, gerando emprego e renda para 
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os habitantes. Nos anos de 2008 e 2009, foram instaladas, no município, 1.693 novas 

empresas de comércio, indústria e prestação de serviços, que representa um 

crescimento de 20,3% no número de empresas (PREFEITURA MUNICIPAL DE 

RONDONÓPOLIS, 2010). 

Com a expansão da cidade, há concentração e ampliação de poder econômico e 

político, serviços e funções em diferentes locais, articulando as centralidades às 

relações capitalistas estabelecidas com o tecido urbano e com o campo. 

A expansão do tecido urbano segue para sentidos diferentes: de um lado, o 

surgimento das centralidades para o seu próprio fortalecimento e, do outro, o reforço 

daquele que simbolicamente é considerado como centro principal e que parece se 

enfraquecer, mas entendemos como integrante de um processo que ao se expandir 

economicamente enquanto produção capitalista engendra-se contraditoriamente. Como 

se explica tal processo?  Além da própria necessidade de expansão do antigo centro 

multifuncional, as centralidades se caracterizam por sua especialidade funcional 

fortalecendo assim seu papel econômico adequando-se às novas necessidades e 

exigências da reprodução capitalista no campo e na cidade. 

O antigo centro tende a propiciar a funcionalidade de determinados setores de 

serviços especializados com tecnologia moderna de comunicação para sua 

viabilização, pressupondo a modernização nos setores de atendimento existentes e 

nos hábitos da população que tem nesse centro sua referência histórica de vida. 

Na etapa inicial de produção da cidade de Rondonópolis, as articulações 

comerciais e de prestação de serviços aconteciam numa única centralidade. O Centro 

Principal era conhecido como o local onde se concentravam as atividades econômicas, 

caracterizando-se assim uma centralidade interurbana monocêntrica constituída por 

dinâmicas de aglomeração socioeconômica e política. 

Com o aprofundamento das dinâmicas e lógicas socioeconômicas, as 

centralidades respondem aos interesses dos capitais, agentes econômicos e 

imobiliários, impondo a formação das centralidades, redefinindo as lógicas e práticas 

socioespaciais associadas ao agronegócio. 

As centralidades do Rondon Plaza Shopping, do Subcentro de Vila Operária, dos 

centros comerciais, dos distritos e dos parques industriais, dos serviços de saúde, 

serviços públicos e de ciência e tecnologia se realizam, transformando a cidade no 
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principal centro de gestão desses segmentos que tendem à aceleração da urbanização 

e alteração do conteúdo urbano. 

As dinâmicas urbanas articulam a tendência à especialização espacial com a 

redistribuição das atividades comerciais e de serviços expressa pela 

multi(poli)centralidade urbana. 

Essas centralidades enquanto processo de produção e valorização do espaço 

urbano também sugerem alterações no preço e acesso à terra urbana, principalmente 

no seu entorno imediato. 

Algumas das centralidades surgiram pelo oferecimento de serviços e atividades 

voltadas ao atendimento por parte dos anseios e necessidades da população. São 

considerados locais de referência simbólica, como é o caso do Distrito de Vila Operária 

em Rondonópolis. 

É comum, em algumas periferias da cidade, o aparecimento de pontos 

comerciais que respondem às necessidades imediatas da população com 

funcionalidade e especialidade em consumo, no caso dos centros comerciais ou até 

mesmo os supermercados. 

 A implantação de centros comerciais e supermercados na periferia vêm reforçar 

a idéia de que seja uma forma de reprodução da espacialidade. Se compararmos os 

preços dos solos no entorno dessas centralidades ele é mais alto e serve para 

promover novos empreendimentos e projetos imobiliários. Como nos diz Sposito (2010, 

p.207): 

 

O promotor imobiliário e as redes de distribuição comercial e de serviços, ao 
instalarem esses grandes empreendimentos, não somente respondem aos 
interesses das novas zonas residenciais e aos novos hábitos de uso cada vez 
mais freqüentes do automóvel, mas, sobretudo, propõem e criam uma nova 
centralidade. 

 

Assim, a instalação desses projetos imobiliários fora da área central favorece a 

população de melhor poder aquisitivo e, ao mesmo tempo, procura inibir a presença de 

pessoas de menor poder aquisitivo. É o caso, por exemplo, do entorno do Rondon 

Plaza Shopping de Rondonópolis, das áreas próximas ao Campus Universitário de 

Rondonópolis e das faculdades particulares, hospitais, postos de saúde, distritos 
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industriais, eixos rodoviários, novos loteamentos urbanos de alto padrão e 

prolongamento das Avenidas Médici, Bandeirantes, Rotary Internacional e Goiânia. 

Daí decorre a tendência de algumas centralidades apresentarem a formação de 

vias ou áreas comerciais e de serviços especializados, dotados de funcionalidade 

socioespacial. Implica considerar como as formas contemporâneas das atividades 

econômicas dos diversos ramos comerciais e de serviços vêm se organizando 

espacialmente como parte de um processo e de concentração econômica nas cidades 

médias, acompanhada de desconcentração espacial em áreas distantes do centro 

principal de uma cidade. 

Algumas centralidades concentram atividades consideradas especializadas e 

que necessitam do apoio de serviços de tecnologia de ponta, ou seja, dos serviços de 

informática, comunicações e propaganda; enquanto que outras centralidades, mesmo 

não mediando parte da rotina diária das pessoas, são lugares referência conhecidos 

pelas funções e atividades comerciais que oferecem por mais simples que sejam. 

Quando nos referimos às duas maiores feiras livres que ocorrem na área urbana de 

Rondonópolis, a feira livre da Vila Aurora que acontece todas às sextas-feiras no final 

da tarde é freqüentada, sobretudo, pela população do entorno e das pessoas que 

trafegam pela Avenida Barão do Rio Branco, importante via urbana de acesso entre o 

centro principal e os bairros periféricos, enquanto a feira da Vila Operária, que 

acontece aos domingos, está mais restrita à população do entorno de menor poder 

aquisitivo. Ambos os locais são marcados pela importância que representam na vida 

das pessoas na cidade. 

Algumas das centralidades se apresentam mais diversificadas e qualificadas de 

acordo com o grau de acessibilidade e o contingente populacional no bairro de origem. 

A descentralização econômica interna da cidade de Rondonópolis cria e recria 

espaços diferenciados, conforme os serviços e tipos de equipamentos urbanos. Nesse 

sentido, as centralidades também se diferenciam e se configuram de acordo com o 

grau de atratividade, influência dos investimentos e oferta dos serviços públicos. Essas 

novas situações transformadoras podem ser criadoras de algo novo. 

Portanto, a presente pesquisa está estruturada em três capítulos. No primeiro 

capítulo, resgatamos a história de origem e formação do Povoado Rio Vermelho e do 

primeiro núcleo urbano, bem como do centro urbano construído em articulação densa 

com o campo. 
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A origem do povoado do Rio Vermelho se deu por influência da extração 

diamantífera, em que os desbravadores chegaram às terras drenadas pelo rio Poguba, 

como era chamado pela tribo Bororo. No final do século XIX, por volta de 1875 começa 

a ocupação em território Bororo pelo destacamento militar do Exército em Ponte de 

Pedra como afirma Carmelita Cury na obra: Do Bororo ao Prodoeste. 

Nessa busca teórica de argumentos e constatações às nossas indagações, 

encontramos as categorias explicativas na lógica que orienta a produção do espaço 

urbano no que concerne às relações entre o campo e a cidade. No momento em que 

passa a existir excedente de produção agrária e as respectivas relações sociais que 

possibilitem a comercialização do excedente enquanto mercadoria reguladora.  Nesse 

sentido, vale ressaltar a contribuição do trabalho de Júlio César Suzuki, De Povoado a 

Cidade: a transição do rural ao urbano em Rondonópolis/MT,  no qual se enfoca que a 

transição de povoado a cidade  aconteceu lentamente a partir da chegada de migrantes 

em 1902, bem como a formação do centro urbano até início da década de 1960. Como 

afirma Júlio César Suzuki, os migrantes se instalaram às margens do Rio vermelho 

iniciando a ocupação que deu origem à cidade de Rondonópolis: 

 

Um novo tempo, de busca de terras de trabalho e de terra de negócio, com 
outra imagem de eldorado: para uns de reprodução da família, para outros de 
enriquecimento fácil, [...] impulsiona a chegada dos primeiros migrantes que se 
fixam às margens do rio Vermelho e iniciam a ocupação daquelas terras, do 
que se originara um povoado que, após, aproximadamente sete décadas, 
transforma-se em cidade. Um processo lento que só se explica pela expansão 
da propriedade privada da terra, produzindo a transição do rural ao urbano e a 
constituição da cidade de Rondonópolis (SUZUKI, 1996, p.89). 

 

 A divisão social do trabalho é o fundamento para que ocorra a separação entre 

campo e cidade, pois “[...] só há cidade quando a divisão do trabalho entre campo e 

cidade já existe no momento de sua produção [...]” (SUZUKI, 1996, p.8). 

Desde a gênese do povoado até a transição para cidade, Rondonópolis se 

constituiu em pontos focais da ocupação e utilização da terra pelo homem. Resultante 

de um produto de influência sobre determinada região, ela se desenvolveu a partir de 

padrões bem definidos como sustentáculo de necessidades econômicas e sociais 

específicas. 

Na obra de Luci Léa Lopes Tesoro, Rondonópolis-MT: um entroncamento de 

mão única, a autora menciona que, na formação histórica do povoamento, o 
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crescimento econômico influenciou a consolidação da vila, com base nas lembranças e 

experiências dos pioneiros, cujas características do processo de urbanização são 

marcadas na formação social peculiar e econômica da fronteira agrícola. Conforme 

Tesoro (1993, p.12): 

 

[...] Rondonópolis teve o seu povoamento iniciado em 1902 e interrompido por 
volta de 1920, reiniciado em 1924 e truncado novamente em 1930. Assim, o 
efetivo povoamento só veio acontecer de 1947 em diante, quando a vila foi 
inserida no contexto capitalista de produção, como fronteira agrícola mato-
grossense. 

 

Nessa fase da pesquisa, buscamos caracterizar os diferentes momentos 

históricos de formação do povoado e formação do centro urbano. 

Da formação do povoado até a formação do centro urbano, a expansão da área 

edificada sempre esteve vinculada à corrente migratória, pois os trabalhadores 

estavam em busca de terra para o trabalho agrário. 

No segundo capítulo, entendemos a transição de povoado a cidade e a 

consolidação do centro urbano, cujo crescimento urbano representava novas 

oportunidades. Assim, o centro urbano já se tornara um local de vida social constituído. 

De fato, as estruturas técnicas e de inovações desencadearam desenvolvimento 

socioeconômico com base na relação campo-cidade, bem como o processo de 

modernização das atividades agrárias. O período entre o final da década de 1940 até o 

início da década de 1960 foi marcante tanto na transição de povoado a cidade, como 

na apropriação da terra; inicialmente, foi pela doação, passando a ser a apropriação 

por meio privado, ou seja, por meio da compra. Suzuki (1996, p.9) salienta que: 

 

[...] o momento de transição de povoado a cidade é o período em que o 
aglomerado vai adensar suportes, tanto alguns que já existiam, quanto 
desenvolvem novos, para a realização e circulação das atividades agrárias; 
esse é o período que consideramos Rondonópolis ainda como povoado. 

  

O centro contém uma centralidade urbana das mais diversas formas de 

atividades que no conjunto formam a cidade. 

A lógica que orienta a produção e reprodução do espaço urbano de 

Rondonópolis é produto condicionado por meio das relações capitalistas de produção, 
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sendo responsável pela transição de um simples povoado à cidade, calcado na íntima 

relação com o campo. 

Em Rondonópolis, as relações entre campo e cidade passaram por 

metamorfoses não só na forma, mas principalmente na alteração dos seus conteúdos, 

na relação socioespacial vinculada à simultaneidade do tempo e à influência de um 

sobre o outro, no processo capitalista de produção. As categorias de análise deste 

estudo correspondem à urbanização como processo de metamorfose da cidade e 

também como processo social. Tratamos antes de tudo de resgatar a história de 

ocupação e formação de Rondonópolis e a formação da cidade articulada ao campo. 

Seguindo esta linha de raciocínio, concordamos com Suzuki na afirmação de que  

 

A relação entre campo e cidade pode ser apontada pela expansão do capital, 
que tem como pressuposto a expansão da propriedade privada da terra, já que 
o processo de transformação da terra em mercadoria ocorre, grosso modo, no 
mesmo período, tanto no campo, quanto na cidade (SUZUKI, 1996, p.8). 

 

Em todas as áreas de cerrado, onde há expansão da agricultura mecanizada, é 

visível o crescimento da urbanização, de novos aglomerados urbanos, bem como a 

criação de novos municípios. Boa parte das antigas áreas de cerrado, por um período 

longo de tempo, tanto a agricultura quanto a pecuária extensiva sempre foram 

desenvolvidas ao lado da mineração. 

Com a consolidação do centro urbano, o quadrilátero inicial e principal da cidade 

de Rondonópolis expressava uma centralidade única, aglutinando uma forte 

concentração espacial em torno do único centro com a função comercial, de prestação 

de serviço e residencial. 

A dinâmica da expansão do espaço urbano se estabelece com o fortalecimento 

do centro, passando a redefinir a centralidade com características diferenciadas no 

processo de expansão do espaço urbano, já estabelecida pela forma de acesso à terra 

urbana, como enfatiza Suzuki: 

 

No momento em que predomina a doação, as primeiras ruas são abertas, já 
quando o predomínio de acesso à terra passa a ser a mercantilização, a 
expansão do espaço urbano se acelera, ocupando áreas cada vez maiores 
(SUZUKI, 1996, p.150). 
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Com o avanço da fronteira agrícola, o processo migratório intensificou-se cada 

vez mais em busca de emprego e novos negócios, em especial Rondonópolis, com a 

fixação do capital no campo, significando novas transformações nas relações sociais e 

produtivas. Essa centralidade, que corresponde ao lugar de origem da cidade de 

Rondonópolis, sendo o resultado do seu próprio crescimento, pois nesse local se 

concentraram as mais diversas atividades econômicas, políticas, sociais, culturais e 

populacionais. Assim, a força da centralidade exigiu sua própria expansão.  

Até a década de 1970, a única centralidade da cidade de Rondonópolis marcava 

sua área espacializada no quadrilátero inicial, também chamado de núcleo central e 

centro histórico de formação, que faz parte do próprio processo de reprodução espacial 

da sociedade capitalista, sendo muito frequentada pela população, pois concentrava os 

suportes da economia urbana. 

O crescimento da cidade de Rondonópolis se insere dentro de um contexto em 

que, na década de 1980, as terras urbanas foram muito valorizadas, ao mesmo tempo 

em que crescia o número de loteamentos horizontais em função da migração rural-

urbana em busca de emprego e moradia. A expansão urbana registrada nessa década 

significa que o mercado imobiliário já estava bem consolidado. “Esse é o momento em 

que há participação de grandes construtoras na produção de vários conjuntos 

habitacionais, viabilizados pelo financiamento garantido pelo Estado” (SUZUKI, 1996, 

p.163). 

Em Rondonópolis, fica evidente, sob a perspectiva analítica, que o espaço 

urbano revela e assume papel específico de produção e reprodução do conteúdo 

social, calcado na relação contraditória transcrita entre o capital e o lugar, pois articula 

as relações sociais históricas cristalizadas no tecido urbano.  

No terceiro capítulo, tratamos do processo empírico, ou seja, dos levantamentos 

de dados in loco, que têm em nossa pesquisa. Trabalhamos com a análise das práticas 

socioespaciais cotidianas. São práticas que se expressam por meio das formas de 

apropriação do espaço pelos diferentes usos no tecido urbano e que são apreendidas 

por meio do trabalho de campo: levantamento no Cadastro Técnico e Imobiliário da 

Prefeitura Municipal, Construtoras e Incorporadoras Imobiliárias e observação direta 

nas diferentes centralidades. 

Enfim, uma gama de informações que, atreladas aos nossos objetivos e 

pressupostos teórico-metodológicos, nortearam a busca pela compreensão da 
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produção do espaço urbano de Rondonópolis, apoiada em conceitos como: a 

modernização do campo e a relação com a expansão urbana, centro e centralidade, 

pelos quais focamos exclusivamente a formação das centralidades na lógica que 

orienta a produção e a reprodução do espaço urbano contemporâneo, bem como sua 

consolidação enquanto cidade média, na relação com o agronegócio, analisando o 

processo de formação das centralidades e as novas lógicas de produção e reprodução 

do espaço urbano. As novas formas e funções, estruturadas segundo a dinâmica 

capitalista do processo de urbanização e dos movimentos de reestruturação da cidade 

no plano dos espaços de consumo e as alterações na estruturas e localizações das 

áreas residenciais. 

Na realidade urbana de Rondonópolis, o que se percebe é a descentralização 

das funções centrais, ocasionando a formação das centralidades, para atender a 

demanda populacional dos novos bairros que surgiram entre o antigo centro urbano, os 

vazios urbanos e os novos bairros e vilas que se localizam na periferia da cidade. 

Sobre a formação das centralidades no tecido urbano, é preciso enfatizar que a 

troca de produtos, objetos ou informações sempre esteve associada aos lugares 

estratégicos e com os lugares escolhidos em termos de acessibilidades. 

Os grandes eixos de circulação (rodovias, ruas e avenidas), somados ao sistema 

de transporte coletivo urbano e particular, realizam as ligações das centralidades, ao 

núcleo central inicial e às demais áreas da cidade, atreladas à relação com o campo. 
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1    FORMAÇÃO DO POVOADO DE RONDONÓPOLIS 

 

1.1   MIGRAÇÃO, HISTÓRIA E POVOADO 

 

As primeiras ocupações, na área que compreendem as terras do rio Poguba ou 

Vermelho, aconteceram em diferentes fases e momentos da história e impulsionaram 

sua evolução até a criação do atual município. 

 Podemos inferir que a história de criação do aglomerado de Rondonópolis 

começa com a chegada de migrantes que se instalaram às margens do rio Poguba, 

dando início, assim, sua ocupação com a fundação de um povoado nas terras onde os 

índios Bororos já se encontravam enraizada. O local passou então chamar-se rio 

Vermelho, onde a magnitude das transformações e o seu ritmo de desenvolvimento 

foram lentos. Esta fase histórica de evolução compreende, segundo Silva, os “[...] anos 

de 1875 – 1937 e que abrange um espaço de tempo de 62 anos” (SILVA, 1988, p.37). 

 De acordo com os registros de Silva, o período histórico de desenvolvimento da 

região, foi por ela “[...] decomposta em duas etapas: 1ª: a da Penetração; e 2ª: da 

Ocupação” (SILVA, 1988, p.37).  

 A primeira etapa, a da Penetração na região do rio Vermelho, entre 1875 a 1915, 

intitulando-se a época mais antiga e de lenta ocupação da área e marcada por grande 

vazio demográfico, teve como marco histórico, no ano de 1875, segundo Silva (1988, p. 

37), a presença, implantação e permanência de um destacamento militar. Portanto, não 

produziu significativa transformação, somente deu origem ao Povoado de Ponte de 

Pedra, onde, em 1890, deu-se a chegada de Marechal Cândido Rondon. O povoado 

estabeleceu-se num ponto de apoio à Comissão Construtora de linhas telegráficas. 

 Reforça Silva que, para a mesma época, registraram os historiadores que a 

tradição difundida, a partir dos indígenas sobre a existência de ouro, atraindo assim 

mineradores a áreas que hoje correspondem aos municípios de Alto Araguaia, 

Guiratinga, Poxoréo e Rondonópolis. 

 Ainda de acordo com Silva, esta fase que corresponde ao terceiro momento de 

incursão no território trouxe poucas influências para o processo de colonização, pois a 

atividade econômica de extração mineral não propiciou grande desenvolvimento à ação 

dos colonizadores e, 
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sob a orientação do Governo Federal, para a qual estavam voltadas as maiores 
atenções dos dirigentes da época, Rondon, entre 1907 – 1909, trabalhou na 
implantação da linha telegráfica Mato Grosso – Amazonas. Deste período, 
decorre a formação de inúmeros povoados, tendo alguns deles, mais tarde, se 
tornado municípios. O ano de 1915 corresponde ao final desta etapa, quando 
foi registrada a demarcação de reserva de terras para a implantação do 
povoado do rio Vermelho, depois Rondonópolis. Inicia-se, então, o processo de 
povoamento que assume característica diversa daquele da penetração (SILVA, 
1988, p.37-38). 

 

  No início do século XX, as terras drenadas pelo rio Vermelho passam a receber 

os garimpeiros à procura de materiais preciosos, em direção a montante do mesmo rio. 

Também, conforme aponta Baxter (1988), outro povoamento já tinha iniciado no alto 

curso do rio São Lourenço, com a instalação de uma fazenda por Antônio Cândido de 

Carvalho no rio Ponte de Pedra. Em 1902, Manuel Conrado dos Santos fixou moradia 

no médio curso do rio Vermelho. Complementa Baxter que 

 

[...] mais tarde seria o sítio de Rondonópolis. Em breve, um trilho foi feito pelos 
povoadores do rio Vermelho em direção a um posto telegráfico em Capim 
Branco, um povoamento como o do rio Vermelho, que mais tarde seria incluído 
no Município de Poxoréo (BAXTER,1988, p. 65-66). 

 

Dessa forma, justifica-se a origem de alguns aglomerados associados à 

atividade garimpeira, pois os desbravadores que passaram pelas terras banhadas 

pelos rios também contribuíram com o surgimento dos aglomerados próximos aos rios. 

Complementa Suzuki que as 

[...] terras drenadas pelo rio Vermelho contribuíram para o surgimento de um 
aglomerado, denominado Poxoréo [...] formado pelos distritos de Poxoréo, 
Ponte de Pedra, Coronel Ponce [também conhecido pelo nome Capim Branco] 
e Rondonópolis, desmembrado do Município de Cuiabá (SUZUKI, 1996, p.78). 

 

Essas terras marcaram passagens de militares e garimpeiros que não se 

fixaram. Já os migrantes deixaram marcas profundas e raízes nessas terras. Os 

exemplos de migrantes que se fixaram são dos agropecuaristas goianos Rodrigues e 

Esteves. Destaca Suzuki que: 

Da família dos Rodrigues, chegou, em 1902, com a esposa e filhos, Manuel 
Conrado dos Santos, acompanhado por Luiz Esteves dos Santos. No percurso 
de Goiás – da cidade de Palmeiras – até as margens do rio Vermelho, 
passaram por muitas dificuldades, até encontrar um espaço para fixação 
(SUZUKI, 1996, p. 89). 



23 

 

 

 O início do povoamento, assim, deu-se, a partir de 1902, com a fixação do grupo 

dos Rodrigues e Esteves às margens do rio Vermelho, depois de longas jornadas de 

viagem.  

Os povoadores tinham entrado no leste de Mato Grosso à procura de terra para 

gado, mas não resistiram à sedução dos diamantes. A garimpagem não era a única 

atividade econômica. As fazendas de gado tinham sido fatores primordiais para o 

povoamento inicial, e continuaram a ser importantes. Também foram cultivados pelos 

garimpeiros, e por  pessoas que não garimpavam, campos de milho, feijão, mandioca, 

cana-de-açúcar e arroz. 

A rota de Manuel Conrado dos Santos foi seguida por vários outros goianos que 

já possuíam belíssimas casas em Goiás. Porém, motivados pelo espírito aventureiro e 

pela procura de novas paragens e novas regiões, também se instalaram na margem 

direita do rio Vermelho, área que era destinada à construção das casas das famílias 

que chegariam para se fixar no respectivo vale.  

  No entanto, Cury destaca que:  

 

Eram os goianos que abandonavam suas terras construídas de regalias para 
aprimoramento e vida a novas regiões. Foi na manhã de 1906, que uma 
caravana composta de 6 carros de boi, setenta bois cargueiros, 70 vacas 
reprodutoras, 12 cavalos de traquejo e 4 rebanhos de animais juntamente com 
aves: galinhas patos, marrecos e suínos, chegaram ao Rio Vermelho. Traziam 
nos carros de boi, além de cereais, feijão, arroz, milho, açúcar, sacos de 
rapadura, charque, fumo, como também diversos tipos de mudas a serem 
plantados e cultivados na nova terra (CURY, 1973, p. 23). 

 

 Com a vinda de mais pessoas em busca das novas terras férteis do rio 

Vermelho, a aglomeração foi crescendo nos anos seguintes. Segundo Cury, as 

respectivas terras no leste mato-grossense receberam novos pioneiros que se 

transformaram em grandes produtores de gado e agricultores. Reforça que estas novas 

áreas que foram desbravadas pelos corajosos pioneiros favoreceram as novas famílias 

já fixadas, pois: 

 

Novos horizontes entreabriram-se para estas famílias, coragem e trabalho não 
faltaram para estes grandes pioneiros; fixaram-se neste sertão Leste mato-
grossense, transformando-se em grandes produtores de gado. Cada irmão 
cuidava de suas determinadas funções. José Rodrigues e Moisés Rodrigues 
dos Santos, o primeiro sobressaiu como grande produtor de cana-de-açúcar 
plantou vários canaviais desde a atual Vila Aurora até a ponte da Vila Salmen, 
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o segundo destacou-se principalmente como grande agricultor de café o qual 
produziu em acentuante escala. Foi grande o resultado obtido pela cana-de-
açúcar, [...] no Rio Vermelho, sendo também fabricados os primeiros barris de 
aguardente a serem vendidos em Cuiabá (CURY, 1973, p. 23-24). 

 

 A família de Manuel Conrado dos Santos e a dos demais pioneiros, mesmo 

vivendo no campo, sempre estiveram preocupadas com a educação dos seus filhos. 

Trouxeram na caravana um senhor de idade para ensinar as crianças e resolver os 

problemas do povoado, conforme aponta Cury: 

 

Quando vieram de Goiás, trouxeram um professor que, apesar da idade, 
sempre tinha novos problemas a resolver além do magistério, foi o mestre João 
Caetano Ferreira. [...] Os alunos se reuniam sempre na sua casa, ou na casa 
de um ou outro (CURY, 1973, p. 29-30). 

 

Passado o tempo, outros imigrantes chegaram. Houve a necessidade de outro 

professor para atender as crianças do povoado. Segundo Cury, o Senhor José 

Rodrigues dos Santos, sendo um ex-político e muito preocupado com a educação, 

diante do aumento do número  de alunos,  

 

[...] dirigiu ao governador do Estado o seu pedido de ajuda para a vinda de um 
mestre. Pois ele desejava oferecer bom professor às crianças do Rio 
Vermelho, alguém que fosse especialmente destinado para esse serviço 
(CURY, 1973, p.30). 

 

 Após muita espera, saiu a contratação do primeiro professor nomeado pelo 

governo, o jovem Durico Rosa e, para a alegria do povoado, em fevereiro de 1913, as 

aulas se iniciaram com 35 alunos de 7 a 20 anos. A escola funcionava numa rua, a 

primeira avenida, distante aproximadamente 500 metros das margens do Rio 

Vermelho.  

A contratação do professor por parte do governo, conforme Suzuki (1996) foi 

muito importante para a fixação de novas famílias e manutenção da  freqüência à 

escola e também para o fortalecimento, crescimento e desenvolvimento do 

aglomerado. 

Sobre a contratação do professor Durico Leocário Rosa, Suzuki enfatiza que 
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[...] foi de suma importância para o aglomerado, pois contribuiu para que as 
famílias interessadas em manter seus filhos com frequência à escola 
construíssem uma casa para instalá-los. Com isso, a chegada do professor 
aglutinou uma quantidade bastante relevante de alunos para o ano de 1913 
[somava-se um total de] 35 alunos (SUZUKI, 1996, p.95). 

 

 A terra era farta e de fácil acesso e, mesmo diante das dificuldades enfrentadas 

para manter a permanência da família no local, o aglomerado Rio Vermelho continuou 

a crescer, alcançando o número de 60 a 70 famílias organizadas numa sociedade 

comunitária e mão-de-obra eminentemente familiar. Os migrantes tinham ali acesso a 

um pedaço de terra para trabalhar e produzir para além da subsistência como lembra 

Suzuki: 

 

Vale ainda ressaltar que o trabalho, presente no aglomerado, era 
eminentemente familiar, pois não havia nem arrendamento nem assalariamento 
de mão-de-obra, já que era possível a todos os migrantes conseguirem seu 
pedaço de terra de trabalho. 
Os moradores do povoado realizavam uma economia voltada para a 
subsistência, mas com um contorno comercial [...],  pois a produção agrícola 
não era realizada apenas para o consumo, sendo planejado que se 
alcançassem quantidades, superiores às necessárias, que alcançaria o 
mercado (SUZUKI, 1996, p.96). 

 

 A produção excedente de mercadoria do povoado era comercializada à base de 

troca com Cuiabá. Os produtos, segundo Suzuki (1996, p.98), eram transportados por 

caminhos abertos pelos próprios moradores que habitavam as terras entre o 

aglomerado surgido às margens do rio Vermelho e a Capital. 

Em 1916, portanto, no povoado de rio Vermelho, a economia era voltada para 

além da sobrevivência. Como enfatizou Cury (1973), os moradores ali fixados, 

motivados pelo espírito aventureiro e pelo tino comercial, mesmo diante das 

dificuldades, não pouparam sacrifícios para estreitar, paulatinamente, as relações 

comerciais com Cuiabá. 

 O comércio que os moradores do povoado rio Vermelho realizava com Cuiabá, 

ainda incipiente, já se desenhava, mesmo antes da “[...] casa de comércio do Senhor 

José Rodrigues, inaugurada em 1916; momentos em que se comercializava o 

excedente da atividade agrícola” (SUZUKI, 1996, p.98).  

O objetivo da casa comercial no respectivo povoado era suprir apenas algumas 

mercadorias básicas para aqueles moradores que não tinham condições e 

possibilidades de se deslocarem para Cuiabá. 
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Nessa mesma época, ocorreu a abertura da primeira rua de aproximadamente 

1000 metros em linha reta, atingindo os pomares dos Rodrigues.  O final da rua dava 

na confluência do rio Vermelho com o ribeirão Arareau. Esse alinhamento, que se 

mantém até hoje, permitia, segundo Cury (1973, p.30), a passagem de dois carros de 

boi com suas tropas e rebanhos.  

 A primeira delimitação urbana do povoado do rio Vermelho foi proposta pelo 

Major Otávio Pitaluga, em 1918. O quadrilátero inicial era composto por uma área 

reservada para a construção de casas e de outra porção formada por chácaras, que 

faziam parte de uma unidade maior denominada de Patrimônio. Luiz Lopes Martinez, 

em entrevista a Suzuki (1996), declara que  

 

o Patrimônio eram áreas rurais, chácaras. E até a planta de loteamento se 
chamava Patrimônio de Rondonópolis que compreendia a parte urbana e a 
parte que circunscrevia a parte urbana que eram chácaras. O pessoal plantava 
verdura (apud SUZUKI, 1996, p.153). 

 

A área territorial do povoado foi promulgada pelo Decreto-Lei nº 395, em 10 de 

Agosto de 1915, determinando a reserva da área de 2.000 hectares de terra aos 

moradores da futura povoação do rio Vermelho (CURY, 1973, p.36).  

Assim, o quadrilátero inicial pertencia à mesma área e denominado de 

Patrimônio, doado pelo governo e designado ao povoado do rio Vermelho, nome 

atribuído pelos pioneiros, por se achar localizado às margens do rio de mesmo nome 

(Mapa 2). Portanto, a origem do nome ao povoado de Poguba deve-se em primeiro 

lugar aos Índios Bororos. Devido à cor vermelha das águas, os goianos interpretavam o 

nome do rio, sendo registrado de rio Vermelho dos brancos e Poguba dos Índios 

Bororos (CURY, 1973, p.36). 
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       Mapa 2 – Planta do Povoado do Rio Vermelho no Ano de 1918 
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A planta do quadrilátero inicial que orientava o crescimento do povoado 

apresentava algumas normas referentes à conservação de seu Patrimônio. De  acordo 

com Suzuki, 

  

o quadrilátero inicial definido, em 05/02/1918, pelo Major Otávio Pitaluga, para 
a construção de casas, pelas instruções para a construção da povoação do rio 
Vermelho e a conservação do seu patrimônio tinha os seguintes limites: da Rua 
Marechal Rondon até a Presidente Kennedy e da Rua Dom Pedro II até a 
Floriano Peixoto (SUZUKI, 1996, p.153).  

  

A Planta do Patrimônio abrangia três zonas distintas: Urbana, Suburbana e Rural 

(Cury, 1973, p.40). Em 05 de fevereiro de 1918, a primeira Norma Urbanística já tratava 

do traçado urbano, edificação e postura, priorizando a proteção dos fundos dos vales e 

áreas que contemplavam equipamentos públicos. De acordo com o relatório técnico de 

Rondonópolis, a respectiva normativa regulamentava a área de abrangência territorial 

de cada uma das três zonas, dentro do quadrilátero inicial. Determinando: “[...] Zona 

Urbana, com área de 4 Km², Zona Suburbana com 12 Km²  e Zona Rural a área 

restante, sendo cada zona envoltória uma à outra, sucessivamente” (RELATÓRIO 

TÉCNICO DO PLANO DIRETOR de Rondonópolis, 1992, p.8).  

 Com a melhoria das vias de circulação no povoado do rio Vermelho e, 

principalmente, entre este e com a Capital, o deslocamento das pessoas foi facilitado. 

A melhoria das vias de transportes até a Capital, bem como a confirmação referente à 

doação das terras, trouxe vários benefícios para a região, contribuindo para o seu  

crescimento demográfico. Lembra Suzuki, porém, que: 

 

[...] esse crescimento não é permanentemente ascendente, pois de 1919 a 
1924 ocorre uma redução demográfica. Essa diminuição da população é 
justificada pelos descendentes dos migrantes goianos como tendo sido 
ocasionada pelo descontentamento de seus familiares quanto à mudança do 
nome do aglomerado de “povoado do rio Vermelho” para “povoado de 
Rondonópolis [...]” (SUZUKI, 1996, p.99). 

 

 Em março de 1919, por ação do grande deputado Major Otávio Pitaluga, o 

Povoado foi batizado como Rondonópolis. Para Pitaluga, era uma forma de 

homenagear o seu grande companheiro, General Rondon, o interlocutor que trazia 
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linhas telegráficas, para os fios de comunicação no Brasil, já que o principal rio da 

região já tinha nome de Poguba e Vermelho (CURY, 1973, p.46). 

Além da mudança do nome para Rondonópolis, também com interferência do 

deputado Otávio Pitaluga, algumas ações políticas foram executadas em prol do 

desenvolvimento da localidade, dentre elas, a elevação do povoado à categoria de 

distrito de Santo Antônio do Leverger. Cury destaca que 

 

grandes fatos ocorreram nesse período, tendo como principal, sua elevação à 
categoria de Distrito de Paz do Município de Santo Antônio do Leverger e 
Comarca de Cuiabá, pela resolução 814, de 8 de Outubro de 1920, que 
também lhe altera o nome de Rio Vermelho para Rondonópolis, em 
homenagem a Rondon (CURY, 1973, p.48). 

 

 A mudança de nome ao povoado causou muito ressentimento entre os 

moradores. Suzuki ressalta, em sua pesquisa, relatos de pessoas que vivenciaram 

naquela época todas as dificuldades para a construção do aglomerado, o “povoado rio 

Vermelho”, então chamado de Rondonópolis. Para o mesmo autor, 

 

a negação do nome do aglomerado, como Rondonópolis, é então, na verdade, 
a negação do Rondon como herói daquele lugar, já que para os seus 
moradores, Rondon era uma pessoa distante, sem grandes vínculos com o 
povoado (SUZUKI, 1996, p.101). 

 

A homenagem a Rondon não ficou restrita apenas ao nome do povoado. Foi 

além, se estendeu à primeira rua do aglomerado, aberta  por 1000 metros até rio 

Vermelho, também recebeu o seu nome (SUZUKI, 1996, p.102). 

 A abertura da respectiva rua permitia a trafegabilidade dos moradores, com seus 

carros de boi e tropas, cujo ponto de encontro era o campo aberto desta primeira 

quilometragem. Portanto, os moradores do aglomerado almejavam dar continuidade ao 

desbravamento e desenvolvimento desta terra (CURY, 1973, p.30). 

 A construção do posto telegráfico, obra do governo Federal, teve seu início por 

volta de 1919 e foi concluída em  22 de janeiro de 1922.  A construção teve influência 

direta do deputado estadual Major Otávio Pitaluga que, na época, pelo projeto 

aprovado na Câmara em Cuiabá, conseguiu reorientar o percurso das linhas de 
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telégrafos que, por decisão do Marechal Rondon, “[...] não passariam originalmente por 

Rio Vermelho e, sim, por Jarudore, um vale da região” (NASCIMENTO, 1997, p.35). 

  A escolha do local para instalação do posto telegráfico gerou muita polêmica, 

pois sua instalação tinha por objetivo estabelecer um elo de comunicação entre os 

Estados do Mato Grosso e do Amazonas (TESORO, 1993, p.60).  

 Em Rondonópolis, a primeira casa de comércio que surgiu, quando ainda era 

povoado, serviu para “[...] sediar as instalações da casa do telégrafo” (TESORO, 1993, 

p.293). A casa ainda “[...] serviu para abrigar, ao menos nos anos de 1922 e 1923, um 

armazém, cujo proprietário era filho do Marechal Rondon, Benjamin Rondon” (SUZUKI, 

1996, p.103). Como proprietário do armazém, Benjamin Rondon “[...] distribuía víveres 

aos índios e atendia pessoalmente o comércio verejista local e adjacências” (TESORO, 

1993, p.293-294). 

 No decorrer dos anos, no povoado, houve alteração quanto à existência e 

permanência dos pequenos comércios que um pouco de tudo vendiam. Tesoro 

esclarece que os “bolichos”, como até hoje são conhecidos 

 

abriam e fechavam na proporção que a distância e o tipo de transporte 
dificultavam o sortimento e o estoque de mercadorias [...], ou mesmo com a 
presença das lanchas que vinham de Cuiabá ou de Corumbá e se instalavam 
aqui sistematicamente, cerca de três a quatro meses por ano – com opções de 
produtos e preços mais vantajosos [...]  (TESORO, 1993, p.294). 

 

 O comércio local foi muito importante para o crescimento demográfico e melhoria 

das condições de vida da população.  

 A instalação do destacamento militar foi provisória na região, mas importante por 

ser a primeira tropa militar a passar nas terras dos índios Bororos nas proximidades 

dos rios Ponte de Pedra e Vermelho, visando ao reconhecimento e integração política 

das terras. Mesmo com a instalação do destacamento militar, não se garantiu a fixação 

de militares, pois seus objetivos estavam centrados em reconhecimento e política de 

integração das terras, marcando assim um período de fraca colonização.  

 Com enfraquecimento do poder militar, o destacamento militar foi abandonado e, 

somente a partir de 1919 até 1937, é que as terras próximas ao rio Vermelho passaram 

a receber novos desbravadores. Assim, de acordo com Silva (1988), começa o 

desencadeamento da segunda etapa histórica marcada por maior dinamismo 

populacional sobre a área de mineração. Ainda conforme Silva, um fato marcante 
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ocorreu em 1919, quando o Povoado do Rio Vermelho passa a chamar-se 

Rondonópolis: 

É de se supor que o significado desta etapa, nas questões migratórias, tenha 
sido importante, apesar da ausência de registro. Para determinar o traçado da 
linha telegráfica na direção do Araguaia, foi instalado, em 1922, um Posto 
Telegráfico às margens do Rio Poguba ou Vermelho, local que, mais tarde, 
veio dar origem ao núcleo urbano de Rondonópolis (SILVA, 1988, p.38). 

 

 A instalação do núcleo urbano de Rondonópolis orienta um novo sentido de 

ocupação. Para tanto, a cidade se torna um local muito importante de busca e 

conquista, apresentando-se como uma área muito promissora e atrativa para quem 

quisesse buscar trabalho e bons negócios, representando, assim, uma nova porta para 

oportunidades na vida.  

 O núcleo inicial do povoamento se consolidou na margem direita do rio 

Vermelho, junto à confluência do ribeirão Arareau. A área urbana foi desenvolvendo-se 

em direção à montante do ribeirão, com as margens alagadiças e vulneráveis às 

enchentes. 

 Os migrantes passaram por muitas dificuldades, pois não havia estradas  nem 

caminhos para a efetivação de qualquer comunicação entre as regiões. Os migrantes 

recebiam ajuda dos índios Bororos, os únicos que tinham conhecimento e domínio da 

natureza, tanto na coleta quanto no preparo dos alimentos. Conforme Cury (1973, p.18) 

“[...] a fome gritava mais alto do que todos os mosquitos do rio Vermelho. Frutas não 

havia a não ser arixicum dos bravos e peixe de bororo assado na fumaça [...]”. 

 Assim, começa a se estruturar a aglomeração às margens do rio Vermelho e, 

junto com ela, as inúmeras dificuldades a serem enfrentadas. Mas em pouco tempo, os 

primeiros resultados foram promissores. Com muito trabalho, a primeira marca de um 

povoado próximo à margem direita do rio Vermelho ia se definindo. Os respectivos 

moradores, inicialmente, mantinham seus vínculos com Goiás, pois lá haviam deixado 

familiares, e era também de lá que traziam mudas de fumo, as quais, mais tarde, lhes 

renderam grandes resultados. Na época, o contato com Cuiabá, capital do Mato 

Grosso, ainda era muito precário pela falta de conhecimento de sua localização e o 

difícil acesso via terrestre, e a  fluvial ainda era desconhecida pelos imigrantes 

(SUZUKI, 1996, p.93). 

 Eram tantas as dificuldades enfrentadas pelos imigrantes que até mesmo a 

comercialização dos produtos ficava difícil e comprometida. Enfatiza Suzuki que 
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o vínculo dessa aglomeração que começava a surgir às margens do rio 
Vermelho não era com a Capital do estado, Cuiabá, mas com Goiás, sobretudo 
com Palmeiras, tendo em vista que os imigrantes deixaram  familiares com as 
quais poderiam contar em momentos de necessidade (SUZUKI, 1996, p.93). 

 

 As dificuldades encontradas e o trabalho foram aumentando à medida que os 

meses passavam até a espera da nova colheita. A salvação desse pequeno povoado 

estava nas águas do rio Vermelho que davam muito peixe em quantidade e tamanho. 

“O rio Vermelho salvara-os, dava muito peixe até com um metro e meio de 

comprimento. Os chamados jaús, como eram fartos em gordura, serviam-lhes de óleo 

para o cozimento do arroz misturado com farinha e mandioca” (CURY, 1973, p. 16). 

 Com o passar do tempo, a situação agravou-se novamente e foi quando Luiz 

Esteves resolveu retornar à Palmeiras de Goiás a cavalo. Com muitas dificuldades, 

errando o caminho e perdendo-se em matas, chegou ao seu destino para rever seus 

parentes e pedir ajuda para Manuel Conrado, devido às necessidades que seu irmão e 

família estariam passando, pois as plantações ainda não haviam dado resultado. 

 As notícias das dificuldades de sobrevivência da sua família foram transmitidas a 

todos seus irmãos e parentes. Sabendo das dificuldades da viagem, enfrentadas por  

Luiz Esteves, um ex-político e grande fazendeiro de Palmeiras, José Rodrigues dos 

Santos, “[...] imediatamente, arrumou uma escolta de carregamento e provisões em 

geral. Encheu os carros de boi de mantimentos, equipando-se de tudo, trouxe recursos 

e víveres para a família de seu irmão Manuel Conrado” (CURY, 1973, p.16). 

 Apesar da situação crítica e difícil, a família Conrado dos Santos continuou a 

lutar e, após ter realizado a colheita do fumo e outros produtos, Manuel Conrado 

preparou o carregamento e partiu rumo a Cuiabá, lugar mais próximo para a 

comercialização da mercadoria. Sobre o assunto, salienta Cury que 

 

esta primeira viagem em luta pela sobrevivência seria a busca de uma cidade 
perdida. Não havia mapa que pudesse localizar a capital mato-grossense, 
porque na realidade ele mesmo não sabia onde ficava Cuiabá. [...] o valioso 
velho goiano não temeu em enfrentar este sertão do nosso Estado, para ir a 
Cuiabá, troteando em sua mula de arreios; errando sempre o caminho, passou 
por diversos lugares [...] e finalmente em Cuiabá (CURY, 1973, p.18). 

 O retorno de Manuel Conrado da Capital para o povoado também era moroso, 

porém menos cansativo. Estava abastecido de mantimentos necessários até o período 

da realização da próxima viagem. 
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 As terras dos cerrados nas proximidades do Rio Vermelho eram férteis, 

propícias para plantar além do arroz, feijão, milho e mandioca, também  a cana-de-

açúcar, pois, como afirma Cury, “a produção de açúcar foi realmente satisfatória, 

permitindo o provimento da família por muito tempo na venda de novos mantimentos” 

(CURY, 1973, p.19-20).  

Até o início da década de 1920, dentre os muitos desafios impostos aos 

moradores do distrito de Rondonópolis, estava a dificuldade de acesso a outras 

regiões. Várias das ações administrativas adotadas pelo Estado, a partir daí, trouxeram 

benefícios para a população, contribuindo, ao mesmo tempo, para o desenvolvimento 

de Rondonópolis. Entre essas ações, Suzuki destaca a aquisição de uma balsa que, 

 

[...] muito contribuiu para a melhoria das condições de vida da população local, 
já que assim se poderia transpor víveres e pessoas, de um lado a outro do rio, 
com maior facilidade, tendo em vista a localização das estradas e do povoado 
em relação ao rio, enquanto as primeiras chegavam da porção ao sul do rio 
Vermelho, o povoado estava na porção norte [...] (SUZUKI, 1996, p.103-104). 

 

 A partir de 1926, a balsa passou a ser um meio de transporte muito importante 

para a população do local. Atracava às margens do rio, facilitando a travessia dos 

moradores do local e a entrada de muitos migrantes que chegavam pela estrada de 

rodagem do lado oposto do povoado, que ainda contava com um reduzido número de 

edificações, pois elas se concentravam na margem direita do rio (Foto 1). “A balsa era 

uma espécie de jangada estreita com 3 metros de largura por 5 de comprimento. Eram 

pranchas entrejuntadas, seguras sob parafusos de ferro sobrepostas em quatro 

canoas” (CURY, 1973, p.64).  

 
Foto 1- Balsa na Travessia do Rio Vermelho na década de 1920 
Fontes: Arquivo particular de Marildes Ferreira e Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros 
do Departamento de História/ICHS/CUR/UFMT 
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Pelas fotos observamos que, a balsa contribuía para o desenvolvimento das 

atividades econômicas do local e facilitava a transposição do rio Vermelho de pessoas 

e alimentos de um lado a outro com maior facilidade. “[...] tendo em vista a localização 

das estradas e do povoado em relação ao rio, [as estradas ligavam o acesso à] porção 

ao sul do rio Vermelho, o povoado estava na porção norte” (SUZUKI, 1996, p.103-104). 

As estradas de rodagem, abertas a partir de 1926, passaram a ser chamadas de 

rodovias BR 364 e BR 163 e foram construídas para o tráfego das carroças e 

comitivas. Interligava Campo Grande a Cuiabá passando por Rondonópolis e as 

localidades de Chapada dos Guimarães, Coxim e Alto Araguaia (TESORO, 1993, 

p.66). Então, o distrito de Rondonópolis começava a desenvolver e a crescer em 

número populacional. 

 Dessa forma, além das estradas, o transporte fluvial também contribuiu para o 

desenvolvimento local e regional, permitindo intercâmbio de Rondonópolis com a 

cidade de Cuiabá. Os barcos de diferentes calados, dependendo da época do ano 

entre os períodos da cheias e estiagem, permitiram o transporte de vários tipos de 

produtos por meio da navegação dos rios Vermelho, São Lourenço e Cuiabá. 

No entanto,  junto ao desenvolvimento, aparecem as enfermidades que acabam 

contribuindo para o decréscimo e perda de população no povoado. Da população que 

restou, boa parte resolveu abandonar o povoado.  

Assim, o distrito de Rondonópolis, após um período dinâmico de crescimento, 

entra em decadência demográfica, no final de 1920 e início de 1930. Uma enfermidade 

conhecida como a doença do fogo selvagem assolou tanto a população moradora do 

povoado, diminuindo o número de habitantes. Houve mortes devido ao surto da 

enfermidade que era conhecida por moléstia que se concretizava pelo aparecimento de 

bolhas rompendo-se facilmente, deixando a pele necrosada formando feridas nas 

mãos, pés e cabeças provocando odor desagradável (CURY, 1973, p.48). 

 Nem todos, porém, abandonaram o lugar. Enfrentaram adversidades; muitas 

delas superadas graças à presença da balsa. Suzuki afirma que,  

 

para abastecer os que ficaram no povoado, foi de suma importância a 
presença de balsas circulando pelos rios da bacia do São Lourenço, da qual o 
rio Vermelho faz parte, realizando a comunicação com a Capital, [...]. O 
caminho percorrido se estendia do rio Cuiabá ao São Lourenço e ao Vermelho, 
estreitando os laços entre Rondonópolis e Cuiabá (SUZUKI, 1996, p. 106). 
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Em 1926, Rondonópolis era habitada por apenas 12 famílias. Somente a metade 

permaneceu, entre eles os goianos e cuiabanos. Sob interferência de Pitaluga, a região 

era protegida pelas tropas enviadas pelo governo do estado, promovendo sossego aos 

moradores. No entanto, de acordo com Cury, nesse mesmo ano, o governador do 

estado encarregou o Dr. Mário Correa da Costa para acompanhar a abertura da 

primeira estrada que passaria por Rondonópolis ligando-a às demais regiões do país. 

Seria um ponto intermediário até Campo Grande e Santa Rita do Araguaia. O 

governador, segundo Cury, determinou  

[...] a abertura da primeira estrada que cortaria de Cuiabá passando por 
Rondonópolis para seguir até Santa Rita do Araguaia (hoje Alto Araguaia), 
fronteira que divide Mato Grosso de Goiás, como também o primeiro fuso-
horário aumentando uma hora para o outro Estado [...]. A 7 de setembro de 
1926, foi fincada a primeira estaca para a construção da primeira estrada, à 
margem do Rio Vermelho, próxima a entrada do Rio Arareau, seguindo com o 
balizamento até o Córrego Apoial [...] (CURY, 1973, p. 65-66). 

 Apesar do novo período dinâmico que impulsionou o crescimento de 

Rondonópolis, em função da melhoria nos transportes e vias de circulação que 

facilitavam o abastecimento de Rondonópolis, um novo quadro de dificuldades 

começava a se configurar. Salienta Cury que: 

Em fins de 1932 para início de 1933, houve uma grande catástrofe que abalou 
todos os problemas e bateu record de todos os azares passados. Nesse 
mesmo ano de 1932 houve uma grande enchente [...] as quais vieram causar 
danos aos moradores e mesmo ao governo, inundando as estradas e ruas [...] 
levando os troncos, correntes e guindastes da balsa do Rio Vermelho [...] e 
pedregulhos dos garimpos vizinhos, como Poxoréo que estava em franco 
período de descoberta de diamante (CURY, 1973, p.72). 

 

 A incidência de chuvas registradas na época foi a maior da região. As chuvas 

trouxeram muitos transtornos e destruição. Do que restou daquilo que não havia sido 

destruído pelas chuvas, foi queimado pela forte geada que assolou os campos (CURY, 

1973, p.72). 

 Por conta da intensidade das chuvas, vários problemas foram registrados ao 

longo das principais estradas que davam acesso a Rondonópolis. Para amenizar os 

transtornos; no mesmo ano de 1930, o governo enviou para Rondonópolis a 

Companhia de Conservação de Estradas, a Companhia Sapadora, 

[...] que deu início a concretização das primeiras estradas para a sua 
conservação [...] veio de Cuiabá, possuindo mais de 30 operários responsáveis 
pelo corte da segunda estrada ligando Rondonópolis a Campo Grande, indo até 
cruzar a fronteira com São Paulo (CURY, 1973, p.72-73). 



36 

 

 

 
Ano em que também foi construída a primeira casa do campo de pouso de Avião 

em Rondonópolis, localizada na Rua Pedro Guimarães, esquina com a Travessa Paulo 

VI, Bairro Santa Cruz (Foto 2).  

 

 
Foto 2- Construção de Valor Histórico da Antiga Casa de Campo de Aviação da 
Companhia Aérea Real Aerovias da Década de 1930    
Fonte: Arquivo particular da Professora Drª. Laci Maria de Araújo Alves do Departamento de História / 
ICHS/CUR/UFMT 

 

Em meados de 1930, Rondonópolis oferecia terras para a agricultura em 

abundância, para quem tivesse interesse em trabalho, e local para morar, exigindo em 

troca muito trabalho e dedicação dos moradores. Em 26 de outubro de 1938, conforme 

o Decreto-Lei nº 208, Rondonópolis passa a ser Distrito de Poxoréo, integrando 

também como área de seu domínio administrativo Coronel Ponce (ex-Capim Branco) e 

Ponte de Pedra (CURY, 1973, p.73). Naquela época, Ponte de Pedra era distrito de 

Rondonópolis, embora com ato político do respectivo decreto-lei, Rondonópolis 

continuasse pertencendo à Comarca de Cuiabá.  
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 A partir de 1938, de acordo com Silva (1988, p.39), configura-se o início da 

segunda fase de ocupação, que corresponde ao período entre 1938 e 1972, divididas 

em duas grandes etapas: a da Colonização e a da Expansão da Fronteira Agrícola. 

Esta fase marca um novo momento histórico e um novo grau de liberdade 

administrativa, acompanhado das significativas expectativas de mudanças para  

Rondonópolis.   

 Em 1942, no governo de Dr. Júlio Müller, foi construída a primeira ponte de 

madeira para melhorar a travessia sobre o rio Vermelho. Em pouco tempo foi destruída 

e carregada pelas enchentes. A balsa, que havia ficado encostada por causa do 

desmoronamento de parte das margens, voltou à ativa com sua trajetória transportando 

anualmente de 15 a 20 veículos (CURY, 1973, p.81).   

A balsa permaneceu até 1952, realizando transporte de uma margem à outra do 

rio Vermelho. A partir de 1948, a Comissão de Estrada de Rodagem (CER) substituiu a 

antiga balsa por outra, para continuar a realizar o trajeto entre Cuiabá, Campo Grande 

e, até São Paulo. A nova balsa suportava até 12 toneladas de carga, animando o 

tráfego pesado, contribuindo muito com o comércio local e o mercado regional e 

nacional (Foto 3).  

 

 
Foto 3- Nova Balsa sobre o Rio Vermelho na Década de 1950 
Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros do Departamento de História/ICHS/   
CUR/UFMT 
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Os novos investimentos no transporte fluvial contribuíram muito para o 

desenvolvimento do local. Com o fortalecimento da navegação, novos contatos foram 

sendo realizados entre várias cidades  da região, por meio da navegação entre os rios: 

Vermelho, São Lourenço e Cuiabá. 

Vale salientar, que houve melhoria das estradas existentes e a construção de 

outras, voltadas à interiorização da colonização. O governo Vargas incentivou o avanço 

da fronteira agrícola, proporcionando a ocupação das terras no interior do estado de 

Mato Grosso, com o projeto da “marcha para o oeste” (1937 a 1945). O ponto principal 

da política era “ocupar os vazios”, pois em outros pontos do país os centros urbanos e 

as próprias áreas rurais já não comportavam mais os seus trabalhadores. 

 A ocupação foi induzida pelo Governo Federal com a doação de terras para 

quem se dispusesse a trabalhar nelas. Em Rondonópolis, a ocupação não foi 

representativa o suficiente para que houvesse transformações das terras em áreas 

produtoras de alimentos. Ainda sobre o assunto, Suzuki salienta que, 

 

no entanto, essa ocupação induzida pelo governo federal não foi representativa 
na transformação das terras rondonopolitanas em áreas produtoras de 
alimentos. Para tanto, foi necessário que o governo estadual instituísse uma 
política de colônias agrícolas que se articulasse à política federal, para então 
se ter o aumento da produção agrária que já apontávamos ter ocorrido no final 
da década de 40 (SUZUKI, 1996, p.112). 

  

 O projeto inicial, da marcha para o oeste empreendida por Vargas, no sentido de 

estimular os migrantes a se estabelecerem no Mato Grosso, visava ao assentamento 

em pequenas propriedades. Conforme Siqueira et alii, A preferência aos  colonos da 

região Sul do país se justificava, pois o projeto getulista 

 

impunha o estabelecimento de trabalhadores “civilizados”, ou seja, desejosos 
de progredirem. Para isso, deveriam trabalhar de maneira produtiva, ordeira e 
sem conflitos. Os colonos preferidos foram os migrantes da região Sul do 
Brasil, pois possuíam, segundo a visão reformista de Vargas, uma mentalidade 
empresarial, européia, sobretudo, porque estes migrantes, além da experiência 
que possuíam com o trato com a terra, traziam, quase sempre, um pecúlio que 
os auxiliaria na organização inicial do empreendimento (SIQUEIRA et alii, 

1990, p.255). 

 

 Em pouco tempo os migrantes se instalaram em Mato Grosso e se tornaram 

proprietários de terras, com a comercialização dos produtos, cujos lucros revertiam-se 
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na compra de mais terras, montando assim as propriedades com suas respectivas 

famílias. 

 Em Rondonópolis também começou a distribuição de lotes rurais e urbanos em 

terras devolutas. Essa medida incentivou a vinda de muitos migrantes de várias regiões 

do país, sobretudo do Nordeste. Vale ressaltar que, a partir do desenvolvimento da 

política da “marcha para o Oeste”, Negri enfatiza que: 

 

[...] o distrito começou a receber grandes contingentes populacionais vindos na 
sua maioria da região Nordeste do país que fugiam da fome e da seca. A 
facilidade era tanta que era só cercar algumas quadras dentro do perímetro 
urbano e depois ir a Poxoréo, onde era a prefeitura, e através da posse de um 
protocolo, recebia mais tarde o título definitivo dos lotes (NEGRI, 2008, p.43). 

 

 Também foi necessário que o Governo Estadual, sob o comando de Arnaldo 

Estevan de Figueiredo, instituísse a implantação da política de colônias agrícolas, 

articulada à ação do Governo Federal durante o Estado Novo. Nas propriedades 

localizadas na porção norte do antigo Estado, hoje Mato Grosso, criava-se gado de 

forma extensiva e desenvolvia-se a agricultura do excedente. Essas áreas apareciam 

nos programas do Governo Federal de Desenvolvimento e Integração Nacional como 

grandes espaços que estavam disponíveis e foram incorporadas às políticas 

demográficas e econômicas. 

 Na realidade, segundo Moreno (2005, p.36), 

 

ao final da década de 1940, a região foi alcançada por essas políticas de 
integração, uma vez que a agricultura deveria se expandir para atender o 
mercado interno, em crescimento, e gerar divisa para apoiar as importações de 
bens de capital, essenciais à consolidação do modelo econômico brasileiro. 

 

 Portanto, nas décadas de 1930 e 1940, por todo o Brasil, foi difundida a doação 

e venda de terras em Mato Grosso. Tal iniciativa foi promovida pelos governos Federal, 

Estadual e também pelos corretores de terras. 

A notícia da existência de terras baratas se espalhou pelos vários cantos do 

país, atraindo atenção e interesse de várias pessoas interessadas na compra, 

motivadas pelos preços baixos e até mesmo pelo prazo. Assim, com a chegada de 

novos colonos migrantes, no final da década de 1940, Rondonópolis passa pela “ 
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expansão do espaço urbano por arruamento e malha urbana, mesmo sabendo que a 

malha não deixa de incorporar o sistema de arruamento, [...] podendo relacionar a 

transição de povoado a cidade” (SUZUKI, 1996, p.151). 

  Segundo Suzuki (1996),  somente na segunda metade da década de 1940,  

 

[...] provavelmente em 1947 ou 48, o projeto do quadrilátero inicial da cidade 
foi ampliado por Domingos de Lima  que acrescentou um quadrilátero de menor 
tamanho a leste do anterior, bem como ampliou as ruas no sentido norte até o 
córrego do Patrimônio” (SUZUKI, 1996, p.153-154).   

 

Além da ampliação do quadrilátero inicial da planta urbana do distrito de 

Rondonópolis, Domingos de Lima remarcou as ruas que já existiam, com base nos 

piquetes originais quando da implantação do projeto inicial.  

A ampliação do projeto inicial influenciou a vinda de mais imigrantes, 

aumentando o número de habitações para o distrito de Rondonópolis (Mapa 3). 
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  Mapa 3 – Planta do Patrimônio de Rondonópolis na Década de 1940 
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A área urbana do aglomerado compreendia uma  parte destinada à construção 

de casas e edifícios da futura cidade. As áreas suburbanas e rurais do patrimônio 

compreendiam as chácaras e demais áreas rurais no entorno do povoado. 

 Assim, a estrutura do Patrimônio de Rondonópolis, conforme Suzuki, 

 

[...] se coadunava à forma de apropriação das terras, tanto do pequeno 
aglomerado quanto fora dele, já que se doava aos migrantes um terreno na 
porção destinada às chácaras e outro no aglomerado que surgia. Dessa forma, 
possibilitava-se ao migrante a produção de alimentos no lote fora do 
aglomerado (SUZUKI, 1996, p.153). 

 

  Sobre o aumento demográfico, segundo o IBGE (1959), com base  no censo 

demográfico de 1940,  no distrito de Rondonópolis, a população era composta de 57 

moradores no limite urbano, 25 no suburbano e 1.723 habitantes no perímetro rural. 

 Os fluxos migratórios direcionados para a região nos anos de 1940 caracterizam 

uma nova fase migratória, “[...] eram espontâneos ou dirigidos, decorrentes, das 

colonizações públicas e privadas e com forte indução estatal” (NASCIMENTO, 1997, 

p.52). Para o estado de Mato Grosso, essa política se constituiu favorável em termos 

econômicos, pois objetivava a fixação da mão-de-obra ociosa vinda das áreas de 

decadência do garimpo. Mais tarde, no final da década de 1940, as atividades agrárias 

contribuíram “[...] para o aumento da produção agrária, que se pretendia com a política 

de colônias agrícolas, [e isso] só foi possível com a viabilização legal da ocupação 

territorial [por meio] da aquisição de terras devolutas” (SUZUKI, 1996, p.117).  

  Entretanto, as colônias agrícolas, instaladas na região, eram em pequenas 

faixas de terras devolutas por meio da doação de lotes aos colonos migrantes e, 

somente não tinha terra que não a quisesse. As colônias agrícolas foram responsáveis 

pelo desenvolvimento econômico da região. Tanto na área rural, quanto na área 

urbana, os lotes, que eram cedidos pelo Estado formavam glebas e, na sua totalidade, 

a região, conforme Tesoro,   

 

[...] ficou composta por sítios de 20, 30 e 50 hectares, loteada no ”sistema de 
colônias”, em terras devolutas do Estado, formadas predominantemente por 
mata, como Lageadinho, Mata Grande, Paulista, Campo Limpo, Naboreiro, 

Macaco e Rondonópolis (segundo Arnaldo Estevan de Figueiredo, ROO
1
 só 

recebeu a denominação jurídica de colônia para poder receber do Estado 
10.000 hectares reservados para o assentamento dos migrantes sem 
condições que afluíram para o povoado). Nessas agrovilas criadas pelo 

                                                           
1
 Sigla de Rondonópolis usada pela autora. 
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Governo, havia uma sede habitacional para os moradores construírem suas 
casas e estarem próximas da sua roça – com destaque para o Naboreiro, Vila 
Paulista, Campo Limpo e Macaco, que se despovoaram à medida que os 
colonos foram desacreditando nas possibilidades de sobrevivência em seus 
lotes e no lugar (TESORO, 1993, p. 84-85). 

 

 A distribuição das terras devolutas em Rondonópolis configurava-se com tanta 

facilidade, que bastava cercar algumas quadras no perímetro urbano, ir à prefeitura 

municipal em Poxoréo e a posse era imediata. Primeiramente, o beneficiado recebia 

um protocolo e, depois, um  título definitivo dos lotes. 

Apesar, da política de doação de terras para quem se dispusesse a trabalhar e 

produzir, Rondonópolis, ainda representava um local de pouca atratividade. 

No início da década de 1950, Rondonópolis ainda apresentava reduzido número de 

edificações que  se concentravam no quadrilátero inicial na margem direita do rio 

Vermelho, ao longo da Avenida Marechal Rondon (Foto 4). 

 
Foto 4- Avenida Marechal Rondon nas Décadas de 1940 e 1950 
Fontes: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/enciclopediadosmunicipiosbrasileiros/BEM_ 
volume02_Grande Região Centro-Oeste. Acessado em 1 de set. de 2011 e Arquivo particular de Marildes 
Ferreira  
 

Nas fotos, a Avenida Marechal Rondon deixa bem caracterizado o modo de vida 

urbano durante as décadas de 1940 e de 1950: casas de alvenaria, a presença de 

alguns poucos veículos automotores e pessoas circulando na rua em direção à Praça 

dos Carreiros.  

A maior parte dos colonos é formada por migrantes nordestinos dedicados ao 

cultivo do arroz, milho, feijão, algodão e café de caráter exclusivo de subsistência. Todo 

comércio da produção excedente era feito com Campo Grande e Cuiabá.  
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No início da década de 1950, o distrito de Rondonópolis apresentava algumas 

características de cidade. As atividades agrárias estavam em desenvolvimento com a 

presença de casas comerciais na cidade que já subsidiavam os colonos com o 

desenvolvimento das atividades agrícolas, financiando a compra de sementes e 

equipamentos agrícolas.  Assim, estabeleceram-se as primeiras relações entre campo 

e cidade e que vai sendo ampliada a partir da expansão da propriedade privada da 

terra, dando novo ritmo à expansão urbana (Imagem 1). 

  
      Imagem 1 – Rondonópolis no início da Década de 1950 
       Fonte: http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/enciclopediadosmunicipiosbrasileiros/ 
       BEM_volume02_Grande Região Centro-Oeste. Acesso em 1 de set. de 2011 
      Org. DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 

http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/monografias/enciclopediadosmunicipiosbrasileiros/
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Na imagem visualizamos em primeiro plano o traçado do quadrilátero inicial de 

Rondonópolis, sobressaindo-se as edificações ao longo da margem direita do rio 

Vermelho, em toda extensão da Rua Marechal Rondon, até sua bifurcação a partir da 

Praça dos Carreiros. 

A imagem também destaca a inexistência de ponte sobre o rio Vermelho, 

dificultando as comunicações locais. O trecho fluvial era atravessado por balsas,  na 

época, era a única ligação do lado oposto ao ponto em que chegavam os migrantes 

que se utilizavam da estrada de rodagem que se estendia de Coxim, atravessando 

Rondonópolis, pela Avenida Marechal Rondon e, se estendendo até Cuiabá. 

Em 1952, deu-se o início da construção da ponte de alvenaria sobre o rio 

Vermelho. A respectiva ponte foi concluída em 1953, mesmo ano da emancipação 

político-administrativa de Rondonópolis, bem como a construção de rodovias, ligando o 

norte ao sul do Estado, Cuiabá a Campo Grande. Também, juntamente à interiorização 

da colonização, com implantação de colônias agrícolas por parte do Governo Estadual 

aliadas à política federal algumas melhorias foram priorizadas: como aumento da 

produção agrícola na região, melhoria nos meios de comunicação e transportes de 

carga que passou a ser feito por caminhões, facilitando e melhorando o trânsito na 

região (Foto 5). 

 

 
Foto 5 – Construção da Ponte de Alvenaria sobre o Rio Vermelho na Década de 
1950 
Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros do Departamento de História/ICHS/   
CUR/UFMT 
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Com a política de incentivo à colonização, o município de Rondonópolis passou 

a receber grandes contingentes populacionais; a maioria oriunda da região Nordeste do 

país que fugia da seca e da fome e também, dos garimpos da região. O respectivo 

contingente populacional passou a se dedicar às culturas de mandioca, milho, arroz, 

feijão e algodão. Também, a cria e recria de gado para consumo de carne e leite. 

  Tal política que visava à interiorização do desenvolvimento agrário, que tanto o 

governo federal pretendia para as regiões mais distantes dos grandes centros foi 

extinta, ainda na década de 1950, conforme aponta Tesoro (1993), na seguinte 

passagem:  

 

Depois de 50, o governador Fernando Corrêa da Costa suprimiu a doação de 
terras devolutas e a entrega de produtos agrícolas aos pequenos produtores. 
Entretanto, cada vez mais flagelados e pessoas sem nenhuma condição 
material (principalmente baianos e cearenses) continuaram chegando em 
[Rondonópolis] motivados pela propaganda sobre as terras gratuitas 
(TESORO, 1993, p. 86-87). 

 

 

 A quantidade de pessoas que chegavam à Rondonópolis formava um verdadeiro 

exército de pessoas, entre elas, mão-de-obra com disponibilidade ao trabalho nas 

lavouras, pois, o poder de compra era mínimo.  

Assim, a grande massa de migrantes oriunda de diversos estados, incorporou ao 

tecido urbano e, ao crescimento demográfico da cidade. Aos poucos, ia delineando-se 

o crescimento econômico com o fortalecimento de alguns comerciantes no centro 

urbano. As mercadorias vendidas aos migrantes eram pagas, somente após a colheita 

anual e, em espécie. De certa forma, os comerciantes financiavam as roças dos 

agricultores.  

Com os novos serviços se estabelecendo, outras demandas da população, entre 

elas, a ampliação das atividades terciárias se efetiva, juntamente a apropriação da terra 

urbana. Assim, se efetiva a transição do povoado à cidade, exigindo ampliação nas 

atividades de comércio e serviços, com novas mudanças no espaço urbano. 
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  1.2   CONSOLIDAÇÃO DO POVOADO E CRIAÇÃO DA VILA OPERÁRIA 

 

No final da década de 1950, ocorreu novo acréscimo  a leste do sítio urbano de 

Rondonópolis, proposto por Domingos de Lima. De fato, a efetiva ampliação da área 

urbana ocorreu somente durante o governo de Daniel Martins de Moura, prefeito eleito 

para o mandato de 1955 a 1958, com a doação de terrenos para o loteamento de Vila 

Operária (SUZUKI, 1996, p.154). 

Diante desse novo quadro socioeconômico que vinha se configurando em 

Rondonópolis, havia a necessidade de ampliação da malha urbana. O primeiro 

loteamento implantado em Rondonópolis, após a emancipação político-administrativa, 

foi o de Vila Operária, abrangendo área inicial de 30 hectares (Quadro 1). 

 

 

 

LOTEAMENTOS 

 
APROVAÇÃO 

1- Centro A 1952 

2- Centro B 1952 

3- Vila Operária 1955 

    Quadro 1- Rondonópolis: loteamentos Aprovados pela Prefeitura Municipal  
   na Década de 1950 
   Fonte: SUZUKI, Júlio César (1996) e Prefeitura Municipal de Rondonópolis ( 2010) 

 

 O loteamento de Vila Operária, desde a sua criação, durante o governo de 

Daniel Martins de Moura (1955 a 1958), foi consagrado com o nome de Distrito de Vila 

Operária de São José, localizado ao norte do quadrilátero inicial. O próprio Daniel 

Martins de Moura, em entrevista concedida a Suzuki, afirma que “foi um projeto de sua 

autoria, criado para constituir-se em local de moradia dos trabalhadores de um futuro 

distrito industrial que se localizaria a oeste desse loteamento” (apud SUZUKI, 1996, 

p.155). Por estar a 5 km do quadrilátero inicial, o referido loteamento teve seus lotes 

doados às pessoas de baixa renda, para que estas, ao construírem suas casas, 

pudessem receber o título definitivo de proprietário.  

 Portanto, o projeto da Vila Operária foi implantado também por iniciativa pública, 

complementa Suzuki que:  
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De forma geral, os loteamentos eram feitos no limite do quadrilátero inicial, com 
exceção de Vila Operária que foi instalada a 5 quilômetros a norte, sendo que 
ao redor dela alguns outros loteamentos foram instalados, como Vila Iraci e 
Jardim Modelo. O sítio ocupado por esses últimos loteamentos era bastante 
semelhante ao quadrilátero inicial, separado pelo vale do córrego do Canivete 
(SUZUKI, 1996, p. 155). 

 

A Vila Operária abrigava os migrantes de baixo poder aquisitivo, que chegavam 

a Rondonópolis, e foi tornando-se um centro comercial periférico de pequeno comércio, 

servindo as áreas próximas, podendo ser considerado um prolongamento do centro 

maior. De acordo com o Cadastro Imobiliário Municipal, a partir de 1955, foi aprovado 

no distrito de Vila Operária um loteamento próximo às glebas de uso agrário. 

O traçado da malha urbana da cidade seguiu as linhas inicialmente organizadas 

por Major Otávio Pitaluga, contemplando longas e largas avenidas, paralelas entre si, 

cortadas por ruas perpendiculares, formando quarteirões retangulares simétricos. 

Assim, o Patrimônio foi composto pela remanescente área de 2.000 hectares que, 

inicialmente, constava como área pública do município (Mapa 4).   
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Mapa 4– Planta Cadastral do Patrimônio de Rondonópolis no Início da Década de 
1960 
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A Planta Cadastral do Patrimônio, que contempla a área urbana e a área de 

chácaras, teve, em 1955, a parte circundante parcelada em lotes, mantendo as 

chácaras e quadras. Tal área foi denominada de Agrupamento e Circulação de 

Corredores Públicos. A finalidade primordial desse parcelamento era o assentamento 

da população migrante, para o desenvolvimento de alguma atividade do setor primário.   

 Em Rondonópolis, a construção das Rodovias Federais, BR 163 e BR 364, 

impulsionaram mudanças na vida social do urbano. A implantação das colônias 

agrícolas por parte do Governo Estadual, articulada à política federal, constituiu-se 

importante para o desenvolvimento da produção agrícola da região. Tal fato é 

confirmado em entrevistas concedidas a Tesoro que salienta a importância dos eixos 

rodoviários e da infraestrutura técnica para a vida social da região: 

 

A construção e a melhoria das estradas provocaram um tráfego de caminhões 
que inexistia antes de 1952; já nessa data começa a transitar A Baleia, uma 
linha de ônibus de passageiros que fazia o itinerário Cuiabá - Campo Grande. 
Isso intensificou o vaivém de caminhoneiros e passageiros – que, em contato 
com a região, serviam de porta-vozes da propaganda sobre as possibilidades 
do lugar – e contribuiu para a construção dos sonhos daqueles que ansiavam 
por melhores condições de vida; ao mesmo tempo, facilitou o deslocamento 
dos migrantes que (de 1947 a 1950) vinham requerer do Governo Estadual 
lotes gratuitos, ou adquirir de particulares a posse de terrenos desmatados ou 
não e, às vezes, até com casa e outras pequenas benfeitorias (TESORO, 
1993, p. 78-79). 

  

 Portanto, a tônica da ação do governo, na época da implantação do projeto da 

“Marcha para o Oeste”, estava voltada para a interiorização da colonização. Os 

assentamentos em pequenas propriedades priorizavam as áreas periféricas e de baixa 

densidade demográfica. Nesse momento, também Rondonópolis passa a ser inserida 

no contexto da nova fronteira agrícola de produção, pois era abundante em terras para 

agricultura e pastagens, bem como para promover as mudanças na vida 

socioeconômica do local e, principalmente para ampliação e fortalecimento do 

comércio no quadrilátero inicial de Rondonópolis. 

 Tesoro (1993, p. 80), em seus registros históricos destaca o depoimento de um 

garimpeiro, o Sr. Rosalvo Faria, que veio para Rondonópolis em 1948, “[...] para 

estabelecer-se como comerciante: um bolicho na Avenida Marechal Rondon, 

confluência com a [Avenida Fernando Correia da Costa]”. Também existiam no local, 

outros pequenos comércios que funcionavam nas proximidades. 
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A produção do espaço urbano de Rondonópolis com manifestação do capital 

traduz-se no fortalecimento do comércio, principalmente na Avenida Marechal Rondon, 

no início da década de 1950 (provavelmente 1951 ou 52). O comércio manifestava 

unidades de produção e consumo, por meio de lojas de armarinhos, calçados e tecidos 

com até filiais se firmou em Rondonópolis. 

 Ainda na década de 1950, o comércio de Rondonópolis já manifestava certo 

grau de cristalização no tecido urbano, pois a permanência da Companhia de Estradas 

de Rodagens (CER) na cidade foi de extrema importância para o comércio local.  

 Sobre o fortalecimento do comércio durante a década de 1950, Tesoro (1993) 

afirma que: 

 

[...] o Sr. Rosalvo se firmou como comerciante de lojas de armarinhos, calçados 
e tecidos, constituindo até duas filiais, [com] inauguração na cidade das Lojas 
Riachuelo e Pernambucanas. Assim como ele, outros comerciantes foram 
favorecidos pelos consumidores da CER [...] (TESORO, 1993, p. 80).  

 

A presença da companhia foi de suma importância para a dinâmica econômica 

da cidade, que já apresentava os primeiros sintomas à vocação comercial e prestação 

de serviços. Tal dinâmica, também influenciou o adensamento demográfico na cidade 

que ainda apresentava infraestrutura muito precária. 

Para a década de 1950, o censo demográfico do IBGE, publicado em 1959, registra 

uma população de 2.888 habitantes no distrito de Rondonópolis, sendo 844 no 

perímetro urbano e 2.044 no perímetro rural. 

 O aumento demográfico no perímetro urbano, também é explicado pela 

instalação  do colégio das irmãs no final da década de 1940, e influência da Igreja em 

conquistar mais fiéis à congregação. 

De acordo com a figura do Patrimônio, o quadrilátero inicial estabelece o núcleo 

central de Rondonópolis. Foi nessa área, que a população migrante se instalou, 

principalmente a partir das décadas de 1940 e 1950, “[...] utilizando-se do projeto de 

arruamento feito por Otávio Pitaluga, melhorado e ampliado por Domingos de Lima, 

sendo a área mais frequentada pela população, devido aos suportes que centraliza” 

(SUZUKI, 1996, p.168). A população rondonopolitana da época utilizava a respectiva 

área com mais frequência, pois nela centralizava os suportes às funções comerciais e 
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de serviços aos trabalhadores do campo e também atendia a função residencial 

urbana. 

 O quadrilátero central torna-se o principal centro comercial e financeiro da 

cidade de Rondonópolis. Em termos de área espacial, a diferença é muito pouco em 

relação ao quadrilátero inicial. O núcleo central é considerado de maior importância, 

pelo Instituto Brasileiro  de Administração Municipal (IBAM), “[...] compreendendo   a 

área entre as ruas Arnaldo Estevan de Figueiredo e Dom Pedro II e as avenidas João 

Ponce de Arruda e Marechal Dutra” (SUZUKI, 1996, p.167). 

 A área urbana nas proximidades do Correio Velho, situado na Avenida Marechal 

Rondon, era de uso residencial. No mesmo local, o preço de um terreno superava os 

demais existentes  dentro do perímetro urbano (Foto 6). 

 

 
Foto 6- Casario na Avenida Marechal Rondon, esquina com a Rua 15 de Novembro 
na Década de 1950 
Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros do Departamento de História/ICHS/   
CUR/UFMT 

 

 

 Assim, estavam distribuídas as casas da Avenida Marechal Rondon no núcleo 

urbano inicial de Rondonópolis, “[...] onde o espaço residencial assumia um caráter 

disperso, estendendo-se de forma muito irregular ao longo da Avenida Marechal 

Rondon e Avenida Amazonas” (NARDES, 1997, p.73). 

 Inicialmente o traçado das ruas era em trilheiros, becos e ruas muito estreitas, 

mescladas com pequenas áreas de pastagem para garantir a sobrevivência do gado 

que também viabilizava a subsistência da população (Foto 7).  
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Foto 7- Rua Arnaldo Estevan, em frente à Igreja Matriz, na Década de 1950 
Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros do Departamento de História/ICHS/   
CUR/UFMT 

  

Em Rondonópolis, os demais loteamentos situavam-se nas glebas de uso 

agrário e, além da concessão da titulação das pequenas faixas de terras, o estado 

também promoveu a titulação de áreas maiores. Tais áreas abrangiam as fazendas da 

região, que eram vendidas abaixo do preço do mercado de São Paulo.   

Na época da emancipação política de Rondonópolis, vários outros municípios 

mato-grossenses também foram criados, respaldados na própria Constituição do 

Estado do Mato Grosso de 1947, no Capítulo III, onde constavam as diretrizes e bases 

de exigências, dentre elas, o mínimo de 200 moradores na área urbana. 

 Até o princípio dos anos de 1960, as correntes migratórias para Rondonópolis, 

ainda,  continuavam contínuas e expressivas, prevalecendo a política de doação de 

lotes. Na mesma época, na região, não havia grandes fazendas. Tal fato é confirmado 

pelo pioneiro Luiz Martinez, em entrevista concedida a Tesoro: 

 

Em torno de ROO, nas décadas de 40, 50 e meados de 60, existiam poucas 
grandes fazendas [...]. Havia a do Goulart, mas que ele próprio loteou em 
pequenas glebas, numa região de „terra de cultura‟, que era a Colônia Marajá. 
[...] Em grandes propriedades ao redor da cidade, estavam ainda o coronel 
Osvaldo Figueiredo [...] no Córrego do Escondidinho; o Zé Turquinho – José 
Salmen Hansen – que possuía um cerradão, incluindo São José do Povo, a 
Vila Salmen e terras circunvizinhas; [...] havia um pessoal em Fátima com 



54 

 

 

vastas propriedades, as quais ficaram adormecidas por muito tempo, até o 
aparecimento das técnicas de exploração do cerrado, que as valorizaram e as 
tornaram produtivas (TESORO, 1993, p. 85). 

 

 As dificuldades orçamentárias por parte do governo repercutiram no atraso da 

medição e demarcação das unidades em cada núcleo colonial, resultando, assim 

também, o atraso da entrega dos títulos de propriedade aos respectivos colonos.  

 As pequenas áreas, que eram ocupadas por agricultores, com o passar do 

tempo, foram incorporadas às grandes áreas, que até o momento ainda eram poucas 

propriedades. Os pequenos agricultores que foram contraindo dívidas  abandonaram 

suas terras nas Colônias. As terras abandonadas foram sendo compradas e 

incorporadas às grandes propriedades aglutinadas nas mãos de poucos proprietários.  

 Diante disso, a propriedade privada da terra já não se efetivava apenas pela 

doação. A apropriação também se fazia pela compra, por alguns fazendeiros vizinhos 

às colônias. Assim, os títulos só foram entregues no final da década de 1950. Isso é 

corroborado  por Suzuki, que salienta: 

 

De qualquer forma, o governo estadual não tinha interesse em que se 
ocupasse todo o patrimônio de Rondonópolis, tendo em vista o seu interesse 
na venda das terras vizinhas às colônias agrícolas. Mas esse contato entre 
fazendeiros e colonos foi prejudicial aos últimos, tendo em vista que os 
primeiros acabaram ampliando suas propriedades [por meio] da compra de 
lotes das colônias, já que os colonos após alguns anos não mais conseguiam 
retirar da terra seu sustento e precisavam vendê-las (SUZUKI, 1996, p.120). 

 

 Em Rondonópolis, o processo de produção do espaço urbano esteve alicerçado 

na transição da doação para mercantilização da terra, instaurando a lógica capitalista 

que acelerou a expansão urbana. Para Suzuki, “é devido a essa diferenciação de 

acesso à terra urbana, que encontramos características diferenciadas no processo de 

expansão do espaço urbano” (SUZUKI, 1996, p.150). 

 Assim, o único centro da cidade, até então, restringia-se ao quadrante das 

principais ruas e avenidas, principalmente ao das Avenidas Amazonas e Marechal 

Rondon, que aglutinam duas praças: a Brasil e a dos Carreiros respectivamente.  

 Em meados da década de 1950, chegam a Rondonópolis os migrantes, 

compostos por pequenos fazendeiros paulistas e mineiros, motivados pela propaganda 

para investir e angariar lucros. Os migrantes interessados em progredir, segundo 
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Tesoro, “[...] formam propriedades de 100, 200 e 300 alqueires, em resultado da 

aquisição em áreas novas e do processo de aglutinação dos lotes coloniais antigos, 

sobretudo de Mata Grande, Lageadinho e Noboreiro” (TESORO, 1993, p.99). 

 Durante a década de 1950, difundiu-se pelo país uma propaganda sobre a 

fertilidade dos solos nos cerrados para a prática de culturas. Na época, Rondonópolis, 

já emancipado, passou a ser local de moradia de muitos trabalhadores paulistas e 

mineiros, em busca do capital industrial, promovido pelas empresas como a Brasmen e 

a Brasway com postos de compra de algodão na cidade. Também, nessa época, havia 

a presença de outras empresas de Uberlândia que comercializavam arroz da região 

rondonopolitana (TESORO, 1993, p.99).  

No centro urbano de Rondonópolis surgem novos serviços e novas demandas 

por parte da população. As atividades terciárias aumentam, gerando a necessidade de 

ampliação dos serviços tanto neste setor, como também no de transportes e  

comunicação. Nas Avenidas Amazonas e Marechal Rondon, estão concentrados os 

centros especializados de comércio.  

A Avenida Marechal Rondon, até então, consagrada como local privilegiado de 

residência foi transformando-se também num efetivo local de comércio e de serviços, 

por tradição histórica. Vale lembrar que o primeiro ponto da primeira Feira livre nasceu 

na esquina da Avenida Marechal Rondon com a Rua Otávio Pitaluga (Foto 8). 

 
         Foto 8- Primeira Feira Livre de Rondonópolis na Década de 1960 
          Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros do Departamento de História/ICHS  

CUR/UFMT 
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Portanto, a Avenida Marechal Rondon acumulava as funções: residencial, 

comercial e de serviços. Para Nardes, a respectiva avenida se destaca: 

 

Como passagem obrigatória, a rua tinha função reafirmada pela concentração 
de atividade e serviços raros e semi-raros no contexto urbano da época. A rua 
nascia no local do ponto de chegada dos produtores que traziam mercadorias 
do sítio para o comércio local e feira livre (NARDES, 1997, p.90). 

 

 Assim, a organização administrativa do município ia se consolidando. Somente 

durante a gestão do primeiro prefeito eleito, Sr. Daniel Martins de Moura, foram 

aprovados, junto aos vereadores, todos os títulos dos lotes já concedidos aos 

moradores de Rondonópolis. 

 Essa organização administrativa estava sempre comprometida pela falta de 

verbas da prefeitura. Eram muitas as dificuldades enfrentadas pela falta de erário 

público. O Sr. Daniel Martins de Moura, prefeito na época, declarou, em entrevista a 

Tesoro: 

 

O único imposto que a Prefeitura recebia era exclusivamente o IPTU, 
entretanto, poucos pagavam. Por isso, por inúmeras vezes retirei do meu 
próprio bolso para pagar a „coisa pública‟. Não havia o ICM e as ajudas dos 
ministérios como acontece hoje, quando os prefeitos podem construir mais 
coisas para a coletividade [...] (apud TESORO, 1993, p.96). 

 

Como já foi visto a expansão do espaço urbano de Rondonópolis  assumia um 

caráter disperso e irregular, ao longo das Avenidas Amazonas e Marechal Rondon, a 

partir do núcleo inicial, que se estendia até as glebas de uso agrário, porém na forma 

de loteamento. “A Lei n° 21, de 23 de março de 1956, estabelecia o fechamento do 

perímetro suburbano da cidade de Rondonópolis, devido ao grande número de animais 

que andavam soltos nas ruas” (NARDES, 1997, p.73). 

 Assim, a primeira fase de emancipação política, para o município de 

Rondonópolis, caracterizou-se num período de muitas dificuldades e limitações, 

levando em consideração que o campo ainda passava por incertezas na agricultura, 

pois as possíveis “terras de cultura” apresentavam, segundo Tesoro, “uma certa 

vocação pecuária, imposta pelos fazendeiros que preferiam a cria e recria de bovinos 

às incertezas da agricultura [...]” (TESORO, 1993, p.99). 
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 Assim, até meados da década de 1950, Rondonópolis se destacava na produção 

agrária com predominância de pequenas propriedades rurais, atendendo aos objetivos 

e metas previstas no programa do governo. Além da criação de gado extensiva, 

desenvolvia-se uma agricultura voltada à subsistência, com produção de milho, arroz, 

feijão, amendoim e algodão. De acordo com Tesoro, 

  

[...] a agricultura suplantou em muitos momentos a posição da pecuária, não só 
em produção, mas também em arrecadação de impostos; período em que 
ROO foi conhecida como “a rainha do algodão” e “a grande produtora de arroz” 
(TESORO, 1993, p.100). 

 

 Em 1959, foi criada a Comarca de Rondonópolis e estabelecidos o Fórum e o 

Cartório de Registro de Imóveis, transferindo-se da jurisdição de Cuiabá. A partir dessa 

data, o município passa a controlar e gerenciar todas as questões fundiárias, 

administrativas locais. 

 Na área urbana de Rondonópolis, na década de 1960, o quadro da legislação 

urbana insere a Lei nº 93 de 17/03/60 que delimita no tecido urbano às Zonas Urbana e 

Suburbana. As respectivas áreas estavam dispostas ao crescimento demográfico e 

econômico, isto é, estavam sujeitas ao uso urbano e à tributação do Poder Público 

Municipal. A Avenida Marechal Rondon continuava sendo a principal da cidade, tendo 

em vista o número de edificações construídas de frente para ela (Foto 9).  

 
Foto 9- Avenida Marechal Rondon na Década de 1960 
Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros do Departamento de História/ICHS/   
CUR/UFM 
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Com o  processo de modernização no campo, a partir década de 1960, a 

dinâmica urbana de Rondonópolis vai se delineando. A economia local, por meio da 

cultura da soja e da política econômica, levou a inserção de novas técnicas de 

produção no campo e, na cidade, os migrantes vão se concentrando em busca de 

moradia e emprego. 

Os loteamentos que surgiram na década de 1960 foram aprovados e registrados 

no Cartório de Registro de Imóveis (Quadro 2). 

 

 

LOTEAMENTOS 

 

APROVAÇÃO 

1- Jardim Modelo 1960 

2- Vila Anhumas (Núcleo Rural) 1960 

3- Vila Iraci 1961 

4- Vila Aurora 1961 

5- Loteamento Cidade Salmen 1961 

6- Jardim Oliveira 1962 

7- Nossa Senhora da Aparecida 1963 

8- Jardim Pindorama parte “A” 1963 

9- Vila Marinópolis 1963 

10- Jardim Paulista 1963 

11- Loteamento Cellos 1963 

12- Jardim Urupês 1964 

13- Vila Mariley 1964 

14- Jardim Alvorada 1964 

15- Loteamento Quadras (1) 1964 

16- Loteamento Olevina 1964 

17- Jardim São Félix (1) 1965 

18- Jardim Pindorama parte “B” 1966 

19- Loteamento Cellos 2ª parte 1967 

20- Vila Andrea 1968 

          Quadro 2 - Rondonópolis: loteamentos Aprovados pela Prefeitura Municipal   
       na Década de 1960 
        Fonte: SUZUKI, Júlio César (1996) e Prefeitura Municipal de Rondonópolis ( 2010) 
          (1)  extintos na década de 1990 

 
 

Durante a década de 1960, os loteamentos acima mencionados foram 

aprovados pela Prefeitura Municipal e registrados no Cartório de Registro de Imóveis 

por iniciativa privada. Esse período marca o início de uma nova fase em Rondonópolis, 
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pois coincide com o término da doação de lotes urbanos para a população migrante. 

Sobre a questão da implantação dos loteamentos na área urbana, concordamos com o 

que disse Suzuki:  

 

O registro de tantos loteamentos, na década de 60, nos possibilita afirmar que 
o mercado imobiliário estava em constituição, ainda bastante incipiente, tendo 
em vista que predominava a doação de terrenos, no quadrilátero inicial, pelo 
governo estadual (SUZUKI, 1996, p.155).  

 

 No entanto,  a terra urbana passa a adquirir além do valor de uso, valor de troca; 

embora, na época, o maior interesse voltava-se para o campo, pois a cidade apenas 

abasteceria e atenderia as necessidades básicas do campo.  

 A Praça dos Carreiros, local privilegiado, integrava uma  propriedade particular 

de um sitiante de origem suburbana.  Devido sua localização estratégica,  transformou-

se em ponto de encontro de pessoas, principalmente nos finais de semana, que vinham 

comprar produtos frescos que eram trazidos das pequenas roças dos agricultores e 

sitiantes. A Praça dos Carreiros, inicialmente uma propriedade particular, por ocupar 

uma localização estratégica e condições ambientais favoráveis, com uma frondosa 

figueira, que abrigava os carreiros que vinham para a cidade e a usavam para 

descansar.  Tornou-se um grande espaço público, servindo de ponto comercial, 

inclusive constituindo-se de novo espaço para a primeira feira livre da cidade (Foto 10). 
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Foto 10- Praça dos Carreiros: novo Ponto da Feira Livre de Rondonópolis - 
Década de 1970 
Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros do Departamento de História/ICHS/   
CUR/UFMT 

 

 

 A respectiva praça foi um local muito importante na área urbana de 

Rondonópolis, por localizar-se no quadrilátero inicial. Aos sábados, por muito tempo, 

abrigava os produtores que vinham direto da roça, com espigas de milho, pastel para 

vender e outras tantas guloseimas. Os moradores também aproveitavam para comprar 

no comércio que se localizava próximo à feira, onde acontecia a maior concentração 

comercial, financeira e administrativa.   

Vale destacar que, desde a década de 1950, empresários e grupos econômicos 

nacionais e estrangeiros passaram a investir no Mato Grosso, pela disponibilidade de 

terras baratas. Adquiriam as terras e as transformavam em projetos de colonização, 

abrindo invernadas. Muitos dos incentivos, advindos da ação governamental, foram no 

sentido de incentivar o povoamento no Mato Grosso, via colonização oficial, como no 

caso de Rondonópolis.  
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 Na década de 1960, houve a primeira divisão territorial distrital do Município de 

Rondonópolis, pela Lei n° 2130 de 21 de janeiro de 1964, quando foi criado o distrito de 

Anhumas. 

 Os novos espaços foram reestruturados, pela ação estatal, por processos 

capitalistas, com transformação econômica, viabilizados pelo Estado e também por 

estabelecimentos que obtiveram financiamentos com indicação da fonte fornecedora de 

créditos, com alocação de recursos público, particular e misto (Tabela 1). 

 
Tabela 1- Mato Grosso: número de Estabelecimentos que Obtiveram 

Financiamentos, com Indicação da Fonte Fornecedora de Crédito, Conforme 

Grupos de Área no Ano de 1959   

 
Área 

Total  Estabelecimentos que obtiveram financiamentos em 1959 

Público % Particular % Público e 
Particular 

% 
 

Total % 

(ha.) 48.104 1.925 52,9 1.423 39,1 292   8 3.640 100 

     − 10 13.500 55 7,9 530 75,7 115 16,4 700 100 

10   a − 100 20.877 1.046 59,1 651 36,8 72   4,1 1.769 100 

100 a − 1.000 8.444 341 67,9 132 26,3 29   5,8 502 100 

1.000 a − 10.000 4.579 414 75,3 89 16,2 47   8,5 550 100 

+ 10.000 640 69 58 21 17,6 29 24,4 119 100 

Sem declaração 4 ------ ------- ------  

Fonte: IBGE – Censo Agrícola: 1959 
Estimativas obtidas por amostragem 

 
 

Os dados apresentados revelam que, dos 20.877 estabelecimentos de 10 a  

menos de 100 hectares, 1.769 conseguiram financiamentos; destes, 59%  da iniciativa 

pública e 36,8% da iniciativa particular. Dos 700 estabelecimentos com menos de 10 

hectares, 75% foram contemplados com financiamento da iniciativa particular e, 16% 

com financiamentos de recursos mistos, ou seja, da iniciativa pública e particular. Entre 

as demais categorias de estabelecimentos que obtiveram financiamentos, a maioria foi 

beneficiada com  quantias menores,  advindas, em grande parte, da iniciativa pública. 

 Nas pequenas propriedades, até a década de 1960, desenvolvia-se a agricultura 

de subsistência (arroz, feijão, milho), fundada na economia do excedente nas 

variedades produzidas, enquanto nas grandes propriedades,  desenvolviam-se a 

monocultura do algodão e  a pecuária bovina, intercaladas às áreas improdutivas 

(Tabela 2). 
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Tabela 2 - Rondonópolis: estabelecimentos por Grupos de Área Cultivada em 
Relação à Área Total em 1960  
 

Grupos de Área 
Cultivada (ha.) 

N°. Total de 
Estabelecim. 

% Estabelecim. 
Cultivados 

Área total 
(ha) 

               − 1 ------ ------ ------ ------ 

1       a    −  2 9 0,7 5 5 

2       a    −  5 332 24,8 90 353 

5       a    −  10 544 40,7 141 982 

10     a    −  20 323 24,1 284 3.790 

20     a    −  50 94 7,0 350 10.410 

50      a   −  100 22 1,6 231 13.786 

100    a   −  200 11 0,8 92 12.316 

200    a   −  500 1 0,07 123 36.153 

500    a   −  1000 2 0,2 45 28.716 

1.000 a   −  2.000 ------ ------ 18 24.370 

2.000 a   −  5.000 ------ ------ 5 14.578 

5.000 a   − 10.000   4 28.445 

10.000 a − 100.000   3 55.400 

100.000 e +   ------- ------- 

Total 1338 100 1.391 229.304 
                Fonte: IBGE. Censo Agrícola (MT, GO e D.F.), 1960. 
 

  

A tabela confirma que, durante a década de 1960, a área cultivada abrangia as 

propriedades inferiores a 100 hectares,  com destaque às propriedades entre os grupos 

de 2 a 50 hectares, com agricultura de subsistência, somando o total de 1.302 

estabelecimentos. Vale salientar que, de acordo com o Censo Agrícola do IBGE, o 

número total de estabelecimentos cadastrados por grupo de área é de 1.391; destes, 

1.338 estabelecimentos  com até 1.000 hectares apresentam área cultivada. Entre o 

total dos estabelecimentos e aqueles que apresentaram áreas cultivadas, figura uma 

diferença de 53 estabelecimentos de 1.000 e mais de 100.000 hectares, que não 

apresentaram alguma área cultivada, caracterizando, assim, a tendência de 

concentração de terras na categoria de improdutíveis. Tal tendência vem reforçar as 

considerações feitas por Suzuki, a seguir: 

 

De qualquer forma, mesmo que não possamos afirmar ter havido ampla 
latifundiarização por conta da modernização do campo, tendo em vista a 
desigual ocupação das terras já em 1960, é necessário apontar que o campo 
rondonopolitano manteve essa tendência de concentração (SUZUKI, 1996, 
p.139). 
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 Fica evidente que, em Rondonópolis, durante toda a década de 1950, antes 

mesmo do processo de modernização no campo, já havia latifundiarização com a 

tendência à concentração das terras em detrimento ao processo desigual de ocupação.  

 Durante a década de 1960, para os colonos, a alternativa foi  desenvolver a 

agricultura, após a derrubada das matas para preparo das terras para as culturas. De 

acordo com o Censo Geral do IBGE, em 1960; dos 1.391 estabelecimentos agrários, 

1.270 utilizavam força humana braçal no desenvolvimento dos trabalhos agrários; 117, 

a força animal; e apenas 4, a força mecânica.  

Na realidade, na década de 1960, muitas foram as dificuldades enfrentadas no 

campo, para o desenvolvimento das atividades agrárias, predominante, nos 1.391 

estabelecimentos, conforme informou o Censo Agrícola do IBGE. Época em que tais  

atividades estavam assim distribuídas: 1.318 estabelecimentos se ocupavam com as 

atividades de Agricultura e Agropecuária; 61, com as de pecuária; 11, com as de 

invernadas e campos de engorda; e somente 1, com a de avicultura. 

 Durante a década de 1960, por iniciativa da ação governamental, no sentido de 

promover o povoamento na região, via colonização oficial, houve expansão da rede 

viária e incorporação de incentivos fiscais. Em resposta ao programa de colonização, 

houve o direcionamento de um grande fluxo migratório para o atual estado de Mato 

Grosso com variação relativa de população rural de 78,9%, atingindo municípios 

pertencentes à região de Rondonópolis, cujos valores são superiores em relação às 

taxas de crescimento nacional (AJARA, 1989, p.129).  

 O direcionamento do fluxo migratório para Rondonópolis, durante a década de 

1960, foi resultado dos incentivos fiscais que ocorreram em 1959. Dos 1.391 

estabelecimentos cadastrados, 118 foram contemplados e; destes, 39 

estabelecimentos receberam crédito de financiamentos de fontes fornecedoras de 

entidades públicas; 59 de instituições particulares e 20 estabelecimentos receberam 

créditos de entidades públicas e particulares. 

 Os incentivos fiscais foram direcionados para todo o Estado do Mato Grosso, no 

sentido de reabrir a Fronteira Agrícola com ocupação da área de “frente de expansão”, 

conforme Martins representa uma faixa com suas peculiaridades econômicas, sociais e 

culturais em decorrência da instauração, enquanto fronteira econômica. Nesse sentido, 

segundo Martins, 
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[...] a frente de expansão se integra na economia de mercado de dois modos: 
pela absorção do excedente demográfico que não pode ser contido dentro da 
fronteira econômica e pela produção de excedentes que se realizam como 
mercadoria na economia de mercado [...] integrada na formação capitalista 
(MARTINS, 1975, p.46). 

 

   A implantação das rodovias transformou Rondonópolis em pólo de 

entroncamento rodoviário, permitindo o desenvolvimento e deslocamento da frente de 

expansão. Cria condições de vida, reguladas pelo grau de fartura, absorvendo a renda 

potencial gerada pela terra; condições que são sumárias para a intensificação do 

pioneirismo e que, segundo Martins, culmina com a formação da “frente pioneira”, 

favorecendo a instauração de empreendimentos econômicos, com base na propriedade 

privada da terra. “Na frente pioneira, a terra não é ocupada, é comprada. A terra passa 

a ser equivalente de capital e é [por meio] da mercadoria que o sujeito trava as suas 

relações sociais” (MARTINS, 1975, p.47).  

 É interessante registrar que a expansão da Fronteira Agrícola, que passa a 

ocorrer a partir de 1960, marca o início da segunda etapa, relacionada à “2ª fase de 

ocupação da região”(SILVA, 1988, p. 43). Essa fase de ocupação é importante, pois a 

criação e implantação de Brasília culminaram com a abertura e melhoria na rede de 

transporte, bem como a circulação pela BR 364. Tudo isso facilitou a mobilidade da 

população migrante em direção a Rondonópolis, pois havia possibilidade de uso 

privado das terras devolutas,  de empregos agrícolas com a implantação das áreas de 

pastagens, principalmente nos estabelecimentos com menos de 100 hectares (Tabela 

3). 

 
Tabela 3 - Rondonópolis: número de Estabelecimentos por Classes de Área no 

Período de 1960 a 1980 

Classes de 

Área  (ha.) 

1960 1970 1975 1980 

n°. abs. % n°. abs. % n°. abs. % N°. abs. % 

Menos de 10 236 17 3160 65,9 3354 65,6 1117 45,3 

10 a ▬ 100 865 62,2 1157 24,1 1188 23,3 868 35,2 

100 a ▬ 1000 260 18,7 392 8,2 456 8,9 388 15,8 

1000 e mais 30 2,1 89 1,8 112 2,2 90 3,7 

Total 1391 100 4798 100 5110 100 2463 100 

Fonte: IBGE. Censo Agrícola (MT, GO e D.F.), 1960, 1970, 1975 e 1980 e Censo Agropecuário 
(MT) 1960,1970,1975 e 1980 
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Com relação ao número de estabelecimentos ocupados por classe de área, 

verificamos, em Rondonópolis, aqueles com menos de 100 hectares, que 

apresentaram elevado acréscimo entre 1960 e 1975, passando de 1.101 a 4.542 

estabelecimentos, ou seja, um crescimento de 412,5%. Tal crescimento é atribuído à 

ocupação e propriedade das colônias agrícolas, mediante a titulação de posse. 

Também é significativo comentar que esses mesmos estabelecimentos tiveram 

percentuais reduzidos, até 1975 que eram de 4.542 estabelecimentos, e, em 1980 

reduziram para 1.985 estabelecimentos, ou seja, tiveram seus percentuais reduzidos  

43,7%  em apenas 5 anos. Explica-se este fato, por meio do êxodo rural em termos de 

local de residência, mas na prática, persistindo enquanto principal atividade agrícola.  

 Nesse sentido, os estabelecimentos com mais de 100 hectares sempre 

mantiveram um índice de crescimento, entre os anos de 1960 e 1975, com pequena 

redução, considerando o desmembramento territorial de Rondonópolis para criação do 

município de Pedra Preta em 1976. Entre 1970 e 1980, houve decréscimo considerável 

na população total de Rondonópolis, mais especificamente na população rural, pelo 

fato da mudança de residência, promovida pela diminuição da área política do 

município. De certa forma, não incidindo na principal categoria das atividades 

econômicas vinculadas ao campo. De maneira geral, até 1980, o campo em 

Rondonópolis  sempre manteve a tendência à concentração de terras. 

 Em Rondonópolis, durante a década de 1960 até o início dos anos de 1970, 

estabeleceram-se as “terras de culturas”. A agricultura era prioridade enquanto 

mecanismo para o desmatamento e “[...] as terras eram arrendadas aos pequenos 

produtores, em talhões, para que plantassem suas roças e, depois de 2 a 3 anos, 

entregassem o pasto plantado” (TESORO, 1999, p.12).  

Para enfrentar as dificuldades financeiras, com a abertura das clareiras nos 

cerrados e formar as pastagens, optava-se pelas culturas temporárias, no formato de 

roças nos dois ou três primeiros anos, antecedentes ao plantio do capim. Salienta 

Tesoro que tal prática passa a ser adotada com o propósito de preparar as terras de 

pastagens a baixo custo, “[...] já que a reforma de pastos a partir da destoca, 

gradeação e uso de herbicidas atingia, segundo eles, preços impraticáveis” (TESORO, 

1993, p.99-100). 

 A prática do arrendamento em Rondonópolis, na década de 1960, tinha por base 

a relação de trabalho familiar, com duração aproximada de 3 anos, com acordos 
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contratuais feitos oralmente. As cláusulas estabelecidas contemplavam, além da 

derrubada da mata, pagamento de aproximadamente 15% de toda a produção. Vale 

salientar que, no último ano do contrato, o arrendatário entregava o talhão com o capim 

plantado. 

 Para investir na agricultura, o colono precisava contar com apoio financeiro do 

Banco do Brasil para a compra de mais terra, equipamentos, insumos agrícolas e 

também, para a contratação de trabalhadores assalariados. Para o momento,  se 

tornou um grande atrativo, pois as terras em Rondonópolis, na sua maioria, já estavam 

privatizadas, bem como as relações de trabalho que também já haviam se 

transformadas com a intermediação do Banco do Brasil. Conforme  Suzuki, no período 

da década de 1960, 

 
 

o dinheiro passa a ser o principal mediador das relações de troca. A cidade 
passa a ter a sua primeira agência bancária, do Banco do Brasil, em 21/02/64. 
Nesse sentido, o comércio passa a ter no dinheiro a moeda de circulação das 
mercadorias, a mercantilização da cidade estava completada. Iniciam-se os 
financiamentos feitos pelo Banco do Brasil – é claro que não para todos os 
agricultores – e subsídios a produção agropecuária (SUZUKI, 1996, p.130). 

 

 

Para melhor entender as transformações que estavam acontecendo no campo 

em Rondonópolis, na década de 1960, faz-se necessário compreender como as 

relações de trabalho se apresentavam. Os pequenos produtores, os arrendatários, os 

meeiros, os parceiros e também assalariados produziam força de trabalho calcada na 

mão-de-obra familiar e apresentavam certa resistência às mudanças tanto no sistema 

de plantio, quanto na obtenção de linha de crédito financeiro. Eles não contraíam 

dívidas por financiamento, pois temiam não conseguir saldá-las.  

Ainda sobre o assunto financeiro, Tesoro declara que “alguns tinham dificuldade 

em entender o procedimento bancário; e outros, ainda, não podiam oferecer garantia 

nenhuma para o banco conceder-lhes qualquer tipo de financiamento” (TESORO, 

1993, p.108). 

 No entanto, não interessava às instituições financeiras conceder qualquer que 

fosse a linha de crédito para quem não oferecesse nenhum tipo de garantia, colocando 

de lado aquele que não correspondia às propostas bancárias. Em contrapartida, as 

instituições financeiras interessavam em financiar as grandes propriedades agrícolas, 
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resultando na “[...] marginalização dos pequenos produtores no processo de 

modernização do campo, quando foram deslocados das suas glebas por fazendeiros e 

empresários” (TESORO, 1993, p.108). 

 Tais fatores mencionados contribuíram para que os pequenos produtores 

procedessem à venda de terra a preço abaixo do mercado pela falta de recursos 

financeiros, beneficiando assim determinados grupos de empresas de grandes 

proprietários rurais, bem como o controle social e político sobre os trabalhadores do 

campo (Tabela 4).   

 
Tabela 4 -  Rondonópolis: estabelecimentos por Classes de Área (ha.) de 1960 a 

1980 

 

Classes de 

Área  (ha.) 

1960 1970 1975 1980 

n°. 

estabelec. 

% n°. 

estabelec. 

% n°.  

estabelec. 

% n°. 

estabelec. 

% 

Menos de 10 1340 0,6 13.546 2,6 14.295 2,3 4.435 1,0 

10 a ▬ 100 27.986 12,2 38.059 7,4 38.973 6,4 29.522 6,5 

100 a ▬ 1000 77.185 33,7 130.217 25,4 153.188 25,1 123.716 27,4 

1000 e mais 122.793 53,5 332.044 64,6 404.667 66,2 293.812 65,1 

Total 229.304 100 513.866 100 611.123 100 451.485 100 

Fonte: IBGE. Censo Agrícola (MT, GO e D.F.), 1960 e Censo Agropecuário (MT), 1960/1980 

  

 Em Rondonópolis, o número de estabelecimentos, ocupados pelas pequenas 

propriedades de até 10 hectares, cresceu num percentual de 1067% no período de 

1960 a 1975 e diminuiu em 69% no período de 1975 a 1980, por causa da introdução 

da agricultura tecnicamente mecanizada. As áreas ocupadas pelos estabelecimentos 

agrários apontam para um aumento absoluto nos estabelecimentos com menos de 100 

hectares até 1975; após, houve redução nos números de estabelecimentos. 

Ressaltamos que, a partir de 1975, houve introdução de culturas temporárias nos 

maiores estabelecimentos. Já, os estabelecimentos agrícolas de 100  a 1.000 hectares 

tiveram aumento percentual de 68,71%  no período de 1960 a 1970 e, de 1970 a 1975 

o número de estabelecimentos cresceu somente 17,64%, reduzindo para 19,25% até 

1980. Na época, a agricultura ainda continuava sendo a principal atividade agrícola na 

região. 
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Os dados registrados nos censos econômicos do IBGE, no período de 1960 a 

1980, mostram a evolução da população economicamente ativa, envolvida nos 

diferentes tipos de atividades econômicas do município de Rondonópolis (Tabela 5). 

 
Tabela   5 - Rondonópolis: Pessoal Ocupado no período de 1960 a 1980 

Setores 

Décadas 

Agrícola Serviços  Comercial Industrial Total 

Estim. % Estim. % Estim. % Estim. % Estim. % 

1960 6.202 98 18 0,2 97 1,5 17 0,3 6.334 100 

1970 17.814 89,4 668 3,4 992 5 449 2,2 19.923 100 

1975 21.227 87,8 832 3,5 1.509 6,2 606 2,5 24.174 100 

1980 10.800 63 2.074 12,1 3.099 18 1.190 6,9 17.163 100 

         Fonte: IBGE. Censo Econômico: 1960, 1970, 1975 e 1980. 

 
Em uma análise apurada do quadro, confirmamos que o número de pessoal 

ocupado nas atividades agrícolas em Rondonópolis, até 1975, supera no somatório, em 

relação às ocupadas nos demais setores da economia. Em 1960, o município possuía 

98% do pessoal ocupado no setor agrícola, registrando pequena redução e 

permanecendo, até 1975, com 87,8% do total. Isso, portanto,  reforça a forte vocação 

da população do município para a atividade agrícola.  

No entanto, a essa época, Rondonópolis, pela posição geográfica de forte ponto 

de entroncamento rodoviário, já se despontava como a mais dinâmica das cidades do 

estado, tanto em relação ao crescimento populacional como em relação aos 

indicadores econômicos e de serviços. O processo de urbanização com crescimento 

urbano ao longo das rodovias já vinha sendo determinante entre as cidades do sudeste 

mato-grossense e já desempenhava “[...] um importante papel regional, em virtude da 

atividade e do entreposto comercial, que se constituíra para as áreas agrícolas 

(MONTEIRO, 2004, p.130). 

O acelerado crescimento urbano repercutiu sumariamente na expansão 

horizontal, com vilas contornando o centro e ocupadas por população com atividade na 

cidade e no campo. 

 O avanço da frente pioneira, ocorrido nas décadas de 1960 e 1970 para o 

Centro-Oeste, provocou o deslocamento de trabalhadores, o que contribuiu com a 

concentração da mão-de-obra em vários municípios.  

 Dentre os municípios que receberam os migrantes, destacamos Rondonópolis, 

que foi alvo de um processo migratório cada vez mais intenso, tanto por expulsão como 
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por atração. A fraca absorção de mão-de-obra aliada à forte base no comércio e 

prestação de serviços na cidade servia de atrativo para os migrantes sem colocação no 

mercado de trabalho no campo. 

 Na área urbana de Rondonópolis, o comércio começa a se especializar para 

atender exclusivamente o campo, com lojas específicas, como selarias, insumos e 

instrumentos agrícolas, bem como em maquinários e veículos. 

 De acordo com publicação no Jornal local, um analista econômico ligado a uma 

das mais importantes redes bancárias, com agência nesta cidade, afirma que o 

município, “[...] apresenta a maior taxa de crescimento no estado de Mato Grosso [...]. 

Enquanto o país registra taxa anual de crescimento em torno de 8 a 10%, em 

Rondonópolis, essa taxa atinge a escala de 19%” (TRIBUNA DO LESTE, n° 292, 24 de 

setembro de 1975).  

Tal crescimento econômico é justificado como decorrência dos investimentos e 

operações financeiras direcionados ao setor da agropecuária, com destaque, durante a 

década de 1970, para criação de gado. Propagandas, enaltecendo o município como 

lugar próspero para trabalhar e ganhar dinheiro, foram difundidas, inclusive no Jornal 

local que também veiculava reportagens, cujo teor objetivava divulgar o potencial 

econômico do município, como se pode ver  no trecho a seguir: “[...] em 1971, o gado 

bovino de Rondonópolis era constituído de 152 mil cabeças, no ano seguinte esse 

número passou para 260 mil,  [em 1975 somava] em torno de 700 mil cabeças” 

(TRIBUNA DO LESTE, n° 292, 24 de setembro de 1975). 

 Com a introdução dos insumos modernos, de maior capacidade de uso e manejo 

das pastagens no setor da pecuária, houve retorno na qualidade e produtividade de 

carne, na engorda e na atividade de cria. As informações do IBGE, sobre a produção 

total de rebanho, comprovam quantitativamente, parte do assunto em discussão 

(Quadro 3). 
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EFETIVO DE CABEÇAS 

Rebanho 1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

Bovino 193.935 231.869 248.888 120.000 139.000 143.788 105.440 

Eqüino 5.426 5.598 4.977 3.492 3.600 3.670 3.761 

Muar 2.244 2.410 1.755 926 1.820 1.850 1.890 

Suíno 41.000 46.426 49.414 31.200 29.100 29.500 19.894 

Caprino 1.415 759 772 340 355 616 676 

Ovino 484 941 802 685 660 778 833 

Aves 287.000 225.446 215.191 164.092 145.800 150.500 134.688 

Quadro 3 -  Rondonópolis: produção Total do Rebanho no período de 1974 a 1980 
FONTE: IBGE. (Censo Agropecuário):  Pecuária Municipal (efetivos dos rebanhos em 31/12) 

 
 

O quadro revela que,  de 1974 até 1976, houve aumento efetivo no número de 

cabeças em todos os tipos de rebanhos. De 1977 até 1980, os valores  sobre a 

produção da pecuária começam a mudar, fazendo oscilar  o número total de cabeças 

em todos os tipos de rebanhos.  

 Dentre os vários programas governamentais de desenvolvimento, destaca-se o 

Programa de Integração Nacional (PIN), com a criação do I e II Planos Nacionais de 

Desenvolvimento, que, na época, visava ao desenvolvimento e integração na região do 

cerrado. Rondonópolis, em cujas bases estavam a expansão e consolidação capitalista 

no setor agropecuário e um comércio em desenvolvimento, também foi inserida, pois a 

economia do município ainda mantinha-se dependente do campo.  

A indústria de transformação, que teve início, ainda na década de 1960, com a 

instalação da fábrica de bebidas Marajá, mantinha-se incipiente até 1980. 

As áreas agrícolas, associadas aos núcleos de colonização que foram 

implantados ao longo dos grandes eixos rodoviários das BRs 163 e 364, favoreceram 

os grandes empreendimentos centrados na lavoura mecanizada de soja vinculada aos 

grandes grupos econômicos regionais e extra-regionais na região de Rondonópolis, 

com níveis expressivos de modernização. 

 Em 1974, aos 21 anos de sua emancipação, a cidade de Rondonópolis já estava 

entre as cinco das maiores cidades do Mato Grosso no desenvolvimento da 

agropecuária. Seu destaque era tanto, que foi publicado, no Jornal Tribuna do Leste, 

que Rondonópolis “possui um rebanho bovino calculado em 800 mil rezes e produz 

anualmente as toneladas que lhe dá o primeiro lugar em Mato Grosso, superando 
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Dourados e os demais municípios do Estado” (TRIBUNA DO LESTE, n° 247, 10 de 

dezembro de 1974). 

 A agropecuária, nessa época, já havia incorporado os insumos modernos, bem 

como as máquinas agrícolas, graças ao melhoramento no manejo de pastagens.  

 O tom propagandístico do potencial da cidade continua sendo incorporado a 

notícias de jornais locais. Sobre a pavimentação da BR 163, a imprensa escrita 

informa: 

O presidente Médici estará em Campo Grande no próximo dia 19 para 

inaugurar o trecho de 480 quilômetros da BR 163, pavimentada pelo DNER
2
 

[por meio do] Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste. A rodovia liga 
aquela cidade a Rondonópolis, interligando, definitivamente, por asfalto, duas 
rodovias, à Capital de Mato Grosso ao maior polo de desenvolvimento do sul 
do Estado. A pavimentação da BR 364 que une Cuiabá a Rondonópolis foi 
inaugurada em dezembro do ano passado [em 1973], (TRIBUNA DO LESTE, 
n° 187, 10 a 16 de fevereiro de 1974). 

 A expansão dos espaços urbanos na maioria das cidades acontece por diversos 

fatores, dentre eles, o processo de modernização no campo que tem gerado demanda 

por habitações pelo crescimento populacional e o surgimento de novas formas de 

morar. 

As mudanças, ocorridas no campo, como a expansão da propriedade privada da 

terra influenciou diretamente a cidade, “[...] deu sentido capitalista à expansão urbana, 

[orientando desde o princípio da aquisição da propriedade da terra pela] doação de 

lotes no quadrilátero inicial [...] aquisição por compra e venda [...] na lógica do capital” 

(SUZUKI, 1996, p.173). Com a modernização no campo, as mudanças na cidade 

visavam alcançar os melhores lucros com a renda da terra urbana.  

 Assim, o processo de expansão urbana, na ótica da modernização, 

desencadeou rapidamente o avanço do capital, trazendo mudanças efetivas para o 

mercado econômico da cidade que, até então, vinha se desenvolvendo lentamente, 

pois as presenças do capital e das forças produtivas resultaram em mudanças nas 

relações de produção. Sobre o assunto Tesoro confirma que: 

 
[...] a História de ROO se desenrola a passos lentos e só vem a alterar-se, 
apresentar movimentos rápidos e mudanças significativas, a partir do último 
quartel da década de [1960], quando se desencadeia o processo de 
modernização do campo, com predomínio de grupos econômicos paulistas e 
de grandes produtores da soja e do arroz, os quais proporcionaram impulso 
econômico e mudanças de comportamento no corpo social da cidade 
(TESORO, 1993, p.110). 

                                                           
2
 Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. 
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[...] a economia local, [por meio] da soja, passou a se voltar para as 
exportações, [...] há que se distinguir os homens que vieram com a „frente de 
colonização ‟daqueles da „nova leva pioneira‟. Os últimos „pensavam grande‟ e 
tinham uma mentalidade arrojada, eminentemente capitalista, diferente dos 
primeiros que, sem a mesma visão, muitas vezes deixaram escapar por entre 
os dedos a chance de se enriquecerem (TESORO, 1993, p. 263-264). 

 

 Em Rondonópolis, os anos, que transcorrem na década de 1970, são 

considerados importantes, pois a produção de soja se expandiu, atingindo, além do 

mercado nacional, o internacional, acentuando-se mais o processo de urbanização. Na 

área urbana de Rondonópolis, a maioria dos loteamentos implantados foi de iniciativa 

privada.  

 A consolidação da lavoura, tipo exportação em Rondonópolis foi graças aos 

financiamentos e subsídios aos agricultores de grande porte e às melhorias nos 

transportes rodoviários. As rodovias BRs 163 e 364, servindo de eixos de ligação entre 

os estados de Goiás, Minas Gerais, São Paulo, o norte do Mato Grosso e a capital do 

estado, bem como todo o sul mato-grossense, facilitaram o escoamento da produção 

para o mercado interno e aos portos para exportação (Mapa 5). 
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Mapa 5 – Região Centro-Oeste: articulação Espacial dos  Eixos Rodoviários 
Fonte: DUARTE, Aluízio Capdeville (1989) 
 

As modificações ocorridas,  em determinados trechos e trajetos nas rodovias, 

durante os anos de 1960, foram muito significativas no estado de Mato Grosso, 

principalmente, as que atingiram Rondonópolis, pois se tornaram os principais troncos 
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rodoviários. As alterações nas respectivas rodovias diminuíram distâncias e 

melhoraram a qualidade de trafegabilidade na região. Também se tornaram 

importantes para o deslocamento e estabelecimento do migrante. Tesoro chama a 

atenção para a importância das respectivas modificações efetuadas nas principais 

rodovias que trouxeram muitos benefícios para a região: 

É importante destacar que a BR-364, de ROO a Cuiabá, teve em 1963 o seu 
trajeto modificado, eliminando a passagem por São Lourenço de Fátima; com a 
modificação, eliminava-se tempo e quilometragem de viagem. Outro trecho 
dessa rodovia foi alterado em cerca de 200 km aconteceu de ROO para São 
Paulo; foi construído em 1972 com financiamento do BIRD, quando o governo 
iniciou a pavimentação de toda a rodovia, que até então era encascalhada, 
assim como todas as demais [...]. Também o trajeto entre Cuiabá e Campo 
Grande, da BR-163, quando da sua pavimentação em 1974, sofreu alguns 
desvios para corrigir deformações de itinerários e conseguir encurtar distâncias 
(TESORO, 1993, p. 122). 

 

A consolidação econômica e desenvolvimento das regiões de cerrados, 

beneficiados pelos Planos Nacionais de Desenvolvimento de iniciativa do governo, 

contribuíram para as transformações e investimentos econômicos do espaço agrário. A 

reestruturação das rodovias BR 163 e BR 364, por meio do PRODOESTE e da 

SUDECO, impulsionaram o desenvolvimento na região de Rondonópolis e também no 

Estado de Mato Grosso. 

 As áreas de agricultura tradicional, no início da década de 1970, foram 

reestruturadas pelo processo de modernização no campo. Com isso, houve redução da 

população no campo o que não significou a diminuição nos fluxos migratórios 

interregionais, pois os números absolutos ainda se mantiveram superiores ao do país. 

Tal situação se explica, em função do elevado crescimento urbano causado pelo êxodo 

rural, surgimento de novos núcleos urbanos e desmembramento territorial nos 

municípios. Na região Centro-Oeste,  durante a década de 1970, os valores absolutos 

de população urbana “confronta um aumento de 2.621.586 habitantes urbanos 

(105,2%), com diminuição da população rural na ordem de 243.994 com taxa na ordem 

de (-9,1%)” (AJARA, 1989, p.129). 

 A nova corrente migratória, direcionada para o Mato Grosso, em busca de 

emprego no campo, durante a década de 1970, seguindo as regras da modernização, 

principalmente com o capital internacional, acentuou, ainda mais, o processo de 

urbanização em Rondonópolis.  
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 Para Suzuki, a expansão da área urbana, nas décadas de 1970 e 1980,  seguia  

o mesmo sentido anterior, permanecendo, “[...] limitada, ao sul, pelo rio Vermelho, com 

exceção da Vila Goulart, cujas duas fases foram registradas em 1976 (1ª fase) e 1978 

(2ª fase)” (SUZUKI, 1996, p.157). Salientamos que os loteamentos que foram 

implantados não seguiram o padrão estrutural inicialmente utilizado, extrapolando para 

a outra margem do rio Vermelho. 

 O bairro da Vila Goulart foi o primeiro a ser loteado distante do centro, com 

população de alta renda, assim como os bairros da Vila Aurora I e II, entre 1971 e 

1978, respectivamente,  implantados na margem esquerda do Ribeirão Arareau. Em 

1976, o bairro Santa Cruz foi implantado próximo ao quadrilátero inicial da cidade.   

Para Rondonópolis, a década de 1970 foi muito importante e expressiva para a 

paisagem urbana, pois já havia extrapolado o quadrilátero inicial. 

O crescimento e expansão do núcleo urbano se devem ao aumento da oferta e 

distribuição de bens e serviços vinculados à centralidade, bem como a atração à 

comercialização da produção agropecuária e, consequentemente, ao êxodo rural. 

Portanto, de acordo com Ajara, a diminuição da população rural relaciona-se com 

aumento da população urbana regional respondendo, 

 

[...] pela elevada taxa de crescimento urbano, no período [1970/80], não 
apenas a expansão das áreas urbanas já existentes, alimentadas pela 
liberação de mão-de-obra no campo, como também o surgimento de novos 
núcleos urbanos, uma vez que se trata de região com áreas em franco 
processo de ocupação [...] (AJARA, 1989, p.129). 

Em Rondonópolis, durante a década de 1970, vários loteamentos foram 

implantados distantes do núcleo inicial, intercalados aos grandes vazios urbanos. Tais 

loteamentos, implantados na periferia da cidade, foram direcionados principalmente à 

população de baixa renda. Foi uma época de procura por conjuntos habitacionais. “Na 

década de 70, são construídos os três primeiros conjuntos habitacionais: Rio Vermelho 

(Cohab Velha), Coophalis e Copa Rondon” [também conhecido como Parque Real] 

(SUZUKI, 1996, p.165). 

  A entrega do primeiro núcleo habitacional de Rondonópolis, o “Rio Vermelho”, 

financiado pela COHAB-MT, no ato da entrega das casas, foi registrado pelo Jornal 

Tribuna do Leste, momento de importância histórica para a cidade, quando se 

entregam 220 casas populares. “A construção do primeiro núcleo habitacional é, então, 



76 

 

 

um marco no redirecionamento do processo de expansão urbana” [de Rondonópolis] 

(SUZUKI, 1996, p.165). 

 Com a Lei n° 471, de 13 de abril de 1976, os lotes urbanos de Rondonópolis são 

regulamentados para construção de moradias pelo Sistema Financeiro Habitacional, 

fortalecendo-se articulados aos grupos incorporadores e consolidando-se na mesma 

época com os financiamentos promovidos pelo Banco Nacional de Habitação (BNH). 

Já, com o favorecimento da Lei n° 504, de 15 de Dezembro de 1976, concedendo 

isenção predial no prazo de cinco anos aos proprietários que construíssem edifícios de 

no mínimo cinco andares, inicia-se o crescimento vertical ou adensamento como uma 

nova forma de expansão do espaço urbano de Rondonópolis. 

Alguns edifícios de dois pavimentos já existiam na área urbana de Rondonópolis 

até a aprovação da presente lei para fins comerciais e prestação de serviços. 

NARDES, (1996, p. 84), destaca “o Hotel Thaany, com sete pavimentos”, sendo o 

primeiro edifício a surgir nos moldes da lei mencionada. O respectivo hotel foi 

inaugurado em 1978, de uso exclusivo comercial (Foto 11).  

 
 Foto 11- Edifício do Hotel Thaany: início da Verticalização em Rondonópolis          
 Fonte: Demamann, Mirian T. Mundt (2011) 
 

 Vale ressaltar que o Hotel Thaany está localizado no Centro A da cidade,  

(quadrilátero inicial), na Avenida Amazonas. Diante disso, no núcleo central os terrenos 

passaram a ser tão valorizados, que as antigas deram lugar a novas edificações, 
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geralmente, em sua maioria vinculada às atividades comerciais, administrativas, de 

serviços gerais e bancárias. Nas novas áreas próximas “[...] ao núcleo central, nas 

bordas do quadrilátero inicial ou em bairros próximos ao centro, com melhores 

condições, tais como menor circulação de automóveis” (SUZUKI, 1996, p.170), os 

terrenos, além de mais amplos, poderiam ser adquiridos por um preço mais baixo. 

Tanto a Vila Aurora, como o Santa Cruz, localizados próximos ao quadrilátero central e,  

por apresentarem lotes amplos, arejados com ruas largas e de pouco trafegabilidade, 

passaram a ser cada vez mais procurados e valorizados. Os respectivos bairros 

tornaram-se áreas residenciais das classes sociais mais abastadas da cidade. 

 Diante disso, a lei também trouxe benefícios aos construtores e promotores 

imobiliários urbanos, o que deu origem ao crescimento urbano sem o devido 

planejamento. A maioria dos bairros nasceu em consequência da ação dos 

incorporadores imobiliários, que foram incrementando novos loteamentos via 

especulação imobiliária, sem o devido controle por parte do poder público municipal. 

Os espaços urbanos eram ocupados, não pela sua melhor localização e infraestrutura, 

mas sim, em função da venda dos lotes com maior facilidade e acessibilidade ao poder 

aquisitivo da população. 

 Desde a fundação do povoado, sempre coube ao poder público o papel de 

gerenciar condições para a expansão da cidade. Entretanto, o poder público, desde o 

princípio, sempre privilegiou grupos dominantes, que tinham por estratégia aumentar a 

malha urbana com novas oportunidades e favorecimentos. 

 É importante ressaltar que, nas primeiras décadas de existência da cidade de 

Rondonópolis, as normativas municipais, que abordavam o uso e ocupação do solo 

urbano, não traziam nas referências normativas preocupações com o desenvolvimento 

econômico e expansão urbana.   

A modernização e as transformações nas relações de produção engendraram a 

formação do povoado  na transição do rural ao urbano  e a formação do centro, 

culminando na consolidação da cidade. 
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2  DE POVOADO À CIDADE DE RONDONÓPOLIS 

  

2.1   FORMAÇÃO DA CIDADE  

    

 A divisão do estado de Mato Grosso, em 1977, favoreceu no sentido de ampliar 

a fronteira agrícola em direção ao norte,  onde boa parte da área territorial passou a 

integrar-se quase totalmente à Amazônia Legal, beneficiando o recém emancipado 

estado com mais e novos investimentos no setor agropecuário. Diante disso, o capital, 

investido nas atividades agrárias e comerciais, também passou a migrar para o 

mercado urbano. Então, Rondonópolis manifesta-se no cenário com grande dinamismo 

econômico e populacional. Quando a posse da terra na área urbana “[...] passa a ser, 

predominantemente, mercantilizada, há duas formas que coexistem: a aquisição de 

terrenos sem e com edificações” (SUZUKI, 1996, p.165).  

 Em Rondonópolis, no início da década de 1980, predominavam, na área urbana, 

as edificações em conjunto habitacionais. Com a expansão horizontal da cidade, houve 

alteração na categoria do uso do solo, de rural para urbano. Em consequência disso, 

houve aumento no preço da terra. 

 A  implantação dos loteamentos no início da década de 1980 “[...] resultou em 

vários núcleos de construção em série, bairros novos, edifícios, casas de alvenaria [...] 

o que representa um indicador da expansão física da cidade” (NARDES, 1997, p.107) e 

também em alteração na área construída por meio dos loteamentos dispersos; isto sem 

apresentar os padrões necessários à organização dos equipamentos urbanos. 

 Diante disso, nas regiões de agricultura moderna, os núcleos urbanos servem de 

centro, em função dos equipamentos implicados na produção, na circulação e na 

distribuição de produtos, serviços, fluxos de informações e mercadorias. Sua 

importância está vinculada ao seu tamanho e às circunstantes relações determinadas 

pela divisão territorial do trabalho na relação com o campo.  

 As cidades representam novas oportunidades, funções e aspectos, o que as 

tornam lugares únicos, mas com funções complexas. Também, representam paradoxos 

quanto a sua extensão e crescimento rápido, as vantagens e desvantagens, sua 

natureza e estrutura, seus aspectos sociais e econômicos. Reforçam Harris e Ullman 

que: 
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As cidades são os pontos focais da ocupação e utilização da terra pelo homem. 
Sendo ao mesmo tempo um produto de e uma influência sobre as regiões 
circunvizinhas, elas se desenvolvem segundo padrões característicos, em 
resposta a necessidades econômicas e sociais (HARRIS & ULLMAN, 2005, 
p.145). 

 

 Com base nas declarações dos autores, podemos afirmar que, na cidade de 

Rondonópolis, o crescimento urbano é rápido e atinge grande extensão. As 

oportunidades nem sempre são prósperas, mas são economicamente viáveis aos 

incorporadores imobiliários e latifundiários urbanos. Assim, as oportunidades 

socioeconômicas passam a oferecer locais poucos satisfatórios ao homem. 

Concordamos com Harris e Ullman quando abordam que o crescimento e 

desenvolvimento de uma cidade sejam “[...] de tal maneira que as vantagens da 

concentração urbana possam ser preservadas para benefício do homem, e as 

desvantagens sejam minimizadas” (HARRIS & ULLMAN, 2005, p.145). Sendo assim, a 

produção do espaço urbano passa a dar outro contorno à cidade. É com a efetiva 

expansão da propriedade privada da terra urbana que Rondonópolis marca seu efetivo 

crescimento no tecido urbano. 

 Em Rondonópolis, os casos de privatização das áreas públicas urbanas tiveram 

sua origem desde a vinda das primeiras levas de migrantes, principalmente a dos 

pobres em busca de terra para morar. Diante do fato da existência dos espaços 

públicos e privados vazios, os problemas com moradia sempre existiram. Em 1980, 

segundo o IBGE, o município de Rondonópolis já contava com um contingente 

populacional de 81.376 habitantes, destes, 64.958 concentravam-se na zona urbana. 

Desde então, novos loteamentos surgiram na cidade e, a maioria, por iniciativa privada, 

pois a leva migratória na década de 1970 foi marcante, sendo considerado um período 

de grande especulação imobiliária na cidade. Diante disso, começa haver novo 

ordenamento no tecido urbano. 

A expansão territorial da cidade de Rondonópolis está vinculada ao crescimento 

populacional e a exigência de novas formas de morar. A expansão dos loteamentos 

que, geralmente acontece por mecanismos especulativos, tem transformado a área 

central pelo aumento da concentração de atividades comerciais e disponibilidades de 

serviços, diminuindo, assim,  a função que era meramente residencial (Quadro 4). 
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LOTEAMENTOS 

  

APROVAÇÃO 

   

LOTEAMENTOS 

 

APROVAÇÃO 

1-Loteamento Santa Catarina I 1971 27- Parque Real -Copa Rondon 1977 

2- Jardim Guanabara 1971 28- Coophalis 1977 

3- Loteamento Alves 1971 29- Cidade Natal 1978 

4- Loteamento Jambalaia 1971 30- Vila Aurora 2ª parte 1978 

5- Vila Aurora 1971 31- Jardim Santa Rosa 1978 

6- Loteamento Jacob 1972 32- Vila Goulart 2ª parte 1978 

7- Jardim Mato Grosso 1972 33- Jardim Novo Horizonte 1978 

8- Jardim Rui Barbosa 1973 34- Jardim Iguassu 1ª parte 1978 

9- Vila São José 1973 35- Jardim N. Srª. da Glória 1978 

10- Loteamento Santa Cruz 1974 36- Jardim Vila Rica 1978 

11- Loteamento Esplanada 1974 37-Vila Itamaraty 1978 

12- Jardim Ipanema 1974 38- Jardim Primavera 2ª parte 1978 

13- Vila José Luiz 1974 39- Monte Líbano 1979 

14- Loteamento Santos Dumont 1975 40- Parque Res. Cidade Alta 1979 

15- Jardim Primavera 1975 41- Vila Olga Maria 1979 

16- Vila Goulart 1976 42- Jardim dos Pioneiros 1979 

17- Jardim Esmeralda 1976 43- Jardim Cuiabá  1979 

18- Vila Santa Luzia 1976 44- Jardim Iguassu 2ª parte 1979 

19- Vila Esperança 1976 45- Jardim Tropical 1979 

20- Bairro Santa Cruz 1976 46- Jardim Ipê 1979 

21- Núcleo Hab. Rio Vermelho 1976 47- Vila Cardoso 1979 

22- Jardim Brasília 1977 48- Loteam. Jambalaia 2ª parte 1979 

23- Jardim Bela Vista 1977 49- Jardim Luz D‟ Yara 1979 

24- Vila Mariana 1977 50- Jardim Glória 1979 

25- Bairro La Salle AG. 31 1977 51- Jardim Itapuã 1979 

26- Bairro La Salle Ag. 32 1977   

Quadro 4 - Rondonópolis: loteamentos Aprovados pela Prefeitura Municipal na 
Década de 1970 
Fonte: SUZUKI, Júlio César (1996) e Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2010) 
 
 

A cidade de Rondonópolis, com a expansão horizontal da malha urbana 

incorpora novas áreas parceladas ao território com a criação de novos loteamentos 

entremeados aos espaços vazios. 

 Portanto, a cidade denota uma rápida expansão da área construída, ampliando-

se cada vez mais para a periferia e margens dos rios, gerando problemas relacionados 
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aos vazios urbanos, exigindo a necessidade de investimentos no setor imobiliário e 

ampliação do transporte público. 

Os lotes da periferia da cidade de Rondonópolis passaram a ser ocupados pela 

população de baixa renda e, na maioria das vezes, de forma indevida. Nessa época 

ocupar áreas urbanas no contorno urbano era fácil, inclusive a apropriação da periferia 

era feita pela simples ocupação e a regulamentação junto à prefeitura municipal era 

feita a posteriori. 

 A mobilidade demográfica na área urbana de Rondonópolis é semelhante às de 

outras regiões do país, em decorrência da reestruturação produtiva da agropecuária,  

com expansão de novas atividades tecnificadas. Assim, a reestruturação do campo 

estimula a urbanização com expansão do tecido urbano e reorganização das cidades 

para atender a demanda de bens e serviços no campo. Fato confirmado por Sposito, et 

alii (2007), onde as autoras enfatizam que a reestruturação e expansão das atividades 

agrícolas estimulam a urbanização em áreas de agricultura moderna e científica, 

estabelecendo vínculos cada vez maiores entre campo e cidade. No processo de 

urbanização e crescimento das áreas urbanas, segundo as autoras é possível 

identificar que  

 

[...] que o processo de urbanização e de crescimento das áreas urbanas, [...] se 

devem às inter-relações cada vez maiores do campo com a cidade. 

Representam, assim, um papel fundamental para a expansão e o crescimento 

de cidades médias e locais, fortalecendo-as, seja em termos demográficos ou 

econômicos, formando-se cidades cuja função principal claramente se associa 

às demandas produtivas dos setores relacionados a reestruturação produtiva 

da agricultura (SPOSITO, et alii, 2007, p.54). 

  

Em Rondonópolis, a modernização no campo, com a reestruturação da 

agricultura, atingiu tanto a base técnica quanto a econômica e social do setor produtivo 

durante a década de 1970, manifestando impactos sobre os espaços agrícolas e 

urbanos. Para Tesoro (1999), quando a produção acontece em larga escala para 

exportação, está embutido o processo aglutinação de terras e a expropriação dos 

pequenos produtores dos seus próprios meios de produção. “Antes de 1970, os 

fazendeiros tinham lavouras de duzentos a trezentos alqueires e, com o modelo 

agroexportador, as lavouras alcançam, em média, dois, cinco, dez mil hectares” 

(TESORO, 1996, p. 13). 
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As grandes propriedades desenvolviam a pecuária bovina ou a monocultura da 

soja com a introdução de insumos modernos e sementes melhoradas geneticamente 

bem como o emprego de novas tecnologias nas culturas de arroz e algodão. O cultivo 

desses produtos era desenvolvido por arrendatários (pequenos agricultores) que, ao 

final da colheita, devolviam a área formada por pastagens. Foi com a produção de 

arroz e produção do algodão em larga escala, que Rondonópolis ficou conhecida como 

a “Rainha do Algodão”e a “Princesinha do Leste” (TESORO, 1999, p.12). 

A cultura do algodão se destaca em produtividade e também pela qualidade da 

fibra, de excelente textura. Graças à cultura do algodão, Rondonópolis se projeta como 

“[...] Polo Têxtil da região Sul de Mato Grosso, fato propiciado por programas e 

incentivos fiscais advindos dos governos estadual e municipal” (TESORO, 1999, p.13).  

A incorporação de técnicas científicas nos novos sistemas produtivos no campo 

impulsionou a reorganização funcional do centro urbano, movimentado pela produção 

agropecuária em larga escala. No final da década de 1970, o Sr. Elias de Medeiros foi 

o maior comprador de algodão da região. A comercialização da safra acontecia numa 

das principais avenidas do centro urbano de Rondonópolis (Foto 12). 

     
    Foto 12 – Rua Dom Pedro II: comercialização de Algodão da safra 77/78    
    Fonte: Arquivo particular da Família Zamproni e Medeiros 
 

  

A modernização no campo e a expansão das atividades agrárias impulsionaram 

os processos de urbanização e de reestruturação da área urbana de Rondonópolis, 

atreladas às atividades agrícolas e comerciais, cuja produção e consumo extrapolaram 
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o mercado local, com o desenvolvimento das atividades econômicas fora do centro 

urbano. 

 No decorrer da década de 1980, a cidade consolidou-se num importante centro 

urbano pela expansão demográfica, crescimento do comércio e dos serviços para 

atender as demandas do campo em função da alta mecanização agrícola. 

Um amplo número de implementos agrícolas, como tratores, colheitadeiras e 

plantadeiras era comercializado, sendo que a própria revendedora se responsabilizava 

em fornecer os empréstimos necessários para a aquisição do equipamento (Quadro 5). 

  

Censo N°. de Tratores N°. de Colheitadeiras N°. de Plantadeiras 

1980 576 82 222 

1985 784 186 318 

Quadro 5- Rondonópolis: implementos Agrícolas Comercializados entre 1980 e 
1985  
Fonte: IBGE. Censo Agrícola (MT, GO e Distrito Federal) 1980, 1985 e Censo Agropecuário (MT), 1980 
e 1985 

  

 

O quadro revela que houve um considerável crescimento na comercialização de 

tratores; de 576 unidades em 1980, para 784 em 1985, revelando um acréscimo de 

36% para o período considerado. A comercialização de colheitadeiras foi mais 

expressiva; aumentou de 82 em 1980, para 186 unidades comercializadas em 1985, 

computando acréscimo de 127%. O número de plantadeiras comercializado também foi 

considerável; de 222 unidades subiu para 318 unidades, aumentando em 43% no 

período de 1980 a 1985.  

 O aumento nos números de implementos agrícolas comercializados no período 

1980/1985 foi por conta dos incentivos promovidos pelo governo federal, 

principalmente com a isenção de impostos, que eram largamente difundidos pelos 

estabelecimentos de revenda daquela época.  

 Também houve aumento no uso e consumo de fertilizantes químicos e 

orgânicos. Os registros do IBGE indicam que, entre 1975 e 1985, foi o período de maior 

consumo. Já, os defensivos de origem animal e vegetal não apresentaram o mesmo 

comportamento (Quadro 6). 
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CENSO 

FERTILIZANTES DEFENSIVOS 

Adubos Origem 

Químicos Orgânicos Total Animal Vegetal Total 

1975 106 57 163 1001 3686 4687 

1980 215 66 281 1068 1783 2851 

1985 250 264 514 1072 997 2069 

Quadro 6 - Rondonópolis: uso de Fertilizantes e Defensivos Agrícolas por 
Estabelecimentos entre 1975 e 1985 
Fonte: IBGE. Censo Agrícola (MT, GO e Distrito Federal), 1975, 1980, 1985 e Censo Agropecuário (MT), 
1975, 1980 e 1985 

 
 

 No Quadro, observamos que o número de estabelecimentos que fez uso de 

fertilizantes químicos e orgânicos aumentou significativamente. Em 1975, eram 163 

estabelecimentos agrícolas que faziam uso dos adubos químicos e orgânicos. Em 

1985, esse número subiu para 514, confirmando aumento de 215% no período. O uso  

de defensivos agrícolas de origem animal teve um leve aumento, enquanto que o 

defensivo de origem vegetal apresentou brusca redução, passando de 3.686 

estabelecimentos agrícolas em 1975, para 997 estabelecimentos em 1985.  

 Em Rondonópolis, tais aspectos mencionados confirmam e reforçam com 

relevância a modernização no campo. Outro aspecto, considerado relevante e 

consequente, foi o aumento considerável na produção agrícola rondonopolitana, tendo 

em vista que houve melhoria nas instalações e aumento do número de silos adequados 

para armazenamento dos grãos. 

 Com base nos dados do IBGE, Censo Agropecuário de Mato Grosso, no período 

de 1980 a 1985, houve aumento expressivo em relação ao número de silos destinados 

ao armazenamento de sementes de forrageiras, bem como a ampliação das toneladas 

de capacidade de armazenamento (Quadro 7). 

 

 

CENSO 

SILOS DE FORRAGENS DEPÓSITOS DE PRODUÇÃO 

Número Capacidade (T) Número Capacidade (m³) 

1980 5 86 302 91.865 

1985 13 7.817 402 107.981 

Quadro 7- Rondonópolis: silos e Depósitos Destinados à Produção de 1980 a 1985 
Fonte: IBGE. Censo Agropecuário (MT)1980 e 1985 
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No quadro, observamos que houve aumento no número de silos destinados ao 

armazenamento da produção de grãos, bem como a capacidade de armazenamento. 

Em 1980, o número de silos de forragens era de  5 unidades e a capacidade de 86 

toneladas. Já em 1985, o número subiu para 13 unidades e sua capacidade de 

armazenamento atingiu valor extremamente elevado para 7.817 toneladas. Nos 

depósitos destinados à produção, não houve aumento expressivo. 

 Em Rondonópolis, quanto ao número de silos destinados aos depósitos de 

produção, lembra Suzuki (1996, p.145), que “[...] vale ressaltar que é na década de 80 

que se instalaram várias indústrias de transformação de soja em óleo e farelo”. 

 O processo de modernização no campo, como já foi apontado em vários 

momentos, aconteceu em benefício do grande produtor rural e das empresas 

agropecuárias. Entretanto, nem todos os produtores rurais tiveram as mesmas  

condições de acesso às novas tecnologias que estavam despontando no momento. 

 Sobre o processo de modernização em Rondonópolis, concordamos com Suzuki 

quando enfatiza que: 

[...] nem todos os produtores rurais têm acesso ao armazenamento e ao 

escoamento da produção agrícola, sendo uma das influências do aumento da 

migração da população rural, já que os grandes proprietários açambarcaram o 

que havia disponível, usurpando a possibilidade de permanência do pequeno 

produtor, expropriando-o de seus meios de reprodução social (SUZUKI, 1996, 

p.146).  

 

 Em Rondonópolis, a modernização do campo promoveu o êxodo rural de muitos 

migrantes recém chegados, pois, foram movidos pelas propagandas, que por muito 

tempo foram disseminadas nos diferentes cantos do país. Para o pequeno produtor 

rural, sempre pairava a esperança de ainda conquistar um novo pedaço de chão, 

migrando para outros lugares em busca de um pouso certo para abrigar a família e 

promover o sustento pelo próprio trabalho. “Para muitos deles a única saída foi migrar 

para uma cidade, como a de Rondonópolis. O processo de modernização, pelo qual 

passou Rondonópolis, fundamentou-se no êxodo rural do trabalhador rural” (SUZUKI, 

1996, p.146). 

 O pequeno proprietário de terra, migrando para a cidade de Rondonópolis, 

contribuiu com o êxodo rural, em função da continuidade do processo de 

latifundiarização do campo. 
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 Na área urbana de Rondonópolis, os terrenos com edificações passam a 

predominar em conjuntos habitacionais e, a partir da década de 1970, foram 

construídos três conjuntos habitacionais: Rio Vermelho (Cohab Velha), Coophalis e 

Parque Real (Copharondon) (Foto 13). 

 

 
Foto 13 – Construção do Conjunto Habitacional Copharondon na Década de 1970 
Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros do Departamento de História/ICHS/   
CUR/UFMT 

  

O processo de transformação da área urbana, imposto por uma urbanização 

crescente ocorreu de forma rápida e, em pouco tempo, muda completamente 

Rondonópolis. O núcleo inicial, implantado entre as áreas de inundação do rio 

Vermelho e ribeirão Arareau, apresentou crescimento urbano tímido até a década de 

1970, enquanto  ainda predominava a população rural. A instalação de loteamentos 

distantes do centro da cidade, em áreas vazias foi iniciada neste período, com intuito 

do Estado promover a infraestrutura básica e, com isso, beneficiar os terrenos vazios, 

principal estratégia do mercado imobiliário. 
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Durante a década de 1970, em Rondonópolis, intensificou-se o processo 

migratório tanto por expulsão do campo, quanto por atração. Em ambas as situações, 

os trabalhadores migravam para a cidade. 

O Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO) teve por 

objetivo o desenvolvimento e a modernização das atividades agropecuárias da região 

Centro-Oeste mediante a ocupação racional de áreas dos cerrados e seu 

aproveitamento em escala empresarial. Notoriamente, o pequeno produtor foi 

destituído do processo produtivo, pois visava à mecanização agrícola altamente 

tecnificada. 

Rondonópolis ainda contou com o apoio de vários outros programas de 

desenvolvimento como o Programa de Desenvolvimento do Centro-Oeste 

(PRODOESTE) e o Programa de Desenvolvimento do Pantanal. Além de outros órgãos 

como a Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia (SUDAM) e da 

Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO). 

 Os referidos programas de desenvolvimento privilegiaram a grande propriedade 

rural, com financiamentos subsidiados pelo governo. Na época, o arrendamento já 

consistia um bom negócio para a agropecuária da região. Em Rondonópolis, de acordo 

com o Censo Agropecuário de 1970, em 46% do total dos estabelecimentos ocupados 

nas atividades agropecuárias, prevalecia o arrendamento, e o tamanho da propriedade 

variava em torno de 7 a 10 hectares. ”O pessoal, ocupado na área rural que, em 1975, 

era 21.227 pessoas, reduziu para 10. 800 trabalhadores, em 1980” (NEGRI, 2008, 

p.57). 

 A oferta de financiamentos, subsidiados pelo governo para a aquisição de terra 

de culturas, chamou a atenção dos grandes grupos econômicos de várias regiões do 

país, principalmente do Sul e Sudeste do Brasil. Os agropecuaristas adquiriram 

grandes áreas, promovendo a concentração fundiária. Após experiências com o plantio 

do capim “braquiária”, introduzida pela EMBRAPA (Empresa Brasileira de 

Planejamento Agropecuário) nas terras de cerrado, os agropecuaristas transformaram 

o cerrado  em pastagem, onde o novo e promissor capim fez aumentar o número e 

quantidade de áreas de pastagem. Salienta Tesoro (1993), que:    

 

[...] depois da descoberta da braquiária, ficou muito mais simples plantar capim 
no cerrado do que enfrentar o desmatamento nas “terras de cultura” para 
formar o colonião e o jaraguá, apesar de que a braquiária e o braquiarão 
encontram também ali uma perfeita aclimatação. Assim, depois de 70, na 
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região mais próxima de ROO efetivava-se a presença dos rebanhos, enquanto 
os sulistas se estabeleciam nas zonas de cerrado próximas à BR – 163 como 
produtores de grãos, principalmente de soja (pois nessa mesma época é 
colocada em prática uma tecnologia própria para a germinação de grãos no 
cerrado mato-grossense) (TESORO, 1993, p.103). 

 

Os programas de desenvolvimento para o campo proporcionaram a aquisição de 

terras a juros subsidiados pelo governo, privilegiando a latifundiarização do campo, 

provocando êxodo rural. Os trabalhadores foram dispensados em grande quantidade, 

após a implantação dos grandes projetos agropecuários, principalmente com a criação 

de gado bovino de corte, que requer menor quantidade de força de trabalho. 

Para Suzuki (1996, p.136), o que de fato teria produzido contraste no espaço 

agrário de Rondonópolis foram os antigos processos vinculados às formas de 

apropriação, uso e manejo da terra no campo. Portanto, descarta-se a idéia de que a 

latifundiarização teria acontecido com a chegada dos grandes proprietários 

empresariais do ramo da agropecuária. 

Durante a década de 1970, a intensa latifundiarização do campo aliada ao 

número de estabelecimentos arrendados caracterizaram-se como atividades oportunas 

e lucrativas. Depois de formado um talhão, os arrendatários passavam para outro e, 

assim sucessivamente. Cultivavam lavouras por até 3 anos e depois plantavam capim 

e passavam para outra nova área. Este sistema permaneceu até a aprovação da Lei do 

Estatuto das Terras, aprovado na gestão do presidente Castelo Branco.  A referida lei 

beneficiou os arrendatários que se fixavam por mais de 2 anos em terras de terceiros, 

plantando as lavouras e desenvolvendo outras melhorias. Depois, os trabalhadores 

poderiam requerer a posse definitiva da área, ou até mesmo indenização proporcional 

ao tempo de permanência, prevendo o direito de propriedade àquele que nela 

trabalhasse. 

 Com a Lei do Estatuto das terras, as relações entre proprietário e arrendatário 

passaram a despertar desconfiança entre ambos, transcorrendo a dispensa de mão-de-

obra, composta pela maioria dos agricultores empregados no campo que, a partir de 

então, passaram a tentar a vida na cidade. Também nas áreas ocupadas por pequenos 

proprietários, houve diminuição em número de estabelecimentos, dando privilégio aos 

grandes proprietários latifundiários. Na cidade, configura-se a formação de bairros 

carentes pela população migrante do campo. 
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 Sobre a estrutura desigual do espaço agrário de Rondonópolis, resgatamos 

elementos pertinentes, nos argumentos apontados por Suzuki: 

 

[...] não é com a chegada dos grandes proprietários e grupos empresariais de 
São Paulo e Minas Gerais, ou  execução de projetos agropecuários, que se 
teria produzido a estrutura desigual do espaço agrário rondonopolitano, mas 
processos anteriores, vinculados às formas de apropriação da terra rural 
(SUZUKI, 1996, p.136-137). 

 

 A concentração de terras de cerrado no município de Rondonópolis, entre as 

décadas de 1970 e 1980 foi incentivada pela facilidade de aquisição, pelos seus preços 

atrativos que, na época, representava uma boa opção de reserva de valor motivada 

pelas facilidades de conseguir financiamentos subsidiados. Financiamentos feitos junto 

ao Banco do Brasil, maior agente de financiamento agropastoril do país, que, em 1968, 

instalou-se em Rondonópolis (MONTEIRO, 2004, p.118). 

Com os financiamentos facilitados pelo Banco do Brasil aos produtores rurais, 

em Rondonópolis, houve aceleração nos processos migratórios, tanto de pequenos 

colonos agricultores em direção à cidade, como também de grandes produtores rurais 

em direção ao campo. A cidade foi transformando-se num centro urbano mais dinâmico 

em crescimento populacional, econômico e prestação de serviços. Todo esse 

dinamismo manifestava-se num ascendente processo de urbanização e crescimento 

urbano que, de acordo com Monteiro, “[...] concretizou-se na expansão horizontal, 

decorrente de novos loteamentos e ocupações periféricas” (MONTEIRO, 2004, p.131). 

 A configuração espacial da área, entre o centro da cidade e as zonas periféricas, 

dentro do perímetro urbano, proporcionou condições para a especulação imobiliária 

expandir a área loteada, nem sempre edificada, intercaladas aos grandes vazios 

urbanos, onde os terrenos baldios eram destinados à espera de valorização. “As vilas 

formavam um arco contornando a área central e eram formadas por população com 

atividade no centro [urbano], na zona rural ou dela proveniente” (MONTEIRO, 2004, 

p.131). 

 No município de Rondonópolis, a maior parte da mão-de-obra utilizada na 

abertura das áreas de pastagens no sistema de arrendamento, na fase de implantação 

da fazenda, foi liberada. Assim, o trabalhador rural, de acordo com Monteiro, 
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[...] não encontrando colocação no mercado de trabalho rural, migrou em 

direção às cidades mais dinâmicas da região, como é o caso de Rondonópolis. 

Havia, então, uma tendência ao assalariamento temporário da quase totalidade 

dos trabalhadores rurais (MONTEIRO, 2004, p.133). 

 

 Na área urbana de Rondonópolis, concentra-se uma população trabalhadora 

migrante em busca de terra para morar, constituindo o maior contingente responsável 

pelo crescimento desordenado da cidade. A cidade teve que se estruturar e se adaptar, 

conforme a nova realidade no campo. Surgem na cidade de Rondonópolis os 

investidores, construtores e promotores imobiliários. Estes, com ampla participação do 

Estado nos financiamentos e equipamentos públicos, viabilizavam então a construção 

dos conjuntos habitacionais. 

 Com o aumento da mecanização no campo, aumentou também a produção na 

cidade; novos empreendimentos agroindustriais foram implantados. Em função disso, a 

cidade expandiu-se para a porção oeste. Novos loteamentos foram surgindo, como o 

Parque Universitário e as áreas públicas foram sendo ocupadas para construção da 

Vila Mamede. 

As agroindústrias esmagadoras de soja contribuíram para consolidar novos 

espaços destinados à transformação: “o primeiro, existente desde o final dos anos 70, 

de responsabilidade do governo estadual e, outro da iniciativa privada, implantado [...] 

com um grande empreendimento, a indústria da Ceval” (MONTEIRO, 2004, p.147). 

 Além dos empreendimentos industriais, também os empreendimentos 

imobiliários se difundiram  na área urbana entre imóveis prediais e territoriais, 

diversificados para atender a demanda do mercado econômico.  

Em Rondonópolis, no início da década de 1980,   

 

[...] os limites da cidade foram expandidos duas vezes (em 1981 e 1982), 

seguindo o crescimento registrado a partir da década de 1970 com a 

implantação cada vez maior de novos loteamentos e conjuntos habitacionais, 

consolidando o processo de periferização (NEGRI, 2008, p.60). 

 

 Durante a década de 1980, a produção do espaço urbano intensificou-se com a 

expansão do comércio, prestação de serviços, assistência técnica e profissional para o 

setor agropecuário. O espaço urbano vai se tornando mais complexo e valorizado, 

principalmente pelos agentes imobiliários.  
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 Para Suzuki: 

A expansão da propriedade privada deu o sentido capitalista da expansão 
urbana, sendo que no primeiro momento, em que há basicamente doação de 
lotes no quadrilátero inicial, a apropriação da terra urbana é orientada pelo 
projeto de Otávio Pitaluga e de Domingos de Lima. Já no segundo momento, 
quando a apropriação da terra pela doação vai transitando para a aquisição por 
compra e venda, o sentido da expansão urbana não é mais orientado por um 
projeto governamental, mas pela lógica do capital, ou seja, a ocupação não 
leva em consideração o melhor ordenamento do loteamento, mas a forma de 
alcançar as maiores taxas de extração de renda da terra. Tendência que vai se 
acirrar no terceiro momento, no qual predomina a compra e venda da terra 
urbana e a doação passa a ter função clientelista (SUZUKI, 1996, p.173-174). 

 

Com base nas declarações do autor, podemos afirmar que a cidade de 

Rondonópolis apresenta uma lógica capitalista contraditória, pois ao mesmo tempo em 

que gera e cria  novos espaços urbanos para moradia, exclui  o novo morador migrante 

do urbano. Do ponto de vista capitalista, a exclusão do trabalhador dos seus próprios 

meios de produção, para Suzuki (1996), se encaixa dentro de uma lógica perversa. 

“Essa lógica perversa do desenvolvimento capitalista da cidade acabou por gerar a 

alternativa da ocupação de terras urbanas entre os que não tinham acesso a terra, 

portanto, nem direito à moradia e a cidade” (SUZUKI, 1996, p.177). 

 A paisagem urbana de Rondonópolis articula uma relação de ocultação e 

revelação, pois as diferenças expressas na paisagem igualam-se as de outras cidades 

médias, lembradas por alguns autores. Conforme Carlos: 

 

Na realidade, cabe pensarmos as diferenças expressas na paisagem enquanto 
manifestação das contradições que estão no cerne do processo de produção 
do espaço. A cidade diferencia-se por bairros, alguns em extremo processo de 
mudança; mas cada bairro isoladamente impede o entendimento da cidade em 
sua multiplicidade, em sua unidade (CARLOS, 2007, p.36). 

 

A afirmação da autora complementa nossa idéia e permite-nos pensar que a 

produção do espaço urbano de Rondonópolis está associada ao processo de 

reprodução da sociedade que são percebidos e materializados no tecido urbano. 
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2.2  EXPANSÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

  As diferenças e as desigualdades são expressas na apropriação e reprodução 

do espaço urbano. A expansão urbana se concretiza nas edificações, pois a partir de 

1980, “[...] percebe-se que sua evolução é diária, com a construção de casas de todos 

os modelos, tamanhos e localizações” (NEGRI, 2008, p.59). 

 Durante a década de 1980, a evolução urbana de Rondonópolis ganhou 

materialização concreta, marcada pela absorção da mão-de-obra conforme as 

condições financeiras dos grupos de trabalhadores e chances de ingressar no mercado 

de trabalho. A área central mais antiga ocupava-se com as sedes de empresas e a 

maioria dos equipamentos de comércio, diminuindo, em direção às adjacências. “Disto 

resultou a configuração do espaço urbano de Rondonópolis, constituído de duas áreas: 

o centro e as vilas” (MONTEIRO, 2004, p.135). 

 A periferia de Rondonópolis foi expandindo-se entre os  vazios urbanos, tendo 

em vista que algumas vilas e bairros abrigavam a população migrante que vinha para 

trabalhar no campo nos períodos de safra. Também, nos anos de 1980, na área urbana 

de Rondonópolis, foram implantados os maiores conjuntos habitacionais de iniciativa 

pública e privada (Quadro 8).  

 

 
LOTEAMENTOS 

 
APROVAÇÃO 

 
LOTEAMENTOS 

 
APROVAÇÃO 

1- Jardim América 1980 43- Chácaras Beija Flor 1983 

2- Parque Residencial Oásis 1980 44- Chácaras Estrela D‟Alva 1983 

3- Jardim Guanabara 2ª parte 1980 45- Chácaras Pica-Pau 1983 

4- Jardim Belo Panorama 1980 46- Jardim Liberdade 1983 

5- Jardim Santa Bárbara 1980 47- Jardim Santa Clara 1983 

6- Bairro Santa Cruz 1980 48- Jardim Dom Bosco 1983 

7- Jardim Morumbi 1980 59- Jardim Marajó 1983 

8- Jardim Mato Grosso 1980 50- Jardim Serra Dourada 1983 

9- Vila São Pedro 1980 51- Loteam. Setor Rodoviária 1983 

10- Jardim Brasil 1980 52- Loteam. Maria Tereza 1983 

11- Jardim Santa Laura 1980 53- Parque Residencial Nova Era 1983 

12- Jardim das Paineiras 1980 54- Vila Verde 1983 

13- Jardim Eldorado 1980 55- Vila Carvalho 1983 

14- Jardim Belo Horizonte 1980 56- Vila Castelo 1983 

15- Vila Adriana 1981 57- Jardim Assunção 1984 

16- Jardim Sumaré 1981 58- Jardim Assunção 2ª parte 1984 

17- Vila Dueti Vilalba 1981 59- Jardim Brasília 2ª parte 1984 

18- Vila Birigui 1981 60- Vila Santo Antônio 1984 

19- Loteamento Planville 1981 61- Vila São Paulo 1984 

20- Vila Canaã 1981 62- Loteam. Santa Esther 1984 

21- Vila Mamed 1981 63- Vila Kamal Jumblat 1984 
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22- Jardim Rivera 1982 64- Vila Santa Maria 1984 

23- Parque Res. Universitário 1982 65- Jardim Mirassol 1984 

24- Parque Sagrada Família 1982 66- Vila Planalto  1984 

25- Jardim Atlântico 1982 67- Vila João XXIII (2) 1985 

26- Jardim Res. São José 1982 68- Vila Bom Pastor 1985 

27- Cidade Natal 2ª parte 1982 69- Loteam. Valécia Cristina 1985 

28- Jardim Beira Rio 1982 70- Parque Industrial Vetorasso 1985 

29- Residencial Parati 1982 71- Jardim Rondônia 1985 

30- Vila Aurora 3ª parte 1982 72- Jardim Kênia 1985 

31- Vila Duarte 1983 73- J. Serra Dourada 2ª parte 1986 

32- Chácaras Globo Recreio 1983 74- Chácaras Paraíso 1986 

33- Chácaras Beira Rio 1983 75- Loteamento Verde Teto 1986 

34- Chác. Res. P. das Nações 1983 76- Vila Clarion 1987 

35- Jardim Eldorado 2ª parte 1983 77- Chácaras N. Senhora da Guia 1988 

36- Jardim Gramado 1983 78- Vila Paulista (núcleo rural) 1988 

37- Parque São Jorge 1983 79- Sítios de Recreio Boa Vista 1988 

38- Jardim Santa Fé 1983 80- Sítios de Recreio Eliérica 1988 

39- Loteam. N. S. do Amparo 1983 81- Jardim Santa Marta 1988 

40- Jardim M. S. Lourenço (1)  1983 82- Jardim Oliveira 2ª parte 1989 

41- Jardim Vera Cruz 1983 83- Jardim Tancredo Neves 1989 

42- Chácara Alegria 1983   

Quadro 8 - Rondonópolis: loteamentos Aprovados pela Prefeitura Municipal na 
Década de 1980  
Fonte: SUZUKI, Júlio César (1996) e Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2010) 
(1) extinto na década de 1990 e (2) a partir de 2006 passou a ser Village do Cerrado 
 

Os conjuntos habitacionais de iniciativa pública foram financiados pelo Sistema 

Financeiro de Habitação e “[...] receberam aprovação de registros de loteamentos no 

Cartório de Imóveis de Rondonópolis 83 loteamentos, sendo mais de 90% de iniciativa 

privada, ficando restrito ao Estado praticamente os conjuntos habitacionais” (NEGRI, 

2008, p.59).  

 Os respectivos conjuntos habitacionais foram contornando, adaptando-se às 

áreas mais densas da malha urbana. 

A expansão urbana, no período compreendido entre os anos 1980 e 1989, 

registrou maior número de loteamentos implantados no tecido urbano, 83 novos 

loteamentos por influência dos fluxos migratórios em busca de terra para trabalho e  

negócio, somado à mudança da relação de produção, impulsionou o crescimento 

econômico na cidade. 

 A cidade de Rondonópolis crescia, apesar dos imensos espaços vazios em 

várias partes da zona urbana. Para Monteiro, mesmo assim, diante do crescimento do 

perímetro urbano, a cidade ainda permanecia   

 

[...] com imensos vazios, estando seu crescimento mais vinculado à expansão 
da zona urbana do que a ocupação dos vazios existentes, ou seja, o 
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crescimento da área urbana ocorria num ritmo maior do que o próprio 
crescimento da população urbana (MONTEIRO, 2004, p.146-147). 
 
 

 Durante a década de 1980, a cidade absorveu os diversos empreendimentos 

contemplando as diferentes faixas salariais para suprir as novas necessidades 

impostas pelo campo, que passou a exigir, além de um comércio mais especializado 

para atender a sua produção, a instalação de diferentes negócios. 

 O setor imobiliário foi adaptando-se à gama de trabalhadores das diferentes 

categorias profissionais vinculada às empresas agrícolas, redirecionando-se assim a 

espacialização do tecido urbano para além do entroncamento das BRs 163 e 364. “O 

urbano adequava-se assim a uma nova necessidade imposta pelo rural” (MONTEIRO, 

2004, p.147). 

 Portanto, os novos empreendimentos imobiliários, implantados na cidade, 

impostos pelo espaço rural, permitiram ampliação e parcelamento da terra no entorno 

da área urbana, redirecionando assim o crescimento da cidade e o espaço urbano vai 

se tornando mais amplo e complexo. “Na área central, sede de empresas comerciais, 

prestadoras de serviços, bancos e, nas suas adjacências, local de moradia da classe 

de maior renda” (NEGRI, 2008, p.59). 

 O aumento da mecanização no campo impulsionou a urbanização em 

Rondonópolis,  e a expansão do tecido urbano favoreceu a produção do espaço na 

cidade e consolidação do centro, com o crescimento do comércio especializado para 

atender a demanda do campo. 

 De modo geral, no desenvolvimento de qualquer cidade, os processos de 

formação e produção do espaço condicionarão o crescimento e expansão do tecido 

urbano. De acordo com o Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM), 

 

[...] independente de seu porte, tamanho ou localização, ocorrem alguns 

processos, [de formação do espaço], que são comuns e identificáveis. São 

eles: o crescimento horizontal; o adensamento, a segregação residencial; as 

ocupações irregulares; a espacialização de funções; a centralidade de funções 

institucionais e comerciais (IBAM, 1994, p.99). 

 Assim, no processo de produção do espaço urbano, o crescimento vertical ou 

adensamento requer concentração de serviços públicos em termos de infraestrutura 

básica com superaproveitamento dos equipamentos, acarretando colapso pelo excesso 

de concentração de um determinado serviço. Então, cabe ao Poder Público municipal 



95 

 

 

se utilizar do instrumento do plano diretor mais racionalidade quanto ao uso e 

ocupação do solo urbano para o controle do desenvolvimento e a vida no espaço 

urbano. Diante disso, o equacionamento adequado da distribuição dos serviços e  

execução requer equilíbrio, bem como adequada distribuição dos produtos dos serviços 

públicos e privados sobre o tecido urbano e, “[...] finalmente a racionalidade no 

processo de transformação de áreas rurais em urbanas” (IBAM, 1994, p.56). 

 As pesquisas apontam que desde as primeiras décadas do século passado, a 

abordagem campo-cidade passou a ser alvo das discussões acadêmicas. Os estudos 

evidenciavam aspectos socioeconômicos, políticos e culturais durante as décadas de 

50 e 60, período em que o país passava por forte processo de crescimento urbano-

industrial. Naquele período, os estudos se intensificaram, sendo que, a grande maioria 

dos pesquisadores, segundo Rosa e Ferreira (2006): 

 

Trabalhava sob um forte viés dicotômico, ou seja, abordava a realidade rural e 
urbana levando em consideração duas organizações totalmente distintas, de 
maneira que a existência de uma excluía a outra. Hoje, a discussão de tais 
categorias não pode deixar de situar como marco histórico importante o 
processo de modernização do campo, que se intensificou no Brasil a partir da 
década de 60 do século XX, momento em que as relações entre [campo e 
cidade] tornaram-se mais intensas, tanto no que se refere às atividades 
econômicas desenvolvidas quanto às relações sociais estabelecidas (ROSA e 
FERREIRA, 2006, p. 188). 

   

 Entre as relações socioeconômicas estabelecidas na relação campo-cidade, 

salientamos que tanto no processo de produção no campo quanto na cidade, a partir 

da década de 1990, emergiu a necessidade de se discutir as novas relações de 

trabalho estabelecidas em ambos os espaços. As novas tendências para Rosa e 

Ferreira (2006, p.190) apresentam outra propositura em relação à significação do 

conteúdo campo-cidade “[...] em função das novas formas de produção e trabalho que 

se desenvolvem no campo [...] passou a comportar uma série de outras atividades 

como turismo, moradia, entre outras,” que eram desenvolvidas somente nas cidades. 

 As categorias de estudos usadas por Rosa e Ferreira (2006), na análise 

especialmente para o Estado de São Paulo, sobre a relação de centralidade 

associando campo-cidade à industrialização e urbanização, também valem para 

Rondonópolis, que também teve como marco histórico importante a modernização no 

campo a partir da década de 1960. Com a modernização do campo no município de 
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Rondonópolis, novas formas de produção e trabalho se estabeleceram tanto no campo 

quanto na cidade, articulando diferentes espaços de aspectos análogos ou 

diferenciados de acordo com o momento histórico.  

 Assim, as novas formas de produção e trabalho que se desenvolvem no campo 

interferem na modificação da configuração espacial também na cidade. Essa afirmação 

também se aplica a Rondonópolis.  

Vale salientar que, entre o campo e a cidade, configura-se a organização social 

do trabalho, e que os dois espaços, quando associados, ora se aproximam e ora se 

distanciam, de acordo com o momento histórico e a conjuntura social. Essa 

metodologia de análise dialética facilita tanto nas comparações quanto nas 

diferenciações dos aspectos econômicos, sociais e culturais da relação campo-cidade. 

“E assim se apresentaria a relação campo-cidade no país” (ROSA & FERREIRA, 2006, 

p.193). 

 Numa cidade, a segregação socioespacial tende à fragmentação dos espaços 

de consumo, do lazer e da moradia e as centralidades se manifestam e se efetivam em 

nível intraurbano, independente do tamanho das cidades. Para Whitacker (2006, p. 

134), a explicação pode estar na “[...] íntima relação urbanização e industrialização e 

pela relação com a produção hegemônica que, por vezes, imprime dinâmicas 

semelhantes a territórios diversos”. Assim, a relação urbanização e industrialização só 

poderão ser concebidas se, pensadas, enquanto elementos que fazem parte de uma 

totalidade. Para o autor, a cidade, analisada na sua totalidade, é um conjunto de 

diversos usos e apropriações “[...] que a valoram diferentemente. As combinações 

dinâmicas produzidas assumem tanto valores de uso quanto de troca que irão se 

relacionar dialeticamente entre si” (WHITACKER, 2006, p.134). 

A cidade deve ser compreendida enquanto elemento articulador entre as 

diferentes localizações dos elementos geográficos estruturados na cidade e na relação 

desta com o campo. 

A acelerada expansão do tecido urbano, com ampliação da área loteada, para 

Suzuki tem apontado crescimento no mercado imobiliário. A expansão do mercado 

imobiliário rondonopolitano mudou o direcionamento da expansão urbana horizontal 

para além dos entroncamentos rodoviários, acelerando-se o ritmo do processo de 

verticalização. Com a consolidação do quadrilátero central e o crescimento na 

produção de loteamentos nas áreas mais distantes e “[...] no núcleo central, onde se 
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localizam edificações em andares destinadas a atividades hoteleiras, bancárias, 

administrativas e comerciais (geralmente no andar térreo)” (SUZUKI, 1996, p.167).   

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal, ainda na década de 1980,  

apontou prognósticos sobre a continuação da urbanização em Rondonópolis. Tais 

prognósticos apontados para o núcleo central se confirmaram nos anos seguintes, 

quando também foram mencionados por outros estudos realizados na cidade por Sette 

(1996), Suzuki (1996), Nardes (1997), Vieira Neto (2000) e mais recentemente 

confirmados por Negri (2008).  

 As transformações previstas pelo IBAM para o núcleo central foram confirmadas 

pelos autores acima citados. Também ressaltamos que outras alterações foram 

apontadas fazendo referência sobre a economia urbana, destacando o setor comercial, 

com representatividade dos lojistas franqueados. Houve também a implantação de 

vários loteamentos durante a década de 1980 no entorno do Centro Principal bem 

como a construção de um shopping center distante do núcleo central que são 

indicadores da expansão do tecido urbano. 

 O Instituto Brasileiro de Administração Municipal afirma que a área urbana de 

Rondonópolis apresenta vocação latente às grandes alterações em curto prazo, 

principalmente ao crescimento vertical. Assim, o núcleo urbano “deverá se adensar, 

intensificando a ocupação do solo ainda não construído e iniciando uma verticalização 

da qual se notam os primeiros sintomas (IBAM, 1980, p.32). 

 Durante a década de 1980, as transformações ocorridas no núcleo central de 

Rondonópolis reforçaram a presença de outros personagens, interagindo de forma 

tendenciosa na expansão urbana. Tais personagens são os agentes imobiliários e as 

construtoras urbanas de iniciativa privada e principalmente pública que passaram a 

atuar motivando o crescimento horizontal.   

 Assim, para o IBAM,  a cidade força a expansão dos serviços de infraestrutura e 

dos equipamentos urbanos. 

 A mudança de uso do solo rural em urbano, além de provocar os vazios 

urbanos, acarreta gastos ao poder público local. O IBAM salienta que, “[...] a partir da 

expansão horizontal das „cidades‟, pode ocasionar o surgimento de vazios urbanos e, 

portanto, a valorização artificial do preço da terra” (IBAM, 1994, p.100). 

 Em Rondonópolis, durante a década de 1980 a aprovação dos loteamentos 

urbanos favoreceu a expansão horizontal e também o surgimento de vazios urbanos. 
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Ampliaram-se assim as possibilidades para a especulação imobiliária com “[...] 

expansão da área loteada, mas nem sempre edificada, com a existência de grandes 

vazios urbanos e de grande porcentagem de terrenos baldios a espera de valorização” 

(SUZUKI, 1996, p.175). 

 A transformação da terra em mercadoria deu um novo contorno para o espaço 

urbano de Rondonópolis. Para Suzuki, “[...] a ocupação das terras, mantidas como 

reserva de valor, foi sendo feita de forma cada vez mais dispersa, sendo reservados 

não só terrenos, no interior de loteamentos, mas também loteamentos inteiros em 

busca de valorização” (SUZUKI, 1996, p.177). 

 Assim, podemos perceber que existe uma relação perversa do desenvolvimento 

do capitalismo na cidade, principalmente com a expansão da propriedade privada da 

terra a partir da mercantilização. Os vazios urbanos, entre os loteamentos 

especulativos e as áreas de reserva pública, passam a ser uma oportunidade de 

moradia para o migrante que não tinha condições de adquirir um lote. Diante disso,  

vários movimentos sociais passaram a figurar na cidade de Rondonópolis, em prol dos 

que não tinham condições de pagar para morar.  

 Várias são as áreas públicas entre os vazios urbanos que, durante a década de 

1980, tornaram-se alvo de ocupação clandestina, com a certeza de que, mais tarde, a 

prefeitura autorizasse a sua ocupação, bem como a implantação do sistema de água e 

energia elétrica.  

 Assim, o Estado, com o intuito de viabilizar as condições básicas de moradia aos 

moradores dos loteamentos e conjuntos habitacionais mais distantes, beneficia ainda 

mais as empresas imobiliárias que na sua maioria concentrava o papel de promotor 

imobiliário e proprietário fundiário de terra urbana. As áreas vazias ficavam entre o 

centro urbano e os conjuntos habitacionais do Jardim Atlântico (implantado em 1982) e 

Marechal Rondon (implantado em 1988). Ambos os conjuntos foram implantados em 

extremos opostos da cidade.  

 Os conflitos de terras não se restringiam somente às áreas públicas, mas 

também às privadas. Para amenizar e, até mesmo  para acabar com os conflitos, a 

prefeitura municipal em muitos casos barganhava a área, para posteriormente efetuar a 

doação aos seus ocupantes. 

 Em Rondonópolis, na década de 1980, a expansão da área urbana foi motivada 

pela ampliação do capital empregado nas atividades agrárias e comerciais  que 



99 

 

 

migraram para o mercado imobiliário urbano, pois, em “[...] longo prazo, o mercado de 

terras e edifícios não dá prejuízo. Esse movimento do capital condiciona, então, uma 

diversificação dos investimentos” (SUZUKI, 1996, p.164). 

 A expansão da área urbana de Rondonópolis está ligada diretamente às 

mudanças que aconteceram na estrutura fundiária. As políticas públicas em nível 

federal  e também estadual influenciaram a vida da população do campo e, 

contribuíram com o aumento da população na área urbana. 

Na cidade de Rondonópolis, entre as décadas de 1940 a 1970, período de formação do 

centro urbano até sua consolidação em Centro Principal, havia forte atração de 

trabalhadores migrantes para o local. A respectiva mão-de-obra não estava inserida em 

mesma escala regional de origem e poder aquisitivo, principalmente os agricultores 

expulsos do campo.  

 

 

2.3  CONSOLIDAÇÃO DO CENTRO PRINCIPAL 

 

O Centro Principal de Rondonópolis até a década de 1970 expressava uma zona 

única no interior do tecido urbano, pois não havia manifestação de qualquer dinâmica 

de fragmentação do tecido urbano, embora com a presença das diferenças 

socioeconômicas na área urbana. 

 Para explicarmos o processo de consolidação do Centro Principal de 

Rondonópolis, consideramos alguns indicadores de diferenciação socioeconômica, 

sugeridos por Silva em sua pesquisa realizada sobre a “Centralidade e Produção de 

Loteamentos Fechados na Cidade de Londrina - PR”. Para o autor, no período de 

gênese e consolidação do Centro Principal de Londrina, durante as décadas de 1930, 

1940 e 1950, os freqüentadores, além de não pertencerem à mesma escala de 

abrangência municipal e regional, também não possuíam o mesmo poder aquisitivo. 

Para o autor, tais argumentos se materializam enquanto  

 

[...] marca da diferenciação socioeconômica que já era presente na época. 
Assim, pode-se afirmar que o Centro Principal expressava uma centralidade 
única, pois não se manifestava, ainda, a dinâmica da fragmentação 
socioespacial, mesmo que as diferenças entre os segmentos socioeconômicos 
já estivessem presentes na referida área (SILVA, 2006, p.215). 
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 A idéia conceitual de Silva, sobre a formação de uma centralidade única é 

contundente, corrobora o nosso pensamento no sentido de que Rondonópolis, até 

1970, expressava uma centralidade única na área urbana. O próprio IBAM (1980, p.43) 

reconhece a existência de um núcleo central de maior importância inserido no 

quadrilátero inicial. O referido núcleo compreendia “[...] a área entre as ruas Arnaldo 

Estevan de Figueiredo e Dom Pedro II e as avenidas João Ponce de Arruda e Marechal 

Dutra” (SUZUKI, 1996, p.167). 

A consolidação do núcleo central também pode ser explicada em razão da 

presença de alguns estabelecimentos comerciais mais populares que se concentravam 

nesse local. A área conhecida como quadriláteros A e B é chamada pela população 

que reside nos bairros e loteamentos periféricos, de cidade. A expressão usada é para 

referência em termos de distância para deslocamento até o centro. 

Para o IBAM, no núcleo central estão cristalizadas “[...] as características do que os 

urbanistas chamam de centralidade: para o núcleo converge o interesse da população 

urbana que o frequenta todos os dias em busca de emprego, comércio, serviços e 

lazer” (IBAM, 1980, p.32).  Além das relações comerciais, outros fluxos de informações, 

veículos e de pessoas aconteciam de forma intensa durante o dia nos finais de 

semana, principalmente na Praça dos Carreiros (Foto 14). 

 
      Foto 14- Vista da Praça dos Carreiros na Década de 1980 
       Fonte: Núcleo de Documentação Histórica Otávio Canavarros do Departamento de História/ICHS/   
       CUR/UFMT 



101 

 

 

Observamos, no centro da imagem fotográfica, a Praça dos Carreiros. A área no 

entorno da praça, no início da década de 1980, movimentava boa parte comercial do 

núcleo central da cidade. Na Avenida Amazonas, no primeiro plano da imagem, há a 

presença de veículos estacionados; na  Avenida Marechal Rondon, segundo plano, 

visualizou-se um prédio comercial e, no último plano, ao lado direito, a Rua Dom Pedro 

II. À época, no prolongamento das respectivas ruas e avenidas juntas, já se 

concentrava um grande adensamento com expansão comercial (Quadro 9). A 

ocupação do solo ainda não era intensa, pois, no entorno da praça, visualizamos 

quarteirões com a presença de alguns lotes vazios. 

 
 

ANO 

       NÚMERO DE  

ESTABELECIMENTOS 

1955                      51 

1975                    525 

1995                 2.864 

              Quadro 9- Estabelecimentos Comerciais em Rondonópolis de 1955 a 1995  
              Fonte: NARDES, Antonia M. M. (1997) 

 

O Quadro revela que entre 1975 e 1995 houve crescimento acentuado no 

número de estabelecimentos comerciais. O respectivo período refere-se após os anos 

de 1980, onde o percentual populacional rural decaiu rapidamente e, acelerado 

crescimento da população urbana. O aumento no número de estabelecimentos de 

comércio varejista pode ser explicado pela natureza dessas atividades, estando 

relacionadas às demandas da população local e regional. Também é notório que a 

modernização no campo desencadeou novas necessidades de consumo com 

expansão das atividades comerciais, promovendo a urbanização com crescimento das 

áreas urbanas. 

Em 1980, a cidade de Rondonópolis já apresentava um crescimento urbano 

considerável. Isso acontecia devido à diferenciação no próprio núcleo central, que era 

de acordo com a valorização dos terrenos, associados ao reforço dessas dinâmicas e à 

presença da diferença dos segmentos socioeconômicos no tecido urbano. As 

mudanças promovidas no campo em relação à estrutura fundiária, associadas às 

políticas públicas em nível federal e estadual repercutiram diretamente no espaço 

urbano.  
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Nos anos de 1980, Rondonópolis atraiu “[...] mão-de-obra devidos as 

oportunidades provenientes do setor terciário, que se expandiram em virtude da 

adoção do modo capitalista de produção no campo, demandando assim um conjunto 

de atividades urbanas” (MONTEIRO, 2004, p.145). 

Assim, a cidade de Rondonópolis se tornou um centro de distribuição de bens e 

serviços à economia por meio das relações e vínculos mantidos com o campo, 

consolidando-se enquanto centro urbano, atraindo a produção agropecuária para a 

comercialização. Em relação ao conjunto dessas relações, vínculos e influências sobre 

os espaços menores, a cidade exerce centralidade interurbana pela disponibilidade de 

infraestrutura e apoio logístico, orientando o comportamento dos fluxos migratórios 

campo-cidade e de outras regiões do país (Tabela 6 ) e (Gráfico 1). 

 

Tabela 6 - Rondonópolis: evolução da População Residente Rural e Urbana de 
1940 a 2010 

 

ANO 

POPULAÇÃO  

RURAL 

 

% 

POPULAÇÃO 

URBANA 

 

% 

TOTAL 

1940 1.723 95,46 82 4,54 1.805 

1950 2.044 70,78 844 29,22 2.888 

1960 18.072 80,13 4.482 19,87 22.554 

1970 36.960 59,53 25.126 40,47 62.086 

1980 16.392 20,14 64.983 79,86 81.375 

1991 13.595 10,7 113.032 89,3 126.627 

2000 8.389 5,6 141.838 94,4 150.227 

2010 7.448 3,8 188.028 96,2 195.476 

  Fonte: IBGE – Censos Demográficos. Contagem Populacional 1940, 1950, 1960,1970, 1990, 2000 e   
  2010 
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Gráfico 1 - Rondonópolis: Evolução da População Residente Rural e Urbana de 
1940 a 2010    
Fonte: IBGE – Censos Demográficos. Contagem Populacional 1940, 1950, 1960,1970, 1990, 2000 e 
2010 

 
  

Na tabela e no gráfico, observamos que, entre as décadas de 1940 a 1970, 

caracteriza-se um período em que a população rural crescia em ritmo acelerado, 

atingindo a maior taxa de crescimento, no período de 1960 para 1970, com índice  de 

(104,5%). Em 1980, o percentual de população rural cai abruptamente a taxa de para 

(–55,64), gerando um acelerado crescimento da população urbana, com taxa de 

crescimento de 158%. Essa migração do campo para a cidade é decorrente do 

aumento da expansão da fronteira agrícola, com modernização das empresas agrícolas 

e intensa mecanização no campo.  

A efetiva incorporação das mudanças no campo levou à consequente, dispensa 

do emprego de mão-de-obra, fazendo com que a economia da cidade entrar em nova 

fase, a da ampliação do comércio e  setor de prestação de serviços. Em 1991, a 

população urbana já havia aumentado em 42% em relação à década anterior. 

 Essa nova realidade passa a se configurar na área urbana de Rondonópolis, 

transformando-se num espaço ainda mais promissor, atraindo cada vez mais a massa 

trabalhadora para a cidade e elevando com isso a taxa de crescimento urbano no 

período 1980 a 1991 para 74%. Justifica-se a alta taxa de crescimento, não apenas 

pelo êxodo rural, mas pela vinda de muitos trabalhadores.  

A latifundiarização no campo transcorreu dos intensos custos com a 

modernização no campo, levando alguns produtores rurais a perderem suas terras, ou 
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parte delas, por causa da dívida junto ao Banco do Brasil. Houve, então, intensa 

migração do campo para a cidade, conforme tabela já apresentada. Essa dinâmica 

culminou com o crescimento acelerado e desordenado do espaço intraurbano de 

Rondonópolis. 

Na década de 1980, aprovaram-se os maiores números de loteamentos, 

principalmente até os anos de 1983, onde o  crescimento e a expansão urbana 

ocorreram de forma acelerada, tendo em vista que, nessa década, a população estava 

fixada em maior número na área urbana. Isso, levando em conta o crescimento 

populacional e processo contínuo de aumento da população total no período1980/2010 

no município de Rondonópolis. 

A partir da expansão da área urbana de Rondonópolis, sua produção e 

reestruturação devem ser analisadas tendo como ponto de partida o núcleo central e 

seu importante papel em nível intraurbano. 

Para a construção de um quadro teórico sobre a cidade média de Rondonópolis, 

usaremos, em nossas fundamentações, as contribuições de Sposito et alii, (2007) 

sobre o papel que desempenham as cidades médias, considerando a possibilidade da 

associação não só à produção industrial, mas direcionadas às atividades urbanas que 

apresentam estreita ligação com o campo. De acordo com Sposito et alii: 

 

Quando se analisam cidades médias, nem sempre essa associação direta 
pode ser estabelecida, pois muitas delas não são cidades industriais. Isto não 
significa, no entanto, que a industrialização não tenha imposto novos papéis a 
todas as cidades da rede urbana brasileira, uma vez que, no caso desse 
processo, as dinâmicas estiveram orientadas para a constituição de um 
mercado consumidor nacional (SPOSITO et alii, 2007, p.38). 

 

Com base nas considerações das autoras, os perfis funcionais da maioria das 

cidades médias foram orientados pelos interesses da distribuição da produção 

industrial em escala nacional. No caso, para a cidade de Rondonópolis será 

considerada que a modernização no campo passou a exigir a ampliação dos serviços 

voltados ao campo, motivando a vinda de um intenso fluxo migratório à procura de 

novas perspectivas de vida. Assim, na década de 1990, Rondonópolis consolida-se 

como cidade média pelo significativo aumento populacional, crescimento econômico e 

expansão das atividades, promovendo a urbanização com expansão do tecido urbano.  

Em Rondonópolis, as relações campo e cidade são contextualizadas, e novas 

possibilidades favorecem a expansão territorial de capital, nas indústrias, empresas 
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agropecuárias, serviços, novos grupos da escala local, regional, nacional e até 

internacional.  A partir de então, Rondonópolis amplia sua economia e, enquanto 

cidade média, seu enfoque e papel no cenário regional são significativos e, sua 

articulação é proporcionada pela sua posição geográfica, considerada no contexto das 

relações com o mercado de consumo. Sobre o assunto enfatizam Sposito et alii, que: 

 

Do ponto de vista do mercado consumidor, as cidades médias continuam a 
desempenhar o papel de polos para os quais moradores de cidades menores e 
de áreas rurais estão dispostos a se deslocar para realizar o consumo de bens 
e serviços mais sofisticados de que aqueles a que tem acesso nas cidades de 
menor porte (SPOSITO et alii, 2007, p.49). 

 

A dinâmica da reprodução do espaço urbano na cidade média de Rondonópolis 

apresenta estreita ligação com a reestruturação dos espaços produzidos no campo. 

Sua reprodução no urbano é a manifestação da sociedade que aparece inserida na 

paisagem, atingindo a base técnica, econômica e social, desde a reestruturação 

produtiva no campo, até a reprodução de novos espaços urbanos. As novas relações 

impostas pelas reestruturações produtivas no campo revelam o fortalecimento e 

crescimento das cidades médias com expansão da urbanização. Essas áreas agrícolas 

são importantes em termos demográficos e em termos econômicos.   

Na compreensão da reprodução do espaço urbano de Rondonópolis como 

enquanto cidade média, onde as transformações no tecido urbano foram motivadas no 

espaço agrário, cujos impactos se revelam na reconstrução do urbano vinculado às 

transformações de ambos os espaços. Sobre o assunto, Elias comenta, enfatizando: 

 

Torna-se, assim, imprescindível à compreensão da reprodução do espaço 
urbano considerar a expansão dos espaços urbanos resultantes da 
reestruturação produtiva da agropecuária. Esta seria uma das vertentes para 
pensar as cidades médias, uma vez que a reestruturação produtiva da 
agropecuária brasileira têm promovido profundas transformações à produção e 
ao espaço agrário, com significativos impactos territoriais e sociais, 
inviabilizando que se continue a utilizar os esquemas clássicos para pensar a 
urbanização e as cidades no Brasil, uma vez que se dilui, cada vez mais, a 
velha dicotomia cidade-campo, construindo-se uma unidade dialética entre 
estes dois subespaços (ELIAS, 2006, p.281). 

 

A cidade de Rondonópolis tem se desenvolvido, na lógica da expansão urbana 

“lenta enquanto aglomeração” e recentemente mais significativa marcando diferentes 

fases no processo de evolução. As diferentes fases de evolução do urbano estão 
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associadas às fases de desenvolvimento das atividades agrárias e comerciais 

redimensionadas para o comércio urbano.  

A produção espacial no urbano se materializa na produção de mercadoria 

condicionada à circulação, distribuição e troca, cuja dinâmica da diversificação dos 

investimentos é realizada na cidade como apoio à produção por meio da prestação de 

serviços. A cidade se realiza como lugar do possível. Carlos (2004) complementa que:  

 

A cidade, considerada uma construção humana, é um produto histórico-social; 
nesta dimensão aparece como trabalho materializado, acumulado ao longo do 
processo histórico e desenvolvido por uma série de gerações. Expressão e 
significação da vida humana, obra e produto, processo histórico cumulativo, a 
cidade contém e revela ações passadas ao mesmo tempo, já que o futuro se 
constrói a partir das tramas do presente – o que nos coloca diante da 
impossibilidade de pensar a cidade separada da sociedade e do momento 
histórico em que vivemos (CARLOS, 2004, p.7-8). 

 

 Em Rondonópolis, o núcleo central no início da década de 1980 concentrou além 

da densidade populacional, diversas atividades econômicas. O local monopolizava as 

atividades terciárias do eixo comercial, no quadrante entre as avenidas Cuiabá, 

Amazonas e  Marechal Rondon, no sentido leste-oeste e ruas Fernando Corrêa da 

Costa, Arnaldo Estevan, 13 de Maio e a Otávio Pitaluga, no sentido norte-sul. O 

respectivo quadrante caracteriza um eixo comercial que concentra “[...] um grande 

adensamento comercial, que forma o Bairro Central” (NARDES, 1997, p.93). 

 O bairro central, também conhecido por centro urbano de uma cidade,  designa 

convergência da localização geográfica da área comercial e, ao mesmo tempo, um 

local “[...] que equivale a uma fixação do conteúdo social da centralidade urbana 

considerada em si mesma fora de toda relação com o conjunto da estrutura” 

(CASTELLS, 1983, p.311). 

 A atividade comercial no centro urbano de Rondonópolis vai além da função 

clássica de abastecimento de mercadorias e de serviços à população. Exerce também 

função política administrativa, função produtiva (artesanato, manufaturado e 

industrializado). 

O setor imobiliário, já mencionado anteriormente, continua crescendo com o 

surgimento de loteamentos descontínuos entre os espaços vazios da malha urbana, 

intercalados com os conjuntos habitacionais implantados pelo poder público de forma 

acelerada, contrastando as diferenças na paisagem urbana. Entretanto, verificamos 
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que as transformações no campo são causadas devido o “[...] aumento das terras nas 

mãos de poucas pessoas resultando no aumento da concentração de renda” (NEGRI, 

2008, p.73). 

A expansão da área, loteada em Rondonópolis nas décadas de 1970/1980, 

consolidadas com a modernização agrícola, transformou Rondonópolis em centro 

logístico e financeiro num curto período e repercutindo em significativas mudanças no 

tecido urbano. 

Diante disso, o intenso número de loteamentos, registrados nas décadas de 

1970 e 1980, reforça que houve expansão da área urbana de Rondonópolis e também 

demonstra um novo padrão de urbanização, com loteamentos fechados e aumento do 

crescimento vertical e horizontal, principalmente no entorno das centralidades.  

De acordo com Denise Maria Sette, em meados da década de 1990, na área 

urbana de Rondonópolis, 60% da área parcelada ainda não havia sido ocupada. A 

autora ainda comenta que a quantidade de parcelamento na época foi muito além da 

necessidade, uma vez que a área ocupada da cidade era de apenas 40% dos lotes e o 

restante da área parcelada ainda estava ociosa (SETTE, 2006, p.18). 

 Suzuki destaca que “[...] somente os 40% da área parcelada possuíam edificações, 

sendo que o restante permanecia como reserva de valor, à espera de valorização, 

alimentando a especulação imobiliária” (SUZUKI, 1996, p.161). 

Rondonópolis incorporou mudanças que têm imprimido marcas até os dias 

atuais, em que a expansão acelerada e irregular da cidade tem seguido várias 

direções, além dos córregos e rios Arareau e Vermelho, a maioria já com a 

regulamentação junto a Prefeitura Municipal. Os loteamentos, na maioria deles em 

conjuntos habitacionais nessa época, tiveram maior participação do Estado, 

principalmente aqueles localizados na periferia da cidade. Ressaltamos que boa parte 

dos loteamentos viabilizados na área urbana foi a cargo de proprietários fundiários e 

das imobiliárias. A maioria desses loteamentos traz marcas e dicotomias de 

infraestrutura urbana, presentes até hoje e que aparecem revelados,  segundo Nardes 

(1997), nos equipamentos urbanos e sociais,  já que  

 

“[...] intensificava-se naturalmente o crescimento da cidade, imprimindo 
uma especificação de certos setores, seja pela concentração comercial, 
notadamente no centro, seja pela aglomeração de algumas indústrias no 
Distrito Industrial (NARDES, 1997, p.132). 
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Salientamos que, os últimos 20 anos para Rondonópolis caracterizam um 

período muito significativo em termos de expansão urbana. Lembra Negri que:   

Há de se destacar que neste período foi aprovado um novo Plano Diretor 
(1994) para a cidade, que tentava buscar o necessário equilíbrio entre a 
produção do espaço urbano feito de forma racional e os interesses do 
mercado imobiliário.  Este plano, por sua vez, foi substituído, em 2006, 
pela Lei Complementar nº 043 de 28 de Dezembro de 2006, que institui o 

Plano Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do 
Município de Rondonópolis (NEGRI, 2008, p.92). 

 

Junto à expansão urbana em direção à periferia, novos padrões de uso e 

ocupação do solo urbano estão sendo consolidados com a ampliação da malha. A 

sociedade produz o espaço a partir da contradição, daquilo que chamamos de 

sociabilizado e da apropriação privada, reproduzindo espaços de conflitos presentes na 

sua forma e conteúdo dimensional. 

 Em Rondonópolis, a tendência à concentração de terras  incorreu em vultosos 

custos para a mecanização do campo. Os produtores contraíram dívidas junto ao 

capital financeiro e, em conseqüência da perda de suas terras, muitos retornaram à 

cidade. 

A lógica da produção e reprodução do espaço urbano de Rondonópolis é 

produto das relações capitalistas, cristalizado na dinâmica espacial e na diferenciação 

socioeconômica. 

 A consolidação do núcleo central  de Rondonópolis passou por modificações, 

ainda no quadrilátero inicial, cujas dimensões espaciais assumiram novas funções 

transformando assim sua antiga forma geométrica. Para Suzuki, 

 

O núcleo central, do ponto de vista morfológico, é a área que apresenta o 
melhor traçado urbanístico, com quarteirões regulares e via de cruzamento 
ortogonal. O núcleo central, bem como todo o quadrilátero inicial, possui um 
traçado melhor organizado, [...] (SUZUKI, 1996, p.170). 

 

Em Rondonópolis, o núcleo central foi perdendo importância comercial à 

medida que a cidade foi modificando e expandindo as áreas próximas ao núcleo. A 

mobilidade da população vai aumentando e demandando novas funções urbanas e que 

se materializam em novas formas espaciais. Os loteamentos, inicialmente, aconteciam 

dentro do quadrilátero inicial, como enfatiza Suzuki:  
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A expansão da área loteada, nas décadas de 50 e 60, deu-se a partir do 
quadrilátero inicial, cujo sítio era constituído por um grande plano de pequena 
inclinação; seguindo várias direções, mas se circunscrevendo ao norte do rio 
Vermelho. De modo geral, os loteamentos eram feitos no limite do quadrilátero 
inicial, com exceção da Vila Operária [...]”(SUZUKI, 1996, p.155). 

 

Para pensar o centro de Rondonópolis, precisamos pensar em locais articulados. 

A área central ficou marcada pela forte centralidade que sempre expressou, a partir do 

antigo centro da cidade.  

A complexidade histórica representada no antigo padrão de edificações nos lotes 

estreitos inibia a renovação das edificações para adequação funcional às casas 

comerciais encontradas nesse local, entre eles: bancos, grande parte dos 

estabelecimentos comerciais e os serviços públicos, além do intenso fluxo de pessoas, 

veículos e informações que acontecem de forma intensa, principalmente durante o dia. 

O reconhecimento da dinâmica econômica da produção do espaço urbano,  para 

a cidade média de Rondonópolis implica verificar as novas dimensões espaciais que 

passam a ser orientadas por novas lógicas da reprodução capitalista.  

 Entretanto, são necessárias as discussões sobre a necessidade de se redefinir 

conceitos que dêem conta de explicar as novas relações que se materializam na 

morfologia do tecido urbano da cidade de Rondonópolis, cujas facetas ainda pouco 

debatidas no processo de urbanização intraurbano. 

 A rigor, observa-se que o debate sobre a temática aborda as relações  

estabelecidas entre campo e cidade e  implica mudanças em ambos os espaços e 

principalmente na cidade. A cidade de Rondonópolis transforma-se  no espaço onde as 

relações entre as novas demandas de profissionais, tecnologia, insumos e produtos 

requerem  cada vez mais apoio logístico no processamento e armazenagem de grãos. 

Por sua vez, as novas demandas no campo e na cidade geradas pelos investimentos 

se manifestam com interdependência de outros setores da economia em novos 

espaços de uso e ocupação 

Assim,  a dimensão intraurbana  compreende o processo de transformação de 

novos espaços  de uso e ocupação “[...] com novos equipamentos de consumo, novos 

espaços de habitação e novas práticas socioespaciais de segmentação, quanto de 

consolidação de outras práticas e dinâmicas espaciais” (WHITACKER, 2006, p.132).

 As considerações do autor podem ser observadas na expansão territorial da 
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cidade de Rondonópolis, onde o tecido  urbano descontínuo e fragmentado evidencia 

processos de segregação socioespacial.  

 As diferenças socioespaciais cristalizadas do tecido urbano assumem formas e 

funções que culminam no processo de produção espacial das centralidades e orientam 

as diferentes reestruturações espaciais. “Essa reestruturação apresenta-se em dois 

níveis: na organização e reorganização dos espaços da produção e do consumo, nos 

símbolos, signos e sinais comercializados na e pela cidade” (WHITACKER, 2006, p. 

135). Para o entendimento das centralidades intraurbanas em Rondonópolis, com base 

nos níveis apresentados por Whitacker (2006), “[...] há que se considerar a 

concentração em ambos os níveis, pois o segundo acompanha o primeiro. Isso se dá 

não apenas na cidade, mas também [por meio] da cidade e na relação desta com o 

campo” (WHITACKER, 2006, p.135). 

 Tanto no plano socioeconômico quanto nas representações construídas, há que 

se considerar a divisão social do trabalho associada aos usos do solo urbano por meio 

da produção e consumo dos espaços.  Assim, a produção do espaço urbano, como 

mercadoria de consumo, tem valor de uso. “Dessa forma, o que é valor de uso pode 

passar a ser valor de troca, uma vez que a mercadoria intermedeia essa relação com o 

espaço” (WHITACKER, 2006, p.135). 

Na  produção do espaço urbano, como mercadoria que assume valor de troca, a 

presença de instituições, sejam públicas ou privadas deve ser considerada, pois a 

sociedade em geral organiza a produção e reprodução do espaço no entorno. A 

presença de empresas, instituições de ensinos, repartições governamentais que regem 

as leis interferem ou até mesmo podem controlar a produção do espaço na cidade. Por 

último, se for considerada a propriedade privada que permeia o acesso entre o público 

e o privado no processo de apropriação. 

Em Rondonópolis a reconfiguração das atividades comerciais emergiu com o 

surgimento dos médios e grandes estabelecimentos comerciais distante do centro, os 

chamados periféricos em função das modernas tecnologias de apoio às vendas, como 

as ofertadas pelo autoatendimento e on-line. 

A reconfiguração da atividade comercial também emerge como resultado da 

ampla difusão dos centros comerciais fechados, representados pelo shopping center, 

centros comerciais e avenidas especializadas que agregam, em grande parte, pontos 

de vendas de redes que atuam em grande escala. Esse evento começou a intensificar-
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se no início dos anos de 2000, absorvendo significativa parte do fluxo de pessoas da 

área central da cidade. Também tem dinamizado boa parte dos pequenos negócios, 

incentivando comerciantes a  instalarem suas lojas e empresas nessas novas 

configurações comerciais, a exemplo, aqueles atuantes nos ramos do vestuário, da 

alimentação, dos eletrônicos e do lazer, em decorrência da concentração das 

atividades comerciais em pontos periféricos específicos. 

A produção do espaço urbano por processos socioespaciais intraurbanos, com 

reestruturação do núcleo central, redefine as centralidades urbanas e permite 

compreender as cidades, além da escala intraurbana, o interurbano. 

Apesar da formação das centralidades próximas aos eixos das vias de entrada e 

saída da cidade de Rondonópolis, o Centro Principal não perdeu importância no 

contexto socioeconômico intraurbano e, principalmente, para as pessoas que o 

freqüentam diariamente. A área central ainda concentra as mais tradicionais  atividades 

comerciais e de serviços. A razão da explicação está na presença de serviços e 

atividades comerciais, cujos estabelecimentos são encontrados somente nesse local, 

como as agências bancárias e financeiras, boa parte dos estabelecimentos comerciais, 

de serviços e do intenso fluxo de pessoas, de veículos automotores que ocorrem 

durante o horário comercial. 

Assim, a reestruturação do espaço intraurbano de Rondonópolis passa a ser 

orientado por essas novas lógicas de reprodução capitalista com referência junto à 

principal centralidade da zona urbana da qual assumia, até a nova divisão dos espaços 

centrais e dos principais serviços oferecidos. 
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3 PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO EM RONDONÓPOLIS  E AS 

CENTRALIDADES  

  

 

 A compreensão sobre a materialidade da consolidação de Rondonópolis como 

cidade média e como espaço urbano de produção será discutida no decorrer deste 

capítulo. A base teórica de sustentação será apoiada em autores que interpretam o 

crescimento urbano, apontando a modernização no campo e a expansão do capital, na 

íntima relação com a cidade, na formação das centralidades no interior do tecido 

urbano. 

A expansão da malha urbana nas cidades acontece por diversos fatores, entre 

eles: o aumento da demanda por habitações geradas pelo crescimento populacional, o 

surgimento de novas formas de morar, a expansão dos loteamentos por mecanismos 

especulativos e pela transformação de áreas centrais, que aumentam a concentração 

de atividades comerciais e disponibilidades de serviços com diminuição da função 

meramente residencial. 

Diante disso, antes de entrarmos na discussão das centralidades e das 

dinâmicas de produção que lhes deu origem, há exigência de apreciarmos os conceitos 

de centro e de centralidade. 

 

 

3.1   CENTRO, CENTRALIDADE NA PRODUÇÃO DO ESPAÇO URBANO 

 

 

As centralidades estão articuladas às necessidades de reprodução, acumulação 

do capital e das novas relações de trabalho que se estabelecem e se expressam 

muitas vezes na saturação do centro principal pelas necessidades impostas pelas 

novas formas contemporâneas de reprodução do capital urbano. O termo centro 

urbano, para Castells (1983, p.311), “[...] designa ao mesmo tempo um local geográfico 

e um conteúdo social [...] localizado num certo ponto ou em vários [...]” pontos do tecido 

urbano. 
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As centralidades expressam também o intuito de fragmentar o tecido urbano em 

parcelas definidas pelas estratégias dos agentes imobiliários que se articulam na 

mediação do mercado capitalista. Assim, são criados e inseridos novos artefatos que 

favorecem e aperfeiçoam a reprodução capitalista do espaço.  

O centro ou centros, além de designar um local geográfico imerso em um 

conteúdo social, segundo Castells (1983), desempenha um papel, ao mesmo tempo 

integrador e simbólico. Para o autor, 

 

O centro é o espaço que permite, além das características de sua ocupação, 
uma coordenação das atividades urbanas, uma identificação simbólica e 
ordenada destas atividades e, daí, a criação das condições necessárias à 
comunicação entre os atores (CASTELLS, 1983, p.311). 

 

 No entanto, o centro pode ser entendido como uma parte da cidade onde estão 

cristalizadas as atividades econômicas, bens e serviços que atraem maior número de 

consumidores que, em geral, deslocam-se à procura dos serviços prestados, 

independente da posição espacial. 

O centro de uma cidade se constitui de um nó no tecido urbano, onde há a 

concentração de serviços, investimento na infraestrutura e, em termos de localização, 

favorece ao desenvolvimento do comércio, a concentração de serviços públicos e 

privados, tornando-se assim uma centralidade. 

Neste contexto, iremos abordar quais os processos que respondem pela 

constituição das centralidades que se apresentam no espaço urbano de Rondonópolis 

nos últimos 20 anos. 

Para adentrarmos aos pressupostos teóricos e metodológicos de formação das 

centralidades, consideramos essenciais e norteadoras às nossas discussões as 

categorias de análise centro e centralidade. No entanto, ao nos depararmos com o 

texto - Multi(poli)centralidade urbana de Maria Encarnação Beltrão Sposito (2010) – , 

sobre as dinâmicas da centralidade urbana -  constatamos que, para a autora, a 

redefinição da centralidade urbana ganha cada vez mais importância em função de 

quatro dinâmicas que são: 

 

1. As novas localizações dos equipamentos comerciais e de serviços 
concentrados levam à mudança na estrutura e no papel do centro principal 
ou tradicional, o que provoca uma redefinição do centro [...];  
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2. A rapidez das transformações econômicas que marcam a passagem do 
sistema produtivo fordista para as formas de produção flexíveis impõe 
mudanças na estrutura interna das cidades e nas relações entre as cidades 
de uma mesma rede; 

3. A redefinição da centralidade urbana não é uma dinâmica nova, porém 
adquire novas dimensões se consideramos o impacto das transformações 
atuais, não somente nas metrópoles e grandes cidade, mas também nas 
cidades de média importância; 

4. A difusão do uso do automóvel e o aumento da importância do lazer e do 
tempo destinado ao consumo reorganizam o quotidiano das pessoas e a 
lógica de localização dos equipamentos comerciais e de serviços 
(SPOSITO, 2010, p.199). 

 

As respectivas dinâmicas promovem o desenvolvimento dos processos de 

transformação tão rápidos no interior das cidades e requer uma reflexão mais apurada 

em relação aos níveis de  especialização  intraurbanas, levando em consideração os 

aspectos econômicos em cada formação socioespacial.  

A centralidade refere-se à organização do arranjo estrutural interno da cidade, 

considerando os aspectos funcionais, orgânicos e culturais. 

Tomaremos por base as dinâmicas de reestruturação interna das cidades 

apresentadas por Sposito (2010), já que tais dinâmicas são fundamentais para a 

compreensão dos processos de transformação das cidades e para a concepção de 

centralidade. A centralidade absorve inúmeras áreas de forte concentração de 

atividades, bem como as zonas de altos índices de frequência de diferentes natureza e 

intensidades, “[...] definindo um núcleo de concentração, mas de diferentes níveis e 

redes de fluxos indicando diferentes expressões da centralidade” (SPOSITO, 2010, 

p.204). 

 O crescimento de uma cidade impõe o fim da centralidade única. A expansão do 

tecido urbano requer mais espaços para as aglomerações intraurbana, onde o aumento 

do consumo requer a necessidade de oferecer produtos e serviços, a articulação da 

malha urbana relacionada à integração da circulação no seu interior urbano. 

  Diante disso, podemos entender a centralidade como um processo que expressa 

a existência de várias zonas ou áreas de forte concentração de atividades, associadas 

às atividades econômicas e aos elevados graus de frequência; e o centro, a sua 

representação espacial. De acordo com as análises de SPOSITO (2010, p.204 - 205), 

compreende-se que a centralidade resulta da seguinte maneira: 

 

[...] a ideia de concentração, quer tenhamos um centro urbano quer tenhamos 
dele uma expressão territorial múltipla. Se temos a multiplicação de centros, 
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podemos nos referir a uma multicentralidade. Porém, é necessário observar 
que essas diferentes zonas definem diferentes graus de centralidade. Esses 
graus articulam-se em função de diferentes níveis de especialização funcional 
e de segregação socioespacial. As zonas rivalizam entre si na medida em que 
cada uma delas tenta ampliar sua capacidade de atração. Essa competição 
entre interesses, indicando um nível de articulação que não corresponde 
sempre a uma complementaridade, pode permitir-nos falar de policentralidade. 

 

De fato, se a concentração de algumas atividades de troca ou de serviços 

prestados apresenta relação de simetria com as várias zonas urbanas, estaria cedendo 

lugar a uma estrutura urbana chamada, por Castells (1983), de multinuclear ou a uma 

espécie de difusão urbana. O autor ainda destaca que “[...] isto não implica que exista 

maior correlação entre os elementos da estrutura urbana; simplesmente, esta nova 

centralidade pode operar [por meio] de outras formas espaciais”(CASTELLS, 1983, 

p.315). Para o autor, as novas centralidades operantes, por meio de outras formas 

espaciais, constituem formas de expressão da centralidade urbana, conhecidas como 

um desdobramento da área central, diferenciando-se, por não serem áreas contínuas e 

de expansão geográficas a elas. São áreas onde as atividades centrais não se 

reproduzem por desdobramento da centralidade em outros eixos do tecido urbano. 

Portanto, a reprodução das centralidades operando nas novas formas espaciais 

exige, segundo Castells (1983): 

 

1. distinguir entre o elemento centro definido em relação à estrutura urbana e 
o que chamamos  os “centros” ou o “centro” numa aglomeração; 

2. estabelecer os níveis de análise da estrutura urbana e deduzir a noção de 
centro para cada um desses níveis; 

3. assegurar a passagem entre cada noção de centro nos diferentes níveis e 
sua expressão espacial mais ou menos mediatizada. Ou, mais 
concretamente, mostrar o sentido exato, com relação a uma decomposição 
analítica da estrutura urbana, das formas espaciais consideradas como 
centros numa aglomeração (CASTELLS, 1983, p.315). 

 

Tanto a concepção de multinuclear, atribuída para as várias zonas urbanas de 

concentração de serviços, assim definidas por Castells (1983), quanto as constatações 

atribuídas pela existência de mais de um centro, chamado por multicentralidade, ou 

ainda, de centros de diferentes níveis de especialização e importância pelas dinâmicas 

que a definem, estamos falando de uma policentralidade, conforme os argumentos 

apresentados  por Sposito (2010). 
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Em ambas as concepções, deverão ser analisadas sucintamente as diferentes 

conotações, de acordo com a natureza das dinâmicas que as definem no interior do 

tecido urbano. O argumento da concentração econômica, apresentado por Sposito 

(2010), enfatiza que, nos determinantes econômicos, as estratégias compreendem três 

processos simultâneos e articulados, que são: 

 

Em primeiro lugar, os interesses de valorização fundiária e imobiliária de novas 
zonas manifestam-se sobre o limite da cidade, seja [por meio] da atribuição de 
uso urbano do solo [...] pela atribuição de novos usos urbanos, mais modernos 
e valorizados, a zonas já incorporadas ao tecido urbano.  
Em segundo lugar, a concentração econômica [...] comercial e de serviços [...] 
de grandes equipamentos que reproduzem [...] novos fluxos no interior da 
cidade [..] cujos interesses se articulam [...] encontram disponibilidade 
fundiárias ou imobiliárias resultando de uma terceira dinâmica: as 
transformações recentes da política de localização industrial, [...] a formas de 
produção flexíveis (diminuição das zonas destinadas à produção e apropriação 
de novas localidades em zonas urbanas ou não urbanas) (SPOSITO, 2010, 
p.206). 

 

Lefebvre (2008) considera a centralidade como elemento essencial do fenômeno 

urbano, atribui movimento ao urbano. Mas a centralidade é “[...] considerada com o 

movimento dialético que a constitui e a destrói, que a cria ou a estilhaça [...] não é 

indiferente ao que ela reúne, ao contrário, pois ela exige um conteúdo (LEFEBVRE, 

2008, p.108).  

A cidade atrai para si o que é produzido pelo trabalho, pois o urbano é um ponto 

de encontro, é o lugar  onde reúne a extensão da centralidade, o que Lefebvre chama 

de “simultaneidade”, com forma e sem conteúdo específico, mas tudo que ela atrai e 

vive nela. 

Os serviços por meio da industrialização concentram interesses no tecido 

urbano. As novas formas de industrialização absorvem relações nos centros urbanos, 

determinados por grupos econômicos do próprio setor industrial e interesses fundiários 

que dissemina em outros espaços e formas de produção por meio da “[...] gestão 

produtiva, financeira e tecnológica. A centralidade territorial do poder industrial 

aproxima-se de mais a mais da centralidade que se produz para o e pelo setor 

comercial e de serviços (SPOSITO, 2010, p.206 - 207).  

As forças das centralidades do poder industrial, comercial e de serviços, quando, 

conjugadas, viabilizam diferentes formas comerciais, mais modernas: os 

hipermercados, shopping centers e outros tipos de concentrações de atividades. As 
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respectivas formas comerciais se instalam, em função da natureza dos serviços na sua 

maioria [...] fora do tecido urbano, mas que lhes são contextualmente integrados em 

função da localização estratégica desses equipamentos, próximos das infraestruturas 

de circulação que favorecem o acesso” (SPOSITO, 2010, p. 207). Os hipermercados 

apresentam estruturas de mini-shoppings que possuem pequenas lojas e os demais 

estabelecimentos de apoio. Os shoppings centers, por oferecer espaço climatizado, 

proporcionam o bem-estar aos cidadãos nos momentos das compras. 

A expressão do nível econômico sobre o tecido urbano imprime a conjugação 

dos fatores econômicos da estrutura urbana, tais como: as incorporações imobiliárias e 

as redes de distribuição comercial  e de serviços que, ao instalarem grandes 

equipamentos em zonas residenciais distantes, não só contemplam “os novos hábitos 

de uso, cada vez mais freqüentes, de automóvel, mas, sobretudo, propõem e criam 

uma nova centralidade” (SPOSITO, 2010, p.207). 

 Para de fato efetivar uma nova centralidade, os proprietários fundiários na sua 

maioria são os próprios promotores imobiliários. Para a implantação dos novos projetos 

urbanos incluem determinados equipamentos urbanos de infraestrutura básica para 

viabilização dos interesses econômicos. Sposito (2010, p. 207) refere-se assim à 

questão: 

 

[...] incluem no projeto imobiliário e na estratégia locacional elementos capazes 
de materializar objetivamente essa nova centralidade (acesso ao sistema de 
circulação, vastas áreas de estacionamento, oferta concentrada de produtos e 
serviços etc.) e de maneira subjetiva (nova imagem urbana, marca do 
modernismo etc.). 

 

As centralidades também sugerem um processo de (re)valorização do espaço 

urbano, na medida em que a atração exercida por estas áreas implica em alterações no 

preço e acesso à terra urbana, principalmente no entorno imediato a estas 

centralidades. 
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3.1.1  As Centralidades Enquanto Espaços de Consumo 

 

 Com a reestruturação do tecido urbano de Rondonópolis, ao longo da década de 

2000, surgiram novas áreas no tecido urbano de comércio bastante diversificado, 

capaz de atender a população de suas imediações. 

 Percebemos que tanto a estruturação quanto a reestruturação do espaço urbano 

mantêm uma relação dialética, sendo que, geralmente, uma reestruturação urbana vem 

acompanhada de uma reestruturação da cidade. Para Lefebvre (2008), no sistema 

urbano há a inserção do urbano independente das formas e conteúdos. A essência do 

fenômeno urbano está na centralidade enquanto “[...] movimento dialético que a 

constitui e a destrói, que a cria ou a estilhaça”. A centralidade no urbano expressa ao 

mesmo tempo forma e conteúdo, que se materializa em centros, subcentros e outras 

possibilidades. Assim, a centralidade se materializa quando assume novas formas 

espaciais no tecido urbano. Para Lefebvre (2008), em se tratando de forma há duas 

tendências: 

 

a) à centralidade, [por meio] dos distintos modos de produção, das diferentes 
relações de produção, tendência que vai, atualmente, até  o centro decisional, 
[...]; b) à policentralidade, à oniscentralidade, à ruptura do centro, à 
disseminação, tendência que orienta seja para a constituição de centros 
diferentes (ainda que análogos, eventualmente complementares), seja para a 
dispersão e para a segregação (LEFEBVRE, 2008, p.110). 

 

 

O espaço urbano é estruturado pela localização dos diferentes usos de solo num 

dado recorte de tempo, sendo que esta estrutura está em constante alteração e 

processo de estruturação, com mudanças em suas formas e funções.  

Todavia, a lógica de produção do espaço urbano, seguindo as mudanças nestas 

lógicas redefine a estruturação como reestruturação. 

No espaço urbano de Rondonópolis, há diversificação na franja periférica, desde 

a época em as habitações, financiadas pelo Banco Nacional de Habitação (BNH), 

extinto em 1986 e “[...] suas atribuições e recursos passaram para a Caixa Econômica 

Federal, que herdou os inadimplentes, cooperativas habitacionais, bancos comerciais e 

associações de poupança e empréstimos (NARDES, 1997, p.74). Hoje os projetos são 



119 

 

 

chamados de “Minha Casa Minha Vida”, formada por conjuntos habitacionais com 

recursos federais e, ainda, por vários loteamentos fechados no perímetro urbano de 

Rondonópolis.   

A Lei Complementar nº 043, de 28 de dezembro de 2006 dispõe sobre o Plano 

Diretor Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de 

Rondonópolis. Também atribui outras providências, entre elas, a ampliação do 

perímetro urbano, destacando que a área expandida é praticamente o dobro do que 

existia antes, ou seja, um perímetro urbano de 12.690,58 hectares, ampliado para 

25.145,88 hectares. As principais áreas atingidas na nova zona urbana foram em 

direção norte, nordeste e sul em direção ao Mato Grosso do Sul, aumentando a área 

reservada às zonas industriais ao longo da Br 163 (Mapa 6). 
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     Mapa 6 - Expansão do Perímetro Urbano de Rondonópolis 
     Fonte: Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2011) 

 

Mediante a aprovação do novo Plano Diretor para a área urbana de 

Rondonópolis, houve nova incorporação de área rural ao urbano redefinindo assim um 

novo mapa, contemplando as alterações no tecido urbano. O Plano Diretor em vigor 

tem contribuído com o desenvolvimento da urbanização, e a paisagem urbana vai 

alterando-se com o surgimento de novas centralidades para atender a demanda dos 

bairros localizados na periferia da cidade. São os pequenos, médios ou grandes os 

novos centros de comércio e serviços que se formam para atender às necessidades 

imediatas do seu entorno em todo nível intraurbano: shopping center, centros 

comerciais, supermercados concentrados nas proximidades de importantes avenidas, 
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postos de serviços públicos localizados em avenidas especializadas distantes do 

núcleo central e entroncamentos rodoviários que caracterizam a desconcentração 

comercial no tecido urbano. 

  

3.2   EXPANSÃO URBANA E AS CENTRALIDADES   

 

No caso de Rondonópolis, as centralidades, em sua maioria, originou-se em 

antigas áreas residenciais distantes do núcleo central, pois a expansão territorial 

urbana e o crescimento socioeconômico na periferia passaram a atrair diversificadas 

atividades ligadas ao comércio e prestação de serviços. Com o passar do tempo e com 

a dinâmica econômica, as novas centralidades também aglutinam diversos fluxos (de 

pessoas, de mercadorias, de informações e capitais) de bairros do seu entorno e de 

outras regiões da cidade. 

A relação entre campo e cidade em Rondonópolis será apontada pela expansão 

do capital com modernização técnica, e tem como pressuposto a expansão da 

propriedade privada da terra urbana e, a urbanização está condicionada à produção e 

reprodução capitalista no campo. 

Portanto, ao discutir o centro principal de Rondonópolis, será necessária  uma 

análise das diferentes centralidades que se produz no interior da estrutura urbana e 

seus contornos, bem como as formas de expressão e expansão do tecido urbano. 

Sobre a expressão territorial urbana, Sposito (2010) lembra que: 

 

A recomposição da estrutura urbana se expressa sob diferentes formas de 
expansão territorial e de periferização do tecido urbano: abertura de novos 
loteamentos urbanos destinados a engendrar diferentes modelos de ocupação, 
associados ou não à instalação de pequenos equipamentos comerciais ou de 
serviços; aparecimento de grandes equipamentos comerciais e de serviços 
(shopping centers ou hipermercados) e mesmo outros centros de atividade 
mais complexas (SPOSITO, 2010, p.208). 

 

Em Rondonópolis, existe uma estreita relação entre tais dinâmicas apontada por 

Sposito. No que concerne às novas formas de expansão territorial da cidade, podemos 

dizer que a produção e localização dos equipamentos urbanos comerciais e de 

serviços, bem como a tendência da função residencial, efetivaram-se sem a articulação 
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devida com o centro da cidade. Isso implica considerar as (novas) formas 

contemporâneas com que as atividades econômicas dos diversos ramos comerciais e 

de serviços vêm organizando, espacialmente, como parte de um processo de 

concentração econômica nas cidades médias. Tais dinâmicas econômicas que 

acompanham a desconcentração espacial, bem como as formas de competitividade 

que se desenvolve no intraurbano, apresentam-se mais rentáveis e propícias aos 

investimentos que se desconcentram espacialmente. 

Diante disso, percebemos que a redefinição das funções centrais da cidade de 

Rondonópolis ocasiona a criação de outras centralidades, para atender às demandas  

dos novos bairros que sugiram e daqueles que se localizam distantes do centro 

principal. Com o passar do tempo, as novas centralidades começam aglutinar diversos 

fluxos do entorno como também dos extremos da cidade. Tais centralidades estão 

espacializadas em vários pontos da cidade para atender às necessidades imediatas 

dos consumidores locais.  

O centro da cidade como ponto de intercâmbio, gerado pelas necessidades de 

reprodução do capital materializadas pelo mercado financeiro, exige dos gestores 

públicos e agentes empreendedores, ações de controle socioespacial, bem como a 

apropriação por parte da população nas áreas centrais urbanas. 

No caso de Rondonópolis, o centro expressa as diversas formas socioespaciais 

e as diversas relações entre os  interesses e grupos, reunindo as diferenças e novas 

possibilidades materializadas ao longo de sua construção. Porém, as centralidades 

tendem a reunir funções de igualdades em relação ao centro principal, com funções 

especializadas e para atender a uma clientela específica. 

 Com a redefinição da centralidade, há também modificação na estrutura da 

cidade, há segmentação socioespacial, modificando as diversas áreas do espaço 

urbano. Essas alterações se destacam quando analisadas sob a ótica da reprodução 

capitalista. Para Silva, as novas lógicas da produção do espaço urbano, produzidas no 

tecido urbano, “[...] criam novas áreas centrais e modificam a noção de 

complementaridade e concorrência das diversas áreas do espaço urbano, redefinindo 

as formas, funções e estruturas segundo a ótica da reprodução capitalista” (SILVA, 

2006, p.217). 

Diante disso, o espaço urbano de Rondonópolis revela as contradições 

resultantes do acelerado processo de crescimento econômico dos últimos anos. A 
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modificação na estrutura interna da cidade altera o ritmo de vida das pessoas que nela 

habitam em função dos fatores econômicos. Os novos empreendimentos, vinculados à 

agroindustrialização e implantados no tecido urbano, impulsionaram e aceleraram o 

parcelamento das áreas do seu entorno para habitação. Complementa Negri que, 

 

para um espaço urbano em crescimento acelerado, como no caso de 
Rondonópolis – MT, a homogeneização social de alguns bairros acaba por 
formar identidades próprias marcadas no espaço pelo nível de renda, [pelas] 
características das construções e modo como organizam o espaço na qual 
estão inseridos. Isso acaba por criar uma forte disparidade com relação a 
outros bairros do espaço intraurbano, tanto social, como cultural e 
espacialmente (NEGRI, 2008, p.16).   

  

Com o crescimento urbano ao longo da década de 1980, alargou-se muito a 

área urbana de Rondonópolis, com a criação de loteamentos, tanto para estratos de 

renda baixa, quanto alta. Ressaltamos que a concentração do solo urbano estava nas 

mãos de grandes latifundiários urbanos.  

 Assim, as cidades de uma maneira geral crescem porque existe uma diversidade 

e complexidade de interesses nelas envolvidas na produção do espaço urbano. De 

acordo com Nardes, com 

 

o crescimento urbano dos anos 70 e 80 e a consequente proliferação dos 
loteamentos, Rondonópolis passa a se articular em centralidades diversas. 
Esse fato se materializa, na década de 90, numa ampla oferta de serviços, nas 
formas de consumo e num zoneamento natural, isto é, setores da cidade 
começam a aglutinar atividades, caracterizando uma economia de escala. 
Observamos, também, uma alteração na centralidade, principalmente no que 
diz respeito ao deslocamento de diversos restaurantes, barzinhos e 
lanchonetes para uma área anteriormente de uso residencial, a [Avenida] Lions 
Internacional, que passou a ter grande movimento noturno, tornando-se um 
lugar de encontro (NARDES, 1997, p. 94). 

 

A partir de 1990, na área urbana de Rondonópolis, tem-se verificado o processo 

de descentralização comercial da área central com a criação de novas centralidades 

atraídas pelos novos loteamentos e novos eixos comerciais periféricos no montante 

dos negócios. A nova lógica de produção intraurbana  engendra um processo de 

fragmentação do espaço decorrente da emergência de novas áreas que podem ser 

diferenciadas claramente pelo padrão de rendimento social.  
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Entretanto, em Rondonópolis, outras áreas distantes do núcleo central emergem 

com novas formas comerciais, à medida que o tecido urbano se estende. A própria 

força da centralidade, de acordo com Castells, exige sua expansão e a função de troca 

na base da constituição de outros núcleos centrais comerciais de negócios em centros 

periféricos. O autor salienta ainda que: 

 

A função comercial do centro se reduz à manutenção de alguns grandes 
mercados geralmente destinados a um público popular e, na outra extremidade 
da escala de estratificação, à localização de boutiques especializadas em 
venda de produtos que se endereçam a uma clientela sem localização precisa 
(CASTELLS, 1983, p.320). 

Na área urbana de Rondonópolis, destacamos a importância de outros eixos 

econômicos com estabelecimentos comerciais e de serviços, que passam a se formar 

para atender as necessidades da população do seu entorno imediato. Tais eixos 

materializados no tecido urbano acompanham a expansão urbana que, de certa forma, 

representa, no nível intraurbano, uma hierarquia de mercados, ainda que pequenos, 

mas que internamente estabelecem uma hierarquia de centros. Com o fortalecimento, 

espacializam-se novas centralidades, e sua expansão exige fragmentação espacial e 

criação de centros especializados, cuja função hierarquiza, fazendo parte de um jogo 

de valorização imobiliária de algumas áreas do tecido urbano. 

Em Rondonópolis, o surgimento de novos eixos comerciais leva a uma 

redefinição entre o centro e a periferia, com a desconcentração comercial da antiga 

estrutura monocêntrica das atividades comerciais e de serviços. O surgimento dos 

novos bairros é fruto da especulação imobiliária, que segmenta o espaço urbano, 

ampliando as diferenças intraurbanas, decorrentes da valorização diferenciada do solo 

urbano e dos imóveis que se transformam em mercadoria. Por um lado, transforma 

aquela antiga área em outra, com novo padrão de habitação e, por outro lado, o próprio 

crescimento da população e o respectivo poder público impuseram a necessidade de 

incorporação de novas áreas rurais ao sítio urbano.  

 Em Rondonópolis, a desconcentração das atividades comerciais e de serviços, 

que tem se verificado, cria novas áreas internas homogêneas, com certo grau de 

heterogeneidade entre elas, no mesmo tecido urbano. Com isso, a paisagem urbana da 

área central da cidade vai alterando-se com o surgimento de novos espaços de 

comércio: o shopping center, os centros comerciais, os hipermercados, subcentro de 

Vila Operária e avenidas especializadas distantes do núcleo central. 
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  No entanto, o centro vem mantendo-se como espaço monopolizador de algumas 

das atividades econômicas, acumulando maior diversificação comercial e serviços 

especializados. A descentralização comercial do núcleo central responde  com a 

necessidade de crescimento horizontal da malha urbana. Com o aumento demográfico 

sobre a malha, surgem novas necessidades de consumo à população, redefinindo a 

distribuição das atividades econômicas fora do principal eixo central urbano.  

A modernização do campo requer a expansão de novas atividades que 

promovem a urbanização e o crescimento das áreas urbanas e descentralização da 

função comercial, cujos vínculos se devem às interrelações cada vez maiores entre o 

campo e a cidade. Estas interrelações de produção e consumo, para Elias, são 

desenvolvidas e atreladas às atividades agrícolas globalizadas. A modernização e a 

expansão das atividades globalizadas “[...] promovem o processo de urbanização e de 

crescimento das áreas urbanas, cujos vínculos principais se devem às interrelações 

cada vez maiores entre o campo e a cidade” (ELIAS, 2007, p.115). 

 Com base na autora, podemos inferir que a modernização no campo impôs o 

crescimento e expansão urbana de Rondonópolis. O fortalecimento demográfico e 

econômico marca um grau de urbanização de cidade média, com produção e consumo 

globalizados.  

 Para Rondonópolis, a produção do espaço urbano é resultado da apropriação 

dos fluxos  e vínculos herdados do campo, cujos “[...] hábitos de consumo da 

população estão vinculados à possibilidade de acesso às áreas, de acordo com o 

poder aquisitivo” (SILVA, 2006, p.218).  

 A configuração da nova forma de relações de trabalho na cidade de 

Rondonópolis é resultante da reestruturação produtiva no campo, estabelece uma 

relação complexa e dialeticamente produzida. Assim, as novas relações entre campo e 

cidade impostas pela agricultura científica, para Elias “[...] representam um papel 

fundamental para a expansão da urbanização e para o crescimento das cidades, locais 

e as médias [...]” (ELIAS, 2006, p.280-281). Em Rondonópolis, nas centralidades, as 

formas comerciais especializadas em comércios e serviços se diferem do núcleo 

central, ao atender as necessidades de consumo da população de acordo com o poder 

aquisitivo. 

 As centralidades reúnem comércios e prestação de serviços e atraem novos 

equipamentos urbanos, que funcionam como atrativos à população que  procura novos 
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espaços para morar e, principalmente, aos empreendedores interessados em investir 

nessas áreas. Criam novos espaços especulativos não fragmentados e articulados no 

tecido urbano, onde as dinâmicas dos espaços negam a possibilidade funcional de 

conjunto articulado. 

Na década de 1990, na área urbana de Rondonópolis, os novos loteamentos 

implantados foram com maior participação do Estado em relação aos anos anteriores 

(Quadro 10). 

 
LOTEAMENTOS 

 
APROVAÇÃO 

 
LOTEAMENTOS 

 
APROVAÇÃO 

1- Chácaras Antônio J. Barbosa 1990 26- Jardim Faten Merhi 1993 

2- Chácaras Adriana Quitto 1990 27- Jardim Dom Bosco 2ª parte 1994 

3- Chácaras Sítios São Rosalvo 1990 28- Jardim D. Bosco (Prolong.) 1994 

4- Jardim Residencial Lageadinho 1990 29- Chác. Globo Recreio II 1994 

5- Jardim Morada dos Bandeirantes 1990 30- Jardim Brasil 2ª parte 1994 

6- Jardim Europa I 1991 31- Loteam. Cond. do Bosque 1994 

7- Jardim Europa II 1991 32- Distrito Industrial 1995 

8- Jardim Europa III 1991 33- Vila Poroxo 1995 

9- Vila Olinda  1991 34- Jardim das Flores 1996 

10- Vila São Sebastião I 1991 35- Loteam.  Santa Catarina II 1996 

11- Vila São Sebastião II 1991 36- Chácaras N. Senh. da Guia 1997 

12- Vila Goulart B 1991 37- Lot. N. Senh. Aparecida 1997 

13- Núcleo Hab. Participação 1992 38- Vila Salmen I 1997 

14- Vila União 1992 39- Vila Salmen II 1997 

15- Vila Ipiranga 2ªparte 1992 40- Residencial Bela Vista 1997 

16- Jardim Copacabana 1992 41- Vila Rosaly 1997 

17- Residencial Paraíso 1992 42- Vila Florisbela 1997 

18- Projeto João de Barro 1992 43-Vila Salmen II 1997 

19- Jardim Nilmara 1992 44- Jardim M. Grosso  (Prolon) 1997 

20- Jardim Gramado II 1992 45- Jardim do Sol 1997 

21- Residencial Vila Mineira 1992 46- J. Pde. Rodolfo Lunkenbein 1997 

22- Jardim Ipiranga III 1992 47- Jardim HD 1998 

23- Sítios Recanto Maria Flávia 1992 48- Parque Residencial Buriti 1999 

24- Marechal Rondon 1ª etapa 1993 49-Jardim Santa Bárbara 1999 

25- Vila Dom Oscar Romero 1993   

Quadro 10 - Rondonópolis: loteamentos Aprovados pela Prefeitura Municipal na 
Década de 1990  
Fonte: SUZUKI, Júlio César (1996) e Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2010) 

 

A implantação de loteamentos em áreas cada vez mais distantes do centro 

urbano contribuiu para a expansão urbana permeada de vazios urbanos. Para Denise 

Maria Sette:  

O conjunto desses loteamentos resultou numa morfologia urbana composta por 
uma série de bairros articulados em torno da área central, constituídos por 
quarteirões regulares resultantes do cruzamento da malha viária ortogonal 
(SETTE, 2006, p.18). 
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 Somente com a Lei n° 2.117 de 14 de março de 1994, é que Rondonópolis, 

instituiu um Plano Diretor de Desenvolvimento Urbano,  com uma política de 

desenvolvimento e expansão urbana. Complementa Nardes que, juntamente ao Plano 

Diretor, ”[...] surgem as leis do Perímetro Urbano, do Zoneamento Urbano e do 

Parcelamento Urbano e os Códigos de Edificação e de Postura” (NARDES, 1997, 

p.54).  

A aprovação do Plano Diretor de 1994 para a área urbana de Rondonópolis, não 

trouxe garantia e controle necessário de equilíbrio na expansão do tecido urbano, para 

que seu uso fosse feito de forma racional em relação aos interesses do mercado 

imobiliário. “O plano diretor é um instrumento fundamental para o processo de 

planejamento local e deve conter metas e diretrizes para o desenvolvimento do 

Município” (IBAM, 1994, p.88). 

  Ainda, com a aprovação do plano diretor, a cidade de Rondonópolis continua 

recebendo os impactos deixados pelas intervenções dos especuladores imobiliários e 

seus interesses atrelados às políticas do poder público. Para o IBAM, “o plano diretor 

em si não promove o desenvolvimento; as ações e medidas dele decorrentes é que, 

quando implementadas, podem  fazê-lo” (IBAM, 1994, p.116). A aprovação das 

referidas leis, favoreceu ainda mais a ampliação da malha urbana e a implantação de 

loteamentos (Quadro 11). 

 
LOTEAMENTOS 

 
APROVAÇÃO 

 
LOTEAMENTOS 

 
APROVAÇÃO 

1- Jardim Santa Clara II 2000 26- Jardim Maracanã 2006 

2- Jardim Reis 2000 27- Jardim Três Poderes 2006 

3- Jardim Ipê (prolongamento) 2000 28- Vila Estrela Dalva 2006 

4- Lot. Res. Quitéria Teruel Lopes 2001 29- Conj. Hab. Lucia Maggi 2006 

5- Vila Dom Pedro 2001 30- Lot. Parque das Rosas 2006 

6- Jardim Taiti 2001 31- Jardim Village do Cerrado 2006 

7- Jardim São Bento 2001 32- Vila Olinda II 2006 

8- Vila Amizade 2001 33- Vila Valéria 2007 

9- Vila Boa Esperança 2002 34- Sítio Farias 2007 

10- Vila Olinda I 2003 35- Residencial Sítio Farias 2007 

11- Loteam. Pe. Ezequiel Ramim 2003 36- Jardim Progresso 2007 

12- Loteamento Pedra 90 2003 37- Jardim Arco Íris 2008 

13- Jardim Res. Carlos G. Bezerra I 2003 38- Jardim Ebenezer 2008 

14- Jardim Res. Carlos G. Bezerra II 2003 39- Residencial Azaléia 2008 

15- Conj. Habit. Cidade de Deus 2003 40- Conj. Hab. Terra Nova 2008 

16- Pq. Ind. Fabrício V. Mendes 2003 41- Jardim Res. Sunflower 2008 

17- Lot. Pe. João Bosco Burnier 2003 42- Parque Res. André Maggi 2008 

18- Residencial Granville I 2004 43- Distr. Ind. A. Bortoli. Razia 2008 

19- Residencial Granville II 2004 44-Residencial das Margaridas 2009 

20- Vila Potal das Águas 2005 45- Lot. Res. D. Osório Stoffel 2009 

21- Condomínio do Bosque II 2005 46- Jardim Ana Carla 2010 

22- Jardim Liberdade (parte II) 2005 47- J. Bispo Pedro Casaldaliga 2010 
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23- Loteamento Zé Sobrinho 2005 48- Jardim Dinalva Muniz 2010 

24- Conj. Hab. Jard. das Hortências 2005 49-Lot. Resid. Altamirando 2010 

25- Jardim Maria Vetorasso 2006   

Quadro 11- Rondonópolis: loteamentos Aprovados pela Prefeitura Municipal no 
Período de 2000 a 2010  
Fonte: Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2010) 

 

O intenso número de loteamentos urbanos registrado na década de 1980 reforça 

que houve expansão da área urbana de Rondonópolis. Também demonstra um novo 

padrão de urbanização a partir da década de 1990 com aumento do crescimento 

vertical e loteamentos fechados distantes do centro principalmente no entorno das 

centralidades,  diminuindo o ritmo de crescimento do número de loteamentos até 2010, 

(Tabela 7, Gráfico 2 e Mapa 7). 

    Tabela 7 - Loteamentos Aprovados em Rondonópolis até 2010 
 
PERÍODO 

NÚMERO DE 
LOTEAMENTOS 

 
PERCENTUAL (%) 

Até 1959 03 1,2 

1960 a 1969 20 7,8 

1970 a 1979 51 20 

1980 a 1989 83 33 

1990 a 1999 49 19 

2000 a 2010 49 19 

TOTAL 255 100 

     Fonte: SUZUKI, Júlio César (1996) e Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2010) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 2 - Número de Loteamentos Implantados em Rondonópolis de 1950 a 2010 
 Fonte: SUZUKI, Júlio César (1996) e Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2010) 
Org. DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011)                                                                                                    
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Mapa 7 – Rondonópolis/MT: expansão Urbana no Período de 1950 a 2010 
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Analisando a evolução urbana pelo registro de loteamentos implantados no tecido 

urbano de Rondonópolis, o gráfico e o mapa revelam que a década de 1980 apresenta 

o maior número de registros, enquanto que as décadas de 1970, 1990 e 2010 

mantiveram praticamente o mesmo número de registros 51 e 49 respectivamente. Isso 

se  explica pelo fato de que, entre as décadas de 1970 e 1980, houve aumento brusco 

da população urbana e decréscimo na população rural. Nas décadas de 1970 e 1980, 

os especuladores imobiliários e os promotores de loteamentos utilizaram-se do 

instrumento de implantação de vários loteamentos distantes dos implantados 

intercalados aos vazios urbanos.  

 As áreas dos novos loteamentos e dos conjuntos habitacionais não se articulam 

de maneira a manter a mesma evidência histórica ao tecido urbano. Os novos espaços 

comerciais são implantados no interior do tecido urbano próximos aos conjuntos 

residenciais, mas não reproduzem a mesma polaridade do centro principal. Nestes 

locais, os supermercados são os principais vetores que transformam o próprio bairro 

em espaços de valor comercial e imobiliário.  

O crescimento econômico nos bairros e avenidas, decorrente do comércio e 

prestação de serviços, revela algumas dicas para se compreender a dinâmica 

econômica e demográfica em Rondonópolis, nas últimas décadas. Isso, principalmente, 

em função das novas indústrias que geram novos empregos e da multiplicação dos 

estabelecimentos comerciais e de serviço em toda extensão do tecido urbano (Tabela 

8). 

 

Tabela 8 - Empreendimentos por Atividade Econômica na Área Urbana de 
Rondonópolis até 2010 
EMPREENDIMENTOS CENTRO 

PRINCIPAL 
(%) ÁREA DO ENTORNO E 

PERIFERIA URBANA 
(%) TOTAL 

 
TOTAL 
(%) 

Comércio Varejista 1.112 32,14 2.348 67,86 3.460 31,90 

Comércio Atacadista 53 17,10 257 82,90 310 2,90 

Prestação de Serviços 1.586 24,10 4.992 75,90 6.578 60,70 

Outros Serviços 05 15,60 27 84,40 32 0,30 

Indústria 93 20,4 363 79,60 456 4,20 

TOTAL GERAL 2.849  7.987  10.836 100 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2011) 
Org. DEMAMANN, Mirian Terezinha Mundt (2011) 

 

O processo de descentralização das atividades econômicas gera impactos sobre 

o centro principal, bem como no desdobramento e conformação das centralidades, 
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alterando os fluxos e as lógicas da constituição espacial, junto à concentração urbana 

(Gráfico 3).  

 
Gráfico 3 - Empreendimentos por Atividade Econômica na Área Urbana de 
Rondonópolis 
Fonte: Sistema Integrado de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2011) 
Org. DEMAMANN, Mirian Terezinha Mundt (2011) 
 

 

A concentração das atividades econômicas de comércio varejista  e prestação 

de serviços garante certa especialização do centro principal. As intensas 

transformações socioespaciais no tecido urbano a partir da década de 2000 apontam 

para alterações com a expansão da malha urbana  estimuladas por uma concentração 

econômica e de população, sobretudo, na implantação de novos empreendimentos 

comerciais e industriais. 

Os empreendimentos por atividade econômica na extensão urbana das cidades 

representam um ponto relevante para investigação da redefinição funcional e social do 

núcleo central. Para Corrêa (1989, p.45): 

 
Trata-se de sua transformação em local de comércio e serviços, em muitos 
casos [...], tem sido influenciada pela descentralização administrativa, 
envolvendo o investimento oriundo de recursos públicos escassos, a 
valorização fundiária e os interesses de firmas empreiteiras e dos promotores 
imobiliários.  

 

Assim, o grau de articulação, entre os diferentes níveis de especialização 

funcional socioespacial, gera diferentes zonas de atração e capacidade de articulação. 

Complementa Sposito (2010, p.205)  que há rivalidade no momento em que “[...] cada 
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uma delas tenta ampliar sua capacidade de atração”. Essa competição indica um nível 

de articulação nem sempre complementar e sim os “[...] diferentes níveis de 

especializações e importância entre esses centros, estamos em face de uma 

policentralidade, salienta Sposito (2010, p.205). 

Diante disso, na área urbana de Rondonópolis há uma segregação socioespacial 

em função dos diferentes níveis de especialização funcional na espacialização dos 

empreendimentos por atividade econômica. O (Quadro 12) relaciona o número de 

empresas atuantes em Rondonópolis e o pessoal ocupado. 

 

 
NÚMERO DE EMPRESAS 

 
2006 

 
2007 

 
2008 

 
2009 

Atuantes 4.616 4.903 5.345 5.560 

Pessoal Ocupado Total 35.159 39.760 41.882 44.778 

Pessoal Ocupado Assalariado 30.112 33.997 35.513 38.427 

Salários e Outras Remunerações 
(Mil Reais) 

368.333 426.188 512.354 609.907 

Salário Médio Mensal (Salários 
Mínimos) 

2,6 2,5 2,7 2,6 

 Quadro 12 - Rondonópolis: número de Empresas e Pessoal Ocupado Conforme a   
 Remuneração entre 2006 a 2009 
 Fonte: Cadastro de Empresas. Rio de Janeiro: IBGE 2006, 2007, 2008 e 2009. Disponível em: 
 http://www.ibge.gov.br/cidades. Acesso em 11 de jul. 2011 

 

 

De acordo com o cadastro das empresas, a relação número de empresas 

atuantes em Rondonópolis no período entre  2006 a 2009 teve variação no índice de 

crescimento: do ano de 2006 para 2009 os índice foram de 5,85%, 8,3% e 3,8% 

respectivamente. O maior índice foi de 2007 para 2008, quando os registros revelam 

que houve maior número de empresas atuantes. Com relação ao pessoal ocupado total 

no período, o maior índice registrado foi de 11,57%, de  2006 para 2007,  e de 6,46%, 

de 2008 para 2009.  

Considerando os ganhos salariais  com pessoal ocupado assalariado, no 

período de 2006 a 2009, o ganho em média manteve-se de 2,6 salários mínimos. 

O quesito salários e outras remunerações para o período houve oscilação entre 

14% a 17%. Isso significa dizer que, além dos salários especificados, outras formas de 

remuneração foram incorporadas nos rendimentos mensais, tais como: comissão pelas 

vendas, trabalho extra e também algum tipo de participação nos lucros das empresas. 

Totalizando a média de 2,6 salários mínimos por mês dentro do período analisado.  

http://www.ibge.gov.br/cidades
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Na área periférica do centro, o uso do solo é semi-intensivo, ou seja, as 

atividades são menos adensadas, com maior número de residências intercaladas aos 

estabelecimentos comerciais, prestação de serviço e lotes vazios.  

Os empreendimentos econômicos no centro principal exigem que vários 

processos espaciais se desenvolvam para a expansão das atividades que, por sua vez, 

torna um espaço mais complexo.  

Atualmente, o Centro Principal de Rondonópolis está delimitado pelas avenidas 

Dom Wunibaldo, Presidente Kennedy, Ruas Francisco Félix e Rosa Bororo, espaço em 

que predomina o uso do solo urbano com comércio varejista, prestação de serviços 

diversificados (bancos, escritórios, consultoria, entre outros). Durante o horário 

comercial, o centro possui relações com todo o conjunto do espaço urbano, ou seja, ele 

é responsável pela articulação interna e externa da cidade.  

Apesar da tendência à dispersão das atividades comerciais e de serviços do 

centro da  cidade para a periferia do tecido urbano, o centro sempre manterá tendência 

em revelar o acúmulo das relações sociais e econômicas que foram registradas ao 

longo da história de sua formação.  De certa forma, o Centro Principal ainda expressa 

uma centralidade em escala intra e interurbana, que mantém certo grau de perfis 

sociais e atividades funcionais, concentrando as principais atividades comerciais e 

serviços urbanos com certo grau de articulação com os demais setores da cidade. 

O uso do solo no centro principal é diverso, característica que garante a 

presença dos consumidores, prevalecendo empreendimentos voltados ao comércio e 

serviços. 

No Centro Principal, entorno da Praça Brasil se concentram as principais 

bandeiras das redes bancárias e os serviços prestados. Algumas redes bancárias 

aumentaram o número de agências na área urbana: bandeira do  Banco do Brasil, a 

Caixa Econômica Federal e o Banco Sicredi. Também houve fusão da bandeira  do 

UNIBANCO  à bandeira do Banco Itaú. O Centro Principal tem se tornado mais coeso 

no horário comercial, durante a semana, devido à dinâmica das atividades comerciais, 

permitindo facilidade para contatos pessoais e realização de trocas de informações 

com tendência a se agruparem pela proximidade entre as lojas comerciais e as 

agências bancárias (Quadro 13). 
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NOME DAS BANDEIRAS  NÚMERO DE 
AGÊNCIAS 

LOCALIZAÇÃO ATENDIMENTO 
ELETÔNICO 

Bradesco  03 Centro 13 

Amazônia 01 Centro 01 

Banco do Brasil 
Banco do Brasil 
Banco do Brasil 

02 
01 
01 

Centro 
Vila Aurora 
Vila Operária 

 
16 

Rabobank International Brasil S. A. 01  -------- 

Santander (Brasil) S. A. 02 Centro 01 

Caixa Econômica Federal (CEF) 02 Centro 08 

H.S.B.C Bank Brasil S.A – Banco Múltiplo 01 Centro 03 

Itaú Unibanco S.A.  03 Centro 02 

Banco Sicredi 
Banco Sicredi 
Banco Sicredi 
Banco Sicredi  (PAA - Posto de Atendimento 
Avançado anexo ao Posto Aldo Locatelli) 

01 
01 
01 
01 

Centro 
Vila Aurora 
Vila Operária 
Distrito 
Industrial 

 

Banco da Gente 01 Centro -------- 

Agência de Fomento do Estado de MT S.A --------- Centro 01 

CAROL Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários LTDA 

 
01 

Distrito 
Industrial  

 

Confidence Corretora de Câmbio S.A 01   

OM Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários LTDA 

 
01 

  

PARMETAL Distribuidora de Títulos e Valores 
Mobiliários 

 
01 

  

TOTAL DE BANDEIRAS DE BANCOS = 15 22  45 

Quadro 13 - Rondonópolis: bandeiras de Banco e Número de Agências até 2010 
 Fonte: Banco Central do Brasil; Divisão de Gestão de Informações Cadastrais/FEBRABAN 
 Disponível em: http://www.buscabanco.com.br/agenciasbancos. Acesso em 12 de jul. de 2011 
 Org. DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 
 

 

Ao considerarmos a totalidade das agências bancárias com postos de 

atendimento bancário e eletrônico, atualmente, o centro conta com maior concentração, 

ou seja, das 22 agências bancárias na área urbana de Rondonópolis, 16 localizam-se 

no Centro Principal da cidade. Tanto a Vila Aurora quanto a Vila Operária abrigam duas 

importantes bandeiras bancárias das agências  do Banco do Brasil e Banco Sicredi. O 

Distrito Industrial concentra apenas um Posto de Atendimento avançado do Banco 

Sicredi e uma agência distribuidora de títulos mobiliários. 

Dos 45 pontos de atendimento eletrônico, distribuídos pela cidade, observamos 

no centro uma maior abrangência na distribuição desses serviços. Os postos 

localizados fora do centro têm destinação específica para clientes que frequentam 

locais com outros serviços de alto fluxo de pessoas, como os Supermercados, 

Hipermercados e no Rondon Plaza Shopping. Os postos de atendimentos oferecidos 

http://www.buscabanco.com.br/agenciasbancos
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pelas bandeiras bancárias do Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal 

concentram 37 unidades de caixas eletrônicos. 

Em relação ao sistema financeiro de aplicações no que tange ao tipo de 

operação, constatamos que houve aumento em todas as operações bancárias com  

movimentação de capital de crédito, depósitos e poupanças no período de 2006 a 2009 

(Quadro14).  

 

 
TIPO DE OPERAÇÃO 

 
ANO DE 2006 (REAIS) 

 
ANO DE 2009 (REAIS) 

De Crédito 573.607.735,51 1.628.707.000,00 

Depósito a Vista (Governo) 2.661.099,81 4.345.000,00 

Depósito a Vista (Privado) 110.204.212,82 167.518.000,00 

Poupança 103.631.326,33 194.520.000,00 

Depósito a Prazo 102.644.260,02 212.799.000,00 

Obrigações por Recebimento 55.017,78 147.000,00 
TOTAL DE AGÊNCIA 14 18 

      Quadro 14 - Rondonópolis: operações Financeiras Realizadas entre 2006 e  
      2009 
       Fonte: IBGE, Rio de Janeiro, 2006 e 2009. Disponível em http://www.ibge.gov.br/cidades. Acesso  
      em 12 de jul. de 2011 
      Org. DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 

 

 

De todas as operações realizadas, observamos que houve maior movimentação 

de capital de crédito no período de 2006 e 2009, com aumento em torno de 200% em 

18 agências bancárias. Vale frisar que, no período considerado,  houve aumento de 

apenas duas instituições bancárias. 

Outra atividade comercial e de serviços que confere importância a Rondonópolis 

na Região Sul de Mato Grosso corresponde ao Shopping Center. 

  

 

3.2.1  A Centralidade do Rondon Plaza Shopping Center 

 

 

O Rondon Plaza Shopping, inaugurado em maio de 2001, com 62.205 m² de 

área total e 21.000 m² de área construída, possui três entradas: uma na Avenida Rotary 

Internacional, e outras duas secundárias na Avenida Júlio Campos. Oferecia, em sua 

planta inicial, estacionamento para 1.300 carros e 500 motos. A área em que o 

http://www.ibge.gov.br/cidades
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shopping foi construído era utilizada para a produção de hortaliças e não oferecia 

condições favoráveis aos fluxos de pessoas e mercadorias entre essa área e o Centro 

Principal de Rondonópolis. Sua construção, porém, modificou esse cenário, pois, 

conforme Corrêa (1989, p.52),  reuniu “[...] duas características: a forte acessibilidade e 

status social [...]” dos habitantes dos bairros do entorno. Até então, o Centro Principal 

concentrava quase toda a totalidade do comércio verejista da cidade (Imagem 2).
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Imagem 2 - Vista Parcial do Rondon Plaza Shopping Center e Entorno Imediato  
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O Rondon Plaza Shopping abriga no seu interior 77 lojas de várias categorias de 

departamentos com 17 quiosques, 01supermercado, 01 cinema com 3 salas, que 

comportam  1000 pessoas; 01 posto de combustível e uma pista de kart (Quadro 15). 

 

 
CATEGORIAS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS 

 
QUANTIDADE 

Alimentação 04 

Jóias e Bijuterias 01 

Jóias e Relógios 02 

Brinquedos 02 

Parque de Diversão 01 

Cama, Mesa e Banho 02 

CDs e Diversos 01 

Drogaria 01 

Equipamentos para fotografia 01 

Imóveis 01 

Livraria 01 

Calçados 10 

Telefonia 03 

Lotérica 01 

Ótica 05 

Cosméticos e Perfumes 02 

Salão de Beleza 01 

Saúde 01 

Roupas Femininas 05 

Roupas Femininas e Masculinas 12 

Roupas Masculinas 03 

Roupas Infantis 04 

Roupas Íntimas  e de banho 02 

Varejo 02 

Malas 01 

Agência de Turismo 01 

Supermercado 01 

Praça de Alimentação 06 

Total 77 

     Quadro 15 -  Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Rondon  
    Plaza Shopping Center 
      Fonte: http://www.rondonplazashopping.com.br. Acesso em 04/05/2011. Atualizado por    
     DEMAMANN, Mirian T. Mundt - Pesquisa de Campo (2011) 

 

 

Atualmente, o empreendimento é uma centralidade seletiva que se consolida na 

cidade. A concentração de comércios e serviços no Rondon Plaza Shopping garante a 

especialização da centralidade. Somadas as intensas transformações socioespaciais 

no seu entorno, nos últimos anos, o processo de verticalização fizeram surgir os 

edifícios de uso residencial e comercial aproveitando o solo altamente valorizado. 

Tal valorização, em decorrência do grande empreendimento, onde o 

equipamento comercial e de serviços, revela a dinâmica estratégica dos incorporadores 

http://www.rondonplazashopping.com.br/
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imobiliários e a possibilidade de um novo arranjo socioespacial como meio e condição 

da reprodução capitalista (Foto15). 

 

 

 

 
Foto15  -  Vista Panorâmica do Rondon Plaza Shopping Center e Entorno  
Fonte: DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011)        
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As recentes pesquisas, realizadas pela administração do Rondon Plaza 

Shopping, apontam que, atualmente, o empreendimento conta com um fluxo médio 

diário é de 5.100 pessoas e o mensal é de 160.000 pessoas.  Isso expressa uma 

centralidade de escala intraurbana e interurbana, de escala de atração extrapola os 

limites de Rondonópolis, alcançando população de 17 cidades do Sul do Estado de 

Mato Grosso. 

O empreendimento, a partir da inauguração, vem se consolidando cada vez mais 

como uma centralidade seletiva destinada a atender uma específica clientela de caráter 

social mais abastada. Considerado um dos principais polos de compra e de diversão da 

região. Desde 2009, o shopping está com projeto de expansão para atender aos novos 

investidores, com abertura de mais 40 boxes e área para instalação de 4 novas lojas 

âncoras e também mudanças no espaço do cinema, único na cidade, o qual oferece 

seis seções diárias em 3 salas amplas com a tecnologia e conforto da marca 

Cine.com.Toda infraestrutura instalada na área do shopping e com uma centralidade 

que se consolida a um público mais seletivo, no seu entorno imediato, há também a 

concentração do crescimento vertical com grandes condomínios de até 21 pavimentos 

e condomínio horizontal fechado de padrão residencial médio a elevado. 

 Na área do entorno do Rondon Plaza Shopping,  acelera-se a reprodução de 

novos espaços, quais sejam: 

1) construção de loteamentos horizontais: o do Jardim Granville I e II e o 

Condomínio fechado Jardim Village do Cerrado, destinados ao perfil de renda 

médio e elevado, que representam a apropriação privada de áreas públicas e 

o do Jardim Lúcia Maggi, próximo ao Ribeirão do Arareau, destinado às 

classes menos abastadas nas imediações da Sub-Estação da 

ELETRONORTE, que fornece energia elétrica para a Central Elétrica Mato-

grossense (CEMAT) e o Estádio Municipal Engenheiro Luthero Lopes, até o 

entroncamento do Anel Viário com a Avenida Júlio Campos e a Rodovia MT 

270; 

2) a construção de vários motéis ao longo da MT 340, junto ao Parque 

Residencial Sagrada Família, bem como ampliação da área construída com 

novos conjuntos habitacionais financiados pela Caixa Econômica Federal e 

Banco do Brasil. Também a implantação de estabelecimentos comerciais 

intercalados aos lotes vagos aguardando valorização. 
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3) a força da centralidade do shopping interfere modificando a estruturação do 

tecido urbano do entorno, criando novos espaços verticais de moradia. 

Assim, a dinâmica socioespacial amplia as diferenciações intraurbanas 

decorrentes da valorização dos imóveis e do solo urbano. 

4) o deslocamento da função residencial em direção à periferia da cidade 

relacionado ao aumento significativo do uso de motocicleta e automóvel por 

parte da população que apresenta melhor poder de compra bem como 

estímulo de acesso às centralidades. 

5) o estabelecimento de novos espaços a partir dos fluxos estabelecidos pelas 

novas centralidades. 

6) a desconcentração das atividades comerciais e de serviços do Centro 

Principal reforçam a concorrência entre as centralidades intraurbanas. 

7) segundo os corretores imobiliários entrevistados, nos últimos dez anos, os 

preços dos imóveis mais que triplicaram nos bairros e loteamentos, chegando 

um terreno de 12 x 30m a custar em média de R$50  a  R$90 mil, enquanto 

as casas variam de R$150 a R$300 mil. 

 

De acordo com Carlos (2007), no processo de desenvolvimento urbano, a 

formação do preço da terra leva em conta processos econômicos, políticos e sociais, 

considerando as especificidades do lugar e na sua realização, redefine a divisão 

espacial e o valor das parcelas. Ainda conforme (CARLOS, 2007, p.54): 

  

O valor será determinado em função do conjunto ao qual pertencem, e na inter-
relação entre o todo e a parte [em que] ocorre o processo de valorização real 
ou potencial de cada parcela do espaço (o preço de cada terreno da cidade é 
determinado pela sua localização na cidade). 

 

 Assim, a localização de um imóvel é determinada pela produção espacial da 

cidade e do poder aquisitivo do morador e pelas suas possibilidades de escolhas e 

valor de uso, que são determinados em relação às vias de comunicação e sistema de 

transporte. 

Desta maneira, os bairros localizados próximos ao Rondon Plaza Shopping, por 

serem valorizados, faz com que quaisquer loteamentos implantados em suas 

adjacências surjam com elevado preço do solo. Em Rondonópolis, o caso da expansão 

dos bairros Sagrada Família e Vila Aurora, independente da infraestrutura, dos 
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equipamentos urbanos e meios de consumo coletivos que são oferecidos, os terrenos 

estão sendo supervalorizados  em relação aos outros bairros mais distantes do Centro 

Principal e, principalmente do Shopping Center (Gráfico 4). 

 

 
Gráfico 4 - Comparação do Preço dos Terrenos na Área Urbana de Rondonópolis 
Fonte: Departamento de Desenvolvimento Imobiliário da Prefeitura Municipal (2011) 

 

Percebemos que, nos bairros Vila Aurora e Sagrada Família, os novos terrenos 

surgem com preços mais elevados da área urbana a partir de 2009. Assim, os novos 

lançamentos imobiliários implantados próximos aos loteamentos já existentes e com 

maior nível de ocupação surgem anos depois, bem mais valorizados que os mais 

antigos. 

A mesma dinâmica ocorre nos novos empreendimentos com implantação de 

loteamentos fechados e condomínios horizontais, priorizando as bases estratégias dos 

promotores imobiliários, com o intuito de auferir maiores lucros.  

Constatamos que, nas imediações do shopping a atuação dos agentes 

imobiliários, tem provocado intenso processo de especulação imobiliária, fazendo com 

que o preço dos lotes, que ainda encontram-se vazios, se multiplique muitas vezes em 

pouco tempo.  

A divisão social e técnica do trabalho podem estar associadas à produção e 

distribuição dos usos do solo por meio do zoneamento para definição legal entre o rural 

e o urbano. Diante disso, o Plano Diretor em vigor passou por novas estruturações na 

tentativa de buscar atender ao equilíbrio entre a produção do espaço urbano e os 
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interesses do mercado imobiliário.  Foi substituído, em 2006, pela Lei Complementar n° 

043 de 28 de Dezembro de 2006, que institui o Plano Diretor Participativo de 

Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Rondonópolis.  

 A ampliação e modernização das empresas urbanas em Rondonópolis têm 

acelerado o processo de produção do espaço e as mudanças nas formas de produção, 

uma vez que são novas formas de habitat expressas no tecido urbano a partir de 2000, 

são os chamados loteamentos fechados. As empreendedoras da construção civil e os 

agentes imobiliários são responsáveis pela construção das estratégias e marketing de 

venda. Para Ueda (2006), nas estratégias de marketing e venda, os agentes 

imobiliários associam tranquilidade e qualidade de vida ambiental versus caos urbano 

(falta de segurança e ausência do Estado). Para a autora: 

 

Os loteamentos fechados aparecem como uma solução de moradia para os 
ganhadores, restando aos perdedores a exclusão (o outro lado do muro). 
Nesse novo conceito de viver, a construção de altos muros para proteger-se do 
„outro‟ é uma constante no cenário urbano. Outros elementos que integram a 
paisagem urbana são as câmaras de TV que monitoram o cotidiano das 
pessoas e as guaritas que servem de proteção ao empreendimento (UEDA, 
2006, p.235-236). 

 

Em Rondonópolis, os loteamentos fechados, bem como a diversidade de suas 

formas de produção e de uso, são de grande importância e recentemente aparecem 

nas práticas socioespaciais dos moradores desses espaços, bem como dos que estão 

fora deles. Os equipamentos urbanos de segurança são compatíveis aos referendados 

por Ueda (2006) e também é muito comum a presença de cercas elétricas sobre os 

altos muros. 

No entanto, nas cidades médias, observamos que o aparecimento de 

loteamentos fechados ou condomínios horizontais e verticais faz parte da dinâmica de 

estruturação e expansão dessas cidades, bem como a redefinição da relação centro e 

periferia. 

 

 

3.3   AS NOVAS FORMAS DE MORAR EM RONDONÓPOLIS 

 

Atualmente nas cidades, a expansão do tecido urbano é motivada pelos 

interesses da produção do espaço vinculada à especulação imobiliária,  visando à, 
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exclusivamente, maior lucratividade em relação às novas formas de morar, 

principalmente nas cidades médias.  

Na produção do espaço urbano, a estrutura morfológica articulada à dinâmica 

econômica leva à reestruturação do tecido urbano. Assim, o espaço urbano evidencia 

elementos que são determinantes na estruturação interna da cidade, articulando forma 

aos conteúdos. As formas exibem conteúdos que se confundem no espaço urbano. 

Para Lefebvre (2008, p.111),  “o espaço urbano se exibe como transparência. [...]Tudo 

tem relação com a forma pura, sendo conteúdo na e dessa forma. [...] A cidade se 

escreve, nos seus muros, nas suas ruas”. 

Dentre as necessidades humanas, habitar compreende um local, uma moradia 

que articula vários elementos urbanos que garantem o cumprimento dos serviços 

básicos de infraestrutura com equipamentos e serviços públicos urbanos. 

 

 

3.3.1  Os Loteamentos em Condomínios Horizontais Fechados  

 

A legislação brasileira regulamenta os loteamentos abertos ou fechados por 

meio do Artigo 2º: 

 

§ 1◦ - Considera-se loteamento a subdivisão de gleba em lotes destinados à 
edificação, com abertura de novas vias de circulação, de logradouros públicos 
ou prolongamento, modificação ou ampliação das vias existentes. 
§ 2◦ - Considera-se desmembramento a subdivisão de gleba em lotes 
destinados a edificação, com aproveitamento do sistema viário existente, desde 
que não implique a abertura de novas vias e logradouros públicos, nem 
prolongamento, modificação ou ampliação dos já existentes (Lei n◦. 6766, de 
19 de dezembro de 1979). http://www.silex.com.br/leis/l_6766.html. Acesso em 
23 de jun. de 2011. 

 

Para realização dos loteamentos, primeiro há necessidade de abertura das vias 

de circulação de caráter público, de antemão prevendo a manutenção dos espaços 

públicos, bem como ampliação das ruas existentes, ou mesmo, o seu prolongamento. 

A própria Lei Federal determina que, no Plano Diretor de cada Município, o loteamento 

reserve um percentual de área pública às praças e todos os equipamentos urbanos e 

comunitários necessários. 

De acordo com a Lei nº 2.120 de 14 de março de 1994, que institui o 

Parcelamento do Solo Urbano do município de Rondonópolis, e dá outras Providências, 

http://www.silex.com.br/leis/l_6766.html
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no Artigo 14, dentre os vários parágrafos chamamos a atenção para o Parágrafo 4º que 

elenca os equipamentos urbanos básicos e necessários:  

 

§ 4° - Deverão ser também apresentados os seguintes projetos: 
a) de guias e sarjeta; 
b) de rede de escoamento de águas pluviais; 
c) do sistema público de abastecimento d'água; 
d) de rede de energia elétrica e iluminação pública; 
e) do sistema de esgotos sanitários; 
f) de pavimentação.  
Disponível em: http://www.rondonopolis.mt.gov.br/plano_diretor. Acesso em 18 
de jun. de 2011. 

 

Diante disso, salientamos que o gestor público contribui para o surgimento e 

consolidação dos loteamentos fechados, principalmente o executivo municipal. Tanto o 

surgimento quanto a consolidação dos loteamentos fechados, segundo SOBARZO 

(2006, p.200), “[...] resulta de ações do executivo e da câmara municipal, aspecto que 

nos remete ao papel do poder público na produção do espaço urbano”. 

Tais formas de produção do espaço começam se expressar sobre o tecido 

urbano, vinculadas a essas novas formas de morar.  

Em Rondonópolis, no final da década de  1990, os proprietários fundiários e 

promotores imobiliários manifestaram a intenção de implantação dos projetos de 

implantação dos loteamentos fechados. Diante disso,  o poder público se manifesta 

com a aprovação da Lei nº 4.676, de 21 de outubro de 2005, que estabelece normas 

para fechamento de loteamentos no perímetro urbano do município de Rondonópolis e 

dá outras providências.  

A referida lei destaca que: “Art.1º- É admitida a implantação de loteamentos 

destinados às edificações residenciais com seu perímetro de forma fechada com 

acesso particular controlado, destacando-se do sistema viário público principal”. 

Disponível em: http://www.rondonopolis.mt.gov.br/plano_diretor. Acesso em 18 de jun. 

de 2011. 

Entretanto, os agentes de produção do espaço urbano criam e viabilizam novas 

áreas para morar com a implantação de empreendimentos imobiliários, principalmente 

os loteamentos fechados e condomínios horizontais. Os loteamentos fechados 

segundo Sposito (2006): 

 

[...] são um novo produto imobiliário que, como todas as outras mercadorias no 
âmbito do capitalismo contemporâneo, têm que se renovar continuamente, as 
práticas de lançamento sucessivo de novos produtos no mercado, num período 

http://www.rondonopolis.mt.gov.br/.%20Acessado
http://www.rondonopolis.mt.gov.br/.%20Acessado
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de demandas contraídas, geram profundas mudanças na estrutura das cidades 
[...] (SPOSITO, 2006, p.188). 

 

 Tais mudanças interferem na estruturação urbana e no comportamento dos 

indivíduos, com possibilidades de fragmentar e segregar o tecido urbano em suas 

atividades cotidianas, pois as mesmas, geralmente, acontecem e são realizadas em 

espaços reservados, ao mesmo tempo veta trânsito e acessibilidade aos que moram 

fora dele e priva o condômino dos contatos sociais aos demais espaços públicos: a rua 

e a praça, consideradas apenas lugar de passagem e que, na maioria das vezes, são 

percorridos pelos próprios veículos  automotores. 

Diante disso, a relação entre o loteamento fechado e o restante da cidade se 

confirma  e, de acordo  com Sposito (2006, p.190), “aparece com muita força e revela a 

contradição entre espaço público e espaço privado [...]”.  

 É sabido que a maior parte dos empreendimentos na modalidade de 

loteamentos fechados implantados nas cidades médias fere a legislação. A normativa 

relativa à implantação de condomínios “[...] exige que as áreas de uso coletivo (ruas, 

calçadas, áreas de lazer e proteção ambiental) interna aos muros dos condomínios 

sejam de propriedade de seus moradores (SPOSITO, 2006, p.190). 

O mercado imobiliário da cidade promove transformações por conta das  

iniciativas de empreendedores deste ramo, em função das alterações na estrutura 

urbana e de preços do solo urbano. As iniciativas de promotores imobiliários locais 

estão centradas no fato de que a cidade, a partir do final da década de 1990, já havia 

impulsionado as mudanças nas formas de produção do espaço urbano, principalmente 

quanto à implantação dos loteamentos fechados. 

A Lei Nº 2.120 de 14 de março de 1994, institui o parcelamento urbano do 

município de Rondonópolis e dá outras providências, que deverão obedecer às 

seguintes normas de identificação: 

 

I - VILA: quando a área loteada for inferior ou igual a 05 ha. (cinco hectares); II 
- JARDIM: quando a área loteada for superior a 05 ha. (cinco hectares) e 
inferior ou igual a 50 ha. (cinquenta hectares); III – PARQUE OU SETOR: 
quando a área loteada for superior a 50 ha. (cinquenta hectares). Disponível 
em: http://www.rondonopolis.mt.gov.br/plano_diretor. Acesso em 18 de jun. de 
2011. 

 

 

http://www.rondonopolis.mt.gov.br/.%20Acessado
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A Lei Nº 4.676, de 21 de outubro de 2005, estabelece normas para o fechamento de 

loteamentos no perímetro urbano de Rondonópolis, nos seguintes artigos:  

Art. 1º - É admitida a implantação de loteamentos destinados às edificações 
residenciais com seu perímetro de forma fechada com acesso particular 
controlado, destacando-se do sistema viário público principal. 
Art. 2º - Os fechamentos de loteamentos nas diferentes zonas de uso urbano e 
de expansão urbana do Município de Rondonópolis-MT realizados pela 
iniciativa privada são regulados por esta Lei obedecendo às diretrizes nela 
estabelecidas. 
§ 1º-Poderá ser requerido o fechamento de loteamento aprovado no período de 
2 (dois ) anos anteriores à data da publicação desta Lei. § 2º-Os loteamentos já 
existentes que não tenha sido implantado total ou parcial ou que tenham sido 
modificados em conformidade com a Lei Federal 6766/79, poderá requerer o 
seu fechamento. 
Disponível em:   http://www.rondonopolis.mt.gov.br/plano_diretor. Acesso em 18 
de jun. de 2011. 

 

 Do ponto de vista da Lei Federal 6.766 de 1979, no Artigo 2º, fica claro que as 

legislações estaduais e municipais  que tratam do parcelamento do solo urbano e das 

edificações devem estar em consonância com a respectiva Lei Federal. O Parágrafo 1º 

trata da organização dos lotes em relação às vias públicas existentes, bem como das 

devidas modificações.  O 2º Parágrafo tece considerações de como devem ser 

realizadas as edificações, alterações e ampliações quando necessárias.  A citada lei 

não contempla a figura do loteamento fechado:  

 

Art. 2º - O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento 
ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das 
legislações estaduais e municipais pertinentes. § 1º - considera-se loteamento 
a subdivisão de gleba em lotes destinados à edificação, com abertura de novas 
vias de circulação, de logradouros públicos ou prolongamento, modificação ou 
ampliação das vias existentes. § 2º - considera-se desmembramento a 
subdivisão de gleba em lotes destinados a edificação, com aproveitamento do 
sistema viário existente, desde que não implique na abertura de novas vias e 
logradouros públicos, nem no prolongamento, modificação ou ampliação dos já 
existentes. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6766.htm. 
Acesso em 23 de jun. de 2011. 

 

Em relação a isso, Sobarso (2006, p.199) complementa que “[...] o loteamento, 

por definição, não pode ser fechado, pois implica a negação de acesso a espaços 

públicos que são gerados para a cidade: vias de circulação e logradouros públicos”. 

 Nas atribuições legais, inferidas pela lei, cabe ao gestor público municipal 

fiscalizar e aplicar as diretrizes  estabelecidas no que diz respeito aos loteamentos 

http://www.rondonopolis.mt.gov.br/.%20Acessado
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L6766.htm
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fechados e aos interesses vinculados a eles, sejam públicos ou privados. Para tanto, 

chamamos a atenção para a  Lei Nº 4.676 de 21 de outubro de 2005, Artigo 3º, que 

estabelece diretrizes urbanísticas quanto à postura sobre 

 

[...] o fechamento do loteamento dever-se-á buscar o necessário equilíbrio 
entre os interesses público e privado, cuja disposição urbanística não poderá 
ficar em desarmonia e desarticulação com as principais vias de circulações 
públicas ou corredores de trânsito e tráfego do sistema viário integrado da 
cidade. Disponível em: http://www.rondonopolis.mt.gov.br/plano_diretor. Acesso 
em 18 de jun. de 2011. 

 

O processo de produção dos condomínios fechados em Rondonópolis iniciou-se  

em 1999 com a implantação do Condomínio Residencial Millenium no Parque 

Residencial Sagrada Família, resultado do desmembramento de terrenos e se 

transformou em condomínio fechado. De acordo com o levantamento realizado in loco, 

o respectivo condomínio possui 9 terrenos, destes, 5 possuem área individual de 303 

m² e 4 possuem 315,62 m² (Foto 16). 

 

 
Foto 16 – Condomínio Millenium 
Fonte: DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 
 

 
 
 

Em Rondonópolis, os loteamentos e condomínios fechados  estão localizados 

em bairros onde predomina a concentração de renda média e alta. O respectivo acesso 

é restrito aos moradores que utilizam veículos particulares (Quadro 16). 

 

http://www.rondonopolis.mt.gov.br/.%20Acessado
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NOME DO LOTEAMENTO/CONDOMÍNIO 

 
ANO 

 
LOCALIZAÇÃO 

01 Condomínio Millennium 1999 Parque Residencial Sagrada Família 

02 Condomínio Residencial JL 2001 Vila Aurora 

03 Condomínio Residencial Ecoville 2002 Jardim Adriana (oeste da cidade) 

04 Loteamento Scheffer‟s 2004 Sagrada Família 

05 Loteamento do Bosque I 2005 Vila Goulart 

06 Loteamento Village do Cerrado 2006 Jardim M. S. Lourenço/ Village do Cerrado 

07 Loteamento do Bosque II 2007 Vila Goulart 

08 Condomínio Terra Nova  2008 Sagrada Família 

Quadro 16 -  Área Urbana de Rondonópolis: loteamentos e Condomínios Horizontais 
Fechados 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 

 

 

Dentre os grandes empreendimentos construídos em Rondonópolis, os 

condomínios do Bosque I (Fotos 17 e 18) e Village do Cerrado são os maiores. São 

condomínios fechados, com acesso restrito de pessoas e veículos e com espaço 

vigiado por um forte esquema de segurança. 

 

 
Foto 17 – Condomínio do Bosque I 
Fonte: DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 
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Foto 18- Condomínio do Bosque I: arranjo Espacial Interno 
Fonte: DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 
 

 

 

Assim, a expansão e reestruturação do espaço urbano estão associadas à 

complexidade das estratégias imobiliárias e as expressões da centralidade do Rondon 

Plaza Shopping. De modo que, um dos seus empreendedores atuou como proprietário 

fundiário e captador de financiamentos, garantindo assim a oportunidade em projetar 

vantajosos negócios.  

Um dos proprietários e loteador do empreendimento Village do Cerrado é 

empresário que também é um dos proprietários do Rondon Plaza Shopping e do 

Cartório do 4° Tabelionato de Notas e Privativo de protesto de Títulos da Comarca de 

Rondonópolis.  Assim, o empreendimento foi realizado com a parceria da Incorporação 

Teixeira Holzmann da cidade de Londrina do estado do Paraná e Tarumã 

Empreendimentos Imobiliários que também é sócio no Rondon Plaza Shopping. 

O empreendimento condomínio Village do Cerrado está localizado distante do 

Centro Principal, mas conta com amplas avenidas de acessibilidade intraurbano e de 

proximidade ao entroncamento do anel viário, como se observa no croqui anexo ao 

folder de estratégia de marketing (Figuras 1, 2 e 3).  
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Figura 1– Marketing de Venda do Condomínio Village do Cerrado 
Fonte: Disponível em: http://www.villagedocerrado.com.br/localizacao.asp. Acessado em 18 de jun. de 
2011 

 

 

 
Figura 2 – Croqui de Localização do Empreendimento Village do Cerrado 
Fonte: Disponível em: http://www.villagedocerrado.com.br/localizacao.asp. Acesso em 18 de set. de 
2011 
 

http://www.villagedocerrado.com.br/localizacao.asp.%20Acessado%20em%2018
http://www.villagedocerrado.com.br/localizacao.asp.%20Acesso%20em%2018
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Figura 3 – Croqui do Empreendimento Condomínio Village do Cerrado 
Fonte: Disponível em: http://www.villagedocerrado.com.br/empreendimento. Acesso em 18 de set. de 2011 

 

 

O marketing de venda para o empreendimento exibe folder com imagens de um 

residence e resort com excelente qualidade de vida. Além de folder a Teixeira 

Holzmann Empreendimentos Imobiliários também disponibiliza imagens fotográficas 

belíssimas e croquis em meio digital, nos sites do empreendimento Teixeira Holzmann 

e Village do Cerrado. 

O Condomínio Village do Cerrado apresenta alto grau de requinte e uma 

complexa infraestrutura aos seus moradores, pois foi projetado para garantir conforto 

que um Residence & Resort pode oferecer. O empreendimento concentra interesses 

fundiários e imobiliários que se associaram com interesses no setor comercial. Trata-se 

de uma produção de moradia com novas características para a cidade de 

Rondonópolis (Foto 19).  

 

http://www.villagedocerrado.com.br/empreendimento
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Foto19 – Condomínio Village do Cerrado  
Disponível em: http://www.neopar.com.br/empreendimentos/village-do-cerrado-residence. Acesso em 20 
de jul. de 2011 

 

 

O Condomínio Village do Cerrado oferece boas condições de deslocamento aos 

moradores, por meio de amplas avenidas,  que dão acesso ao Shopping Center e ao 

Centro Principal. Está localizado no quadrante leste da cidade, ao lado do Campus 

Universitário de Rondonópolis da Universidade Federal de Mato Grosso e adjacências 

que compreende os bairros Jardim Atlântico, Jardim Europa e Residencial Paraíso 

(Imagem 3). Os bairros concentram densidade demográfica representativa. O marco 

divisório entre os bairros mencionados e as duas Instituições é a rodovia estadual MT-

270 que liga Rondonópolis ao município de Guiratinga.  

http://www.neopar.com.br/empreendimentos/village-do-cerrado-residence
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Imagem 3 – Condomínio Village do Cerrado e Entorno
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A expansão urbana com implantação de loteamentos fechados em Rondonópolis 

durante a primeira década de 2000 vem sendo desenvolvida de forma expressiva. É 

significativo destacar que, na Lei Nº 4.676, de 21 de outubro de 2005, está previsto um 

artigo que trata da natureza do loteamento fechado.   

Segundo o Artigo 7º, “o loteamento fechado não possuirá natureza jurídica de 

condomínio. Parágrafo único - Neste tipo de loteamento não se admite a possibilidade 

de construção e incorporação de condomínio horizontal”. Disponível em: 

http://www.rondonopolis.mt.gov.br/plano_diretor. Acesso em 18 de jun. de 2011. 

Entre as necessidades humanas, morar encontra-se no quadro das prioridades, 

e os agentes de produção do espaço despertam desejos às demandas, à valorização e 

incentivo à implantação de novos empreendimentos imobiliários, principalmente os 

loteamentos fechados e condomínios horizontais. 

A Lei Complementar Nº 043 de 28 de Dezembro de 2006 institui o Plano Diretor 

Participativo de Desenvolvimento Urbano e Ambiental do Município de Rondonópolis, e 

deixa clara a implantação de condomínios horizontais no seguinte artigo: 

 

Art. 62- No parcelamento de gleba para a implantação de condomínio 
horizontal fechado, dever-se-á buscar o necessário equilíbrio entre os 
interesses público e privado, cuja disposição urbanística não poderá ficar em 
desarmonia com as principais vias de circulações públicas ou corredores de 
trânsito e tráfego urbano, não podendo de maneira alguma estancar a 
articulação e a complementação do sistema viário integrado da cidade. 
Disponível em: http://www.rondonopolis.mt.gov.br/plano_diretor. Acesso em 18 
de jun. de 2011. 
 

 

Essa lei respalda a implantação dos loteamentos fechados e ampara legalmente 

esses tipos de empreendimentos residenciais reforçando o processo de parcelamento da 

terra de uso urbano e parte da gleba de uso público. 

Em consonância com o Plano Diretor Participativo, a Lei Complementar  Nº 056, 

de 14 de Dezembro de 2007, teve a intenção de legalizar a identificação das categorias 

de uso do solo urbano, reforçando no Artigo 8º, os padrões de habitações no “§1º - As 

habitações podem ser do tipo isolada, geminada, em série, quitinete, edifício de 

apartamentos e condomínio horizontal fechado”. Disponível em: 

http://www.rondonopolis.mt.gov.br/plano_diretor. Acesso em 18 de jun. de 2011. 

Entretanto, a construção dos loteamentos fechados está em geral localizada 

distante do Centro Principal e necessita de boa infraestrutura. De acordo com UEDA 

http://www.rondonopolis.mt.gov.br/plano_diretor
http://www.rondonopolis.mt.gov.br/.%20Acessado
http://www.rondonopolis.mt.gov.br/.%20Acessado
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(2006, p.238), “[...] para chegar até eles ou próximo deles, somente de carro,  e o 

acesso é restrito apenas aos moradores”. A distância dos centros principais até os 

respectivos empreendimentos nas cidades fragmenta o tecido urbano, salientando as 

descontinuidades, mas podem “[...] ao mesmo tempo provocar a dispersão urbana por 

estarem localizados longe do centro urbano” (UEDA, 2006, p.238). 

Em Rondonópolis, no quadrante leste da cidade, os bairros Jardim Atlântico, 

Jardim Europa e Residencial Paraíso, apesar de estarem localizados numa região 

periférica,  geograficamente, representam uma área de concentração de alguns 

serviços, em função do Campus Universitário de Rondonópolis. A Instituição de Ensino 

Superior atrai para aquela região grande contingente populacional, com dinamismo 

econômico e forte mercado consumidor, mobilizando o surgimento de moradias 

universitárias próximas ao Campus Universitário em casas, blocos de apartamentos de 

um ou dois quartos, com aluguéis que variam de R$250,00 a R$540,00. Tal 

diferenciação depende do poder aquisitivo e capacidade para pagar pela moradia, 

mesmo por um período curto e temporário. 

 

 

3.3.2  A Produção dos Espaços Verticais  

 

 

A lógica que orienta a produção e reprodução do espaço urbano em 

Rondonópolis é produto condicionado e meio das relações capitalistas, a partir dos 

diferentes interesses que afloram destinados a engendrar novos modelos de ocupação. 

Assim, à instalação de outros equipamentos comerciais ou de serviços estão associados 

à produção imobiliária e aos novos eixos comerciais, os shoppings centers ou 

hipermercados. 

As novas formas de produção imobiliária por meio de espaços verticais suscitam 

os interesses fundiários, mobiliários e comerciais, acelerando o aparecimento das 

centralidades comerciais e os grandes conjuntos residenciais distantes do centro. 

Em Rondonópolis, o crescimento vertical começou no Centro Principal da cidade 

na segunda metade da década de 1970, cristalizando-se na década de 1980, associada 

à concentração do comércio e prestação de serviços ao longo das primeiras avenidas e 

ruas, consolidando a primeira centralidade urbana, ligado aos usos residencial, 

comercial e misto.  
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A cidade condiciona a realização da produção pela concentração socioespacial. 

Assim, “[...] a cidade não é só condição para a realização da produção, [...] organiza o 

consumo e é suporte e meio de produção” (WHITACKER, 2007, p.139). 

O espaço urbano revela as relações necessárias à produção socioespacial e, 

conforme (WHITACKER, 2007, p.145), “[...] é resultante de uma articulação dialética de 

formas e funções [...]” constituídas enquanto produto das relações sociais e, de extremo 

interesse dos proprietários fundiários, dos promotores imobiliários e de quem detém os 

meios de produção. 

A partir de 1987, a verticalização na área urbana de Rondonópolis se cristaliza 

entre os bairros residenciais, primeiramente na Vila Aurora e, posteriormente na Sagrada 

Família. No bairro Vila Aurora, de acordo com (Negri, 2008, p.119-120), “[...] se 

constroem os prédios residenciais mais sofisticados para atender uma exigente classe 

alta que deseja segurança, morar em boa localização de fácil acesso ao centro da 

cidade e, também, status social”. Acelerando-se nos últimos anos, impulsionados pela 

especulação imobiliária, por meio do uso residencial. 

As principais áreas verticalizadas em Rondonópolis apresentam edifícios com 

mais de 10 pavimentos e localizam-se no quadrante leste da área urbana, nos bairros 

Vila Aurora e Parque Sagrada Família, próximos ao Rondon Plaza Shopping. Com toda 

infraestrutura implantada no entorno do Rondon Plaza Shopping e a forte centralidade 

que o empreendimento representa, nos últimos 5 anos, foram construídos seis grandes 

condomínios verticais residenciais de médio a alto padrão socioeconômico. O (Quadro 

17) retrata a evolução do crescimento vertical na área urbana de Rondonópolis. 
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NOME DO EDIFÍCIO 
 

 
NÚMERO DE 
PAVIMENTOS 

 
ANO DE 

APROVAÇÃO 

 
LOCALIZAÇÃO 

 
CONSTRUTORA/ 

INCORPORADORA 

01 Hotel Thaany  07 1976 Centro Particular 

02 Edifício Lab. Santa Lúcia 06 1982 Centro Farnochi e Luz 

03 Pirâmide 12 1984 Centro Metron 

04 Vitória Régia 11 1984 Centro Maré 

05 Mikerinos 13 1985 Centro Metron 

06 Porto Seguro 18 1986 Centro Porto Seguro 

07 Novo Hotel (1) 06 1986 Centro Particular 

08 Rios Hotel (2) 12 1986 Centro Rondistur 

09 Monte Carlo 08 1987 Vila Aurora Terra Nova 

10 Verona 12 1987 Centro Metron 

11 Samambaia 14 1987 Vila Aurora Maré 

12 ACIR 12 1987 Centro Simão- GO 

13 Sagrada Família 07 1994 Vila Aurora Salas 

14 Residencial Alphaville 05 1995 Vila Aurora Alphaville 

15 Turim Residence 13 1995 Centro Camilotti 

16 Residencial San Marco 09 1996 Vila Aurora Salas 

17 Cerejeiras 05 1996 Vila Aurora Metron 

18 Santa Marta 09 1997 Vila Aurora Particular 

19 Residencial Joana D‟Arc 12 1998 Vila Aurora Salas 

20 Casablanca 12 2000 Vila Aurora Salas 

21 Hotel Vila Verde 06 2001 Vila Birigui Particular 

22 Residencial Taiamã 14 2003 Vila Aurora Salas 

23 Riviera do Sul 14 2004 Vila Aurora MTM 

24 Portal D‟Aurora 15 2004 Vila Aurora MTM 

25 Residencial Rondon 17 2004 Vila Aurora Salas 

26 Solar do Cerrado 22 2005 Vila Aurora MTM 

27 Monalisa 07 2006 Sagrada Família EngeSul 

28 Santa Casa de 
Misericórdia e 
Maternidade (3) 

07 2006 Vila Birigui Filantropia 

29 Iluminatto  09 2007 Sagrada Família EngeTrack 

30 Residencial Aurora Boreal 10 2008 Vila Aurora Salas 

31 Portal do Sul 18 2008 Vila Aurora MTM 

32 Da Vinci 13 2008 Sagrada Família EngeSul 

33 Dubai Residence 06 2008 Centro Particular 

34 Ametista do Sul 05 2009 Vila Aurora Particular 

35 São Sebastião  05 2009 Sagrada Família Particular 

36 Veneza 05 2010 Sagrada Família Construeng 

37 Murano (4) 12 2010 Vila Aurora Salas 

38 Residence Classic  
(2 Blocos) (5) 

12 2010 Vila Birigui Projetta  

39 Centro Comercial 
Montello 

05 2011 Centro Particular 

40 Van Gogh (6)
 

09 2011 Vila Aurora EngeSul 

Quadro 17 -  Edifícios Comerciais, Residenciais e de Uso Misto a partir de 5 
Pavimentos até 2011 
Fonte: NARDES, A.M.M. (1996); NEGRI, S.M. (2008); Atualizado por Demamann Mirian T. Mundt (2011) 
(1) A partir de 2011 passou a chamar-se Mon Jardin Hotel 
(2) Aprovação em 1986 e o habite-se em 2007 
(3) Fundada em 17/05/1971 e novo prédio iniciado em 1991, retomada a construção do pavimento térreo 
em 1996, concluído em 2005 e inaugurado em 2006 
(4) Habite-se para 2013 
(5) Habite-se do Bloco A para outubro de 2012 e Bloco B para abril de 2013 
(6) Iniciou a obra em abril de 2011 e o habite-se para dezembro de 2012 
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No (Quadro 17), observamos a relação dos edifícios a partir de cinco 

pavimentos, de usos comerciais, residenciais e mistos, distribuídos na área urbana de 

Rondonópolis. 

Até o final da década de 1980, a cidade de Rondonópolis já apresentava um 

número significativo de prédios, concentrados no Centro Principal. Geralmente, eram 

utilizados para comércio e serviços, entre eles, os hotéis.  

Vale salientar que, a década de 1980 foi significativa para a expansão horizontal 

no tecido urbano. Apresenta o maior número de registros de loteamentos aprovados 

nas bordas do perímetro urbano. Na mesma época,  várias empresas passaram atuar 

no setor de construção e incorporação de edifícios, principalmente no Centro Principal 

da cidade. 

Ainda na década de 1980, a verticalização atinge um dos bairros no entorno 

imediato do Centro Principal, o bairro Vila Aurora, que tem a proximidade, um fator 

importante na valorização para a implantação de novos empreendimentos em edifícios 

residenciais. 

Assim, ao longo de 35 anos de expansão do tecido urbano de Rondonópolis 

identificamos uma relação de 40 edifícios, destes, 19 estão localizados na Vila Aurora, 

12 no Centro Principal, 05 no Loteamento Sagrada Família, e 03 na Vila Birigui. Entre 

eles, 02 em fase de acabamento e 01 ainda em fase de construção. 

Vale salientar que, num intervalo de apenas 11 anos foram construídos 20 

edifícios, destes, 10 localizados na Vila Aurora, 05 no Loteamento Sagrada Família, 02 

no Centro Principal e 03 na Vila Birigui. Este intervalo de tempo revela uma forte 

tendência na valorização do espaço urbano. Sendo assim, o setor imobiliário é 

responsável pela verticalização e com a atuação dos proprietários latifundiários e de 

várias construtoras e incorporadoras. Tal incremento foi naturalmente acompanhado de 

um significativo aumento da oferta de unidades residenciais. 

Várias empresas locais e uma de Cuiabá passaram a atuar no setor de no setor 

de construção e incorporação de edifícios, aproveitando-se do momento favorável de 

expansão do mercado imobiliário a partir do ano de 2000. Os novos prédios 

construídos apresentam diferenças nos projetos arquitetônicos, com exclusividade 

residencial, presença de garagem e equipamentos de uso coletivos, como playground, 

piscina e salão de festas. 

A Construtora e Imobiliária Salas, com sede em Rondonópolis, vem atuando nos 

setores de promoção imobiliária desde 1978 e representa um marco na história da 
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cidade. É responsável pelas obras de construção e incorporação de vários 

empreendimentos entre 7 e 12 pavimentos localizados no bairro Vila Aurora. Vem 

apostando em seu sucesso como referência no mercado imobiliário, expandindo em 

seu portfólio de marketing a certificação de qualidade na construção civil nos imóveis e 

serviços à disposição para morar com qualidade e segurança (Figura 4). 

 

 
  Figura 4 – Estratégia de Marketing e Protótipo Virtual do Edifício Murano 
  Fonte: Salas Construtora e Imobiliária (2011) 

 

 

A Construtora MTM e a Incorporadora São Benedito integram o mesmo grupo 

empresarial com sede em Cuiabá. Também é responsável por 4 empreendimentos em 

edifícios residenciais entre 14 e 22 pavimentos no bairro Vila Aurora. Sua atuação na 

cidade é desde 2004.  

A Construtora EngeSul, com sede em Rondonópolis, também têm realizado 

vários empreendimentos na cidade, próximos ao Rondon Plaza Shopping Center. Entre 

os empreendimentos, dois com 7 e 13 pavimentos localizados no Residencial Sagrada 

Família e o edifício Van Gogh, no bairro Vila Aurora com 09 pavimentos que ainda 

encontra-se em construção (Figura 5). 
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Figura 5 – Estratégia de Marketing e Protótipo Virtual do Edifício Van Gogh  
Fonte: EngeSul Empreendimento (2011) 

 

 

Pela figura, observamos que o empreendimento apresenta excelente estratégia 

visual de marketing, pois exibe tranquilidade, conforto, segurança e amplo espaço de 

moradia. 

Na área urbana de Rondonópolis, vários edifícios foram construídos entre 5 e 12 

pavimentos, por outras construtoras e imobiliárias, bem como por iniciativa particular.  

Pelo menos, nos últimos cinco anos, quatro Construtoras, Incorporadoras, 

Imobiliárias e outras de iniciativa particular investiram e estão investindo 10 

empreendimentos residenciais no Centro Principal, Vila Aurora, Sagrada Família e Vila 

Birigui. A maioria dos empreendimentos apresenta entre 5  e 18 pavimentos. 

Tal dinâmica revela que, na cidade de Rondonópolis, os empreendimentos 

requerem boa infraestrutura urbana, principalmente os condomínios verticais que estão 

localizados mais distantes do Centro Principal. A lógica de produção do espaço urbano 

é reestruturar antigas áreas, criar novas áreas, redefinindo formas, funções e estruturas 

urbanas (Mapa 8).
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Mapa 8 - Área Urbana de Rondonópolis: distribuição dos Edifícios Comerciais, Residenciais e de Uso Misto até 2011 
Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 
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No (Mapa 8) percebemos que a produção do espaço verticalizado no Centro 

Principal foi até o final da década de 1980 e, nos anos de 1990, avançando em direção 

a leste, em sua maior parte na Vila Aurora e mais recente no Parque Residencial 

Sagrada Família com empreendimentos voltados às famílias de renda média-alta.  

Assim, os condomínios verticais passaram a ocupar conjuntos de lotes, até 

quarteirões remanescentes da época da aprovação dos bairros. Essas formas de 

parcelamento do solo se apresentam como grandes alvos de especulação imobiliária, 

com predominância de edifícios de 5 a 13 pavimentos de uso exclusivamente 

residencial.  

A partir do ano de 2000, a verticalização estabeleceu-se no Bairro Vila Aurora, 

especificamente, em frente ao Rondon Plaza Shopping e tem função eminentemente 

residencial. A verticalização também se torna expressiva no entorno mais imediato do 

shopping, no bairro Parque Residencial Sagrada Família. 

Assim, os novos empreendimentos, localizados em frente ao shopping,  

consolidam-se na produção de condomínios verticais, concentram maior número de 

pessoas por possuírem área construída cada vez maior em edifícios residenciais entre 

10 e 21 pavimentos, que são: Aurora Boreal, Murano (em de acabamento), Taiamã, 

Rondon e o Solar do Cerrado. Os três últimos são maiores e estão localizados na 

Avenida Rotary Internacional, mesma Avenida do Rondon Plaza Shopping.  

 Os edifícios Iluminatto e Monalisa estão localizados na Avenida Paulista. Os 

edifícios São Sebastião, Da Vinci e Portal do Sul foram construídos em bairros 

residenciais. Os cinco empreendimentos estão localizados no Parque Residencial 

Sagrada Família, e os dois últimos, próximos à Avenida Lions Internacional. No entorno 

dessas duas avenidas, também se concentra parte significativa dos investimentos 

públicos na implantação de equipamentos urbanos,  principalmente acessibilidade  

pelas amplas vias de circulação para melhor fluidez nos transportes, nos fluxos de 

veículos e pessoas e também nos sistemas de telecomunicações e eletrificação. 

Diante disso, a forte centralidade do Rondon Plaza Shopping se confirma a partir 

de novos produtos imobiliários caracterizados pela verticalidade, antes não existentes 

naquele local, somente no Centro Principal da cidade. 

Na área urbana de Rondonópolis, o mercado imobiliário tem prioridade para 

investir na construção dos novos empreendimentos, em áreas onde a população possui 

renda mais elevada e cada vez mais distante do Centro Principal. Nesse sentido, tanto 

a reestruturação, quanto a produção de novos espaços de consumo tem provocado 



164 

 

 

desequilíbrios intraurbanos, por meio da expansão do comércio e dos serviços: pois, no 

Centro Principal, as limitações das antigas infraestruturas dificultam a  implantação de 

novas tecnologias de apoio aos serviços, transportes e comunicação. 

Tais razões se transformaram em novos fatores que permitiram a repulsão de 

diversas empresas, levando-as a se instalarem cada vez mais distantes do Centro 

Principal e, até mesmo, transformarem outras áreas distantes em atrativas para a 

instalação de novos empreendimentos, dando, assim, origem à desconcentração 

comercial. Tais áreas, sejam distritos industriais ou mesmo novos espaços de consumo 

com estabelecimentos comerciais e de serviços, fortaleceram seus pontos e 

transformando-se em novo espaço de consumo, em subcentro entre o Centro Principal 

e as novas áreas residenciais de expansão horizontal. 

A consolidação de um subcentro no tecido intraurbano de uma cidade está 

associada a diversos fatores, entre os quais, destacamos as elevadas densidades 

demográficas das áreas mais distantes do Centro Principal, que criam novas demandas 

por bens e serviços. Também buscam vantagens no mercado concorrencial por meio 

da aproximação ao mercado consumidor. 

 

 

3.4  O SUBCENTRO VILA OPERÁRIA  

 

Os subcentros, independentes do tamanho, pequenos, médios ou grandes são 

designados para novos estabelecimentos comerciais, de serviços e de atividades ou 

ainda de novos centros que surgem para atender as necessidades imediatas da 

população que habita no seu entorno. 

Assim, os subcentros, localizados nas franjas do tecido urbano, “[...] produzidos 

para responder às novas demandas, constituem-se em novos fragmentos, não 

necessariamente próximos das novas áreas residenciais” (SPOSITO, 2010, p.212). 

Ao aglutinarem especialidades em comércio e prestação de serviços, os 

subcentros atraem para junto equipamentos urbanos, principalmente de infraestrutura 

básica como abertura de ruas e avenidas para melhor fluir a circulação de pessoas e 

mercadorias. Também atraem novos investimentos em setores da economia e moradia. 

Os sistemas de comunicação permitem melhor visibilidade do espaço e do consumo. 
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A descentralização das atividades econômicas também está associada ao 

crescimento urbano, ao espacial e ao socioeconômico. Assim, as novas atividades que 

surgem a partir da descentralização são reestruturadas, “[...] beneficiando-se das 

vantagens de áreas distantes dos centros” (CORRÊA, 1989, p.46). 

A descentralização econômica, para Corrêa (1989), torna as atividades urbanas 

mais complexas, com o aparecimento de núcleos secundários ocupados em atividades 

comerciais e de serviços, garantindo ao consumidor mais economia em termos de 

tempo, transporte e também induz ao consumo, “[...] o que é de interesse do capital 

produtivo e comercial” (CORRÊA, 1989, p.48). 

Com a multiplicação dos novos espaços e possibilidades de deslocamentos de 

mercadorias, pessoas e informações no intraurbano, automaticamente, o centro urbano 

vem diminuindo a importância relativa de papel principal. Para Sposito (2010, p. 219), 

tal situação “[...] reforça a idéia de que a desconcentração no interior da cidade se 

traduz na produção de novos pontos de concentração e, portanto, de novas 

centralidades”. 

No âmbito do capital imobiliário, a descentralização abre campo para novos 

investimentos e reprodução do capital, gerando novos empreendimentos que se 

transformam em potenciais centralidades, como aquelas produzidas à época da 

abertura de shopping center, centros comerciais e de hipermercados. Esta reprodução 

também compreende o consumo de bens e serviços, vinculados ao setor de promoção 

imobiliária. 

O Distrito de Vila Operária se localiza no quadrante nordeste da cidade, por ser 

um reduto de população migrante, desde a sua implantação já sinalizava por um 

pequeno comércio. Abrange área de 607.600 m², ao longo de 40 quarteirões, 

delimitados pelas Ruas Campo Limpo ao norte, Filinto Muller ao sul, Avenidas 

Bandeirantes a leste e Osvaldo Cruz a oeste (Cadastro Imobiliário da Prefeitura 

Municipal de Rondonópolis, 2011). Atualmente, concentra vários estabelecimentos 

comerciais e de prestação de serviços à população do seu entorno imediato (Imagem 

4).  
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Imagem 4 – Distrito de Vila Operária
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O bairro de Vila Operária, cerca de 5 Km do Centro Principal,  apresenta elevada 

densidade demográfica, o que cria demandas por bens e serviços. E isso tem sido 

determinante para o desenvolvimento socioeconômico do local, com diversificação de 

comércios e serviços  para atender a população do  entorno do subcentro.  

O bairro de Vila Operária apresenta um bom sistema viário que articula um 

grande volume de pessoas e de veículos até o centro da cidade. Entre as principais 

avenidas de acesso a esse subcentro, no sentido leste: a Rotary Internacional, a partir 

do Bairro da Vila Aurora, passando pelo Rondon Plaza Shopping até a intersecção com 

o Ribeirão Arareau, e a Avenida Willian Moraes Filho e um trecho da Rua J. K até a 

Avenida Filinto Muller; do Centro Principal pela Avenida Bandeirante até a Rua 

Presidente Castelo Branco. As vias representam dois importantes eixos econômicos 

pela concentração de comércio e prestação de serviços. A Vila Operária, embora 

possua um dinamismo econômico  de menor importância em relação ao Centro 

Principal, oferece um considerável número de atividades no comércio e prestação de 

serviços pela excelente localização geográfica. O considerável contingente 

populacional aquece e mantém o mercado consumidor local. Na cidade, o bairro está 

entre os maiores adensamentos populacional da cidade. Rondonópolis, por sua vez é o 

terceiro maior colégio eleitoral, com três zonas eleitorais. A 46º zona, que compreende 

a região da Grande Vila Operária, é a maior, com 47.363 eleitores, ou seja, 37,3% do 

total que corresponde aos bairros do entorno, dentre eles, os bairros de Vila Iraci, Vila 

Olga Maria, Cidade Natal, Vila Mariana, Vila Itamaraty, Jardim Sumaré, Jardim Santa 

Bárbara, Jardim Rivera, Jardim Modelo e outros. A distribuição espacial das 

residências  vai  se intensificando no entorno do bairro. 

Na Vila Operária, há um considerável número de empreendimentos comerciais e 

de prestação de serviços instalados principalmente ao longo da Rua Presidente 

Castelo Branco e imediações da Praça Central Bom Jesus.   

Atualmente, desenvolvem-se, nesse espaço, atividades de consumo imediato da 

população como, por exemplo, o comércio de carnes e hortifrutigranjeiros, juntamente 

com ramos de atividades mais especializadas e complexas (Quadro 18). 
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CATEGORIAS DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS E DE SERVIÇOS 

 
QUANTIDADE 

Confecção de Roupas e Acessórios 06 

Artigos Vestuários e Complementos 12 

Produtos Alimentícios (Supermercados e Padarias) 10 

Mercearia e Armazéns   05 

Comércio de Pneus e Acessórios 01 

Comércio de Motocicletas 01 

Comércio de Fertilizantes 01 

Comércio Atacadista de Produtos de Higiene, Limpeza e conservação Domiciliar 01 

Comércio Atacadista de Álcool, Gasolina e derivados de petróleo 01 

Comércio de Carne (Açougues e Peixaria) 05 

Comércio de Bebidas em geral 02 

Comércio Varejista de Móveis 01 

Comércio Varejista de Artigos de Papelaria e outros produtos 05 

Comércio Varejista de Produtos Farmacêuticos 05 

Comércio Varejista de Medicamentos Veterinários 03 

Comércio Varejista de Perfumes, Cosméticos e Higiene Pessoal 08 

Comércio Varejista de Aparelhos Elétrico e Eletrônico de Uso Doméstico 04 

Comércio Varejista de Equipamentos de Informática 01 

Comércio Varejista de Relógios e Jóias 01 

Comércio Varejista de Produtos Fotográficos e Cinematográficos 01 

Comercio Varejista de Bicicletas e Triciclos 01 

Comércio Varejista de Material de Construção 02 

SUB-TOTAL 76 

SERVIÇOS DE ALIMETAÇÃO  

Restaurantes 01 

Sorveterias  03 

Lanchonetes, Casas de Chá, Sucos e Similares 15 

Padaria e Confeitaria 02 

SUB-TOTAL 21 

SERVIÇOS  DA SAÚDE  

Odontologia 03 

Fisioterapia 01 

Cabeleireiro 05 

Academia  02 

Consultório Médico 01 

Clínica Médica (Policlínica de Vila Operária) 01 

Clínica Odontológica 02 

Clínica de Raio X 01 

Laboratório de Análises Clínicas 01 

Corpo de Bombeiros 01 

Funerária 01 

Centro de Reabilitação Louis Braille 01 

Centro de Formação de Condutores 03 

SUB-TOTAL 27 

OUTROS SERVIÇOS  

Financeiros (Bancos, Cooperativas de Créditos Financeiros e Lotérica) 05 

Cartório e Tabelionato 02 

Auxiliar de Agricultura 01 

Limpeza de Imóveis 03 

Organização de Festas, Eventos e Espetáculos 02 

Serviços Sociais (Cáritas Diocesana de Rondonópolis) 01 
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Igrejas 03 

Escolas 03 

Consultoria Técnica e Projetos 01 

Organizações Políticas, Outras Associações e Representações 03 

Transporte Rodoviário de Passageiros 03 

Correio e Transporte de Malotes 01 

Taxi 07 

Motos Taxi 23 

Mecânicas 04 

Auto-Posto 02 

Borracharia 01 

Sapataria 01 

Cyber, Lan House e Informática 07 

Escritórios de Engenharia e Contabilidade 04 

SUB-TOTAL 74 

Fábrica de Esquadrias de Metal 01 

TOTAL 198 

Quadro 18 - Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços no Subcentro  
Vila Operária 

Fonte: Sistema Integrado de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2011) 
Org. DEMAMANN, Mirian Terezinha Mundt (2011) 

 

 

Entre as atividades terciárias no subcentro, as que mais se destacam são: 

comércio varejista de perfumes, cosméticos e higiene pessoal e de vestuário, que 

compreendem lojas de roupas masculinas, femininas, infantis e calçados. Também, há 

a categoria de produtos alimentícios (supermercados, padarias, mercearias, armazéns, 

açougues e peixaria); a de serviços de alimentação (lanchonetes, casas de chá, sucos 

e similares); a de serviços de transportes (táxis e moto táxi), a de finanças (casa 

lotérica, bancos, cooperativa de crédito financeiro). Na Avenida Bandeirantes, os 

serviços financeiros se confirmam pela presença das agências bancárias do Banco do 

Brasil e Sicredi  (Foto 20).  
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Foto 20- Vila Operária: agências Bancárias na Avenida Bandeirantes     
 Fonte: DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2010)  

 

 

 

Além das agências bancárias na Avenida Bandeirantes, também destacamos a 

presença de cyber, lan house e serviços de informática. Isso garante uma atratividade 

maior ao subcentro, pois além da diversidade de atividades de comércio, ele conta com 

uma rede bancária, atraindo moradores de outros bairros próximos e do entorno, para 

que não haja a necessidade de deslocamento até o centro da cidade. 

Um elemento importante para a definição do subcentro é a presença de alguns 

empreendimentos de lojas e serviços pertencentes a redes de filiais (Foto 21). A 

presença dos estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços no subcentro 

evidencia sua relevância perante o espaço urbano, estabelecendo nesta área intenso 

fluxo comercial de pessoas e mostrando sua aptidão para receber a instalação de 

outras filiais de lojas já estabelecidas em outros locais da cidade e do Centro Principal.  
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Foto 21 – Subcentro  Vila Operária: atividades Comerciais e de Prestação de 
Serviços no Entorno da Praça Bom Jesus 
Fonte: DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 
 
 
 

A configuração espacial do subcentro apresenta-se de forma retangular, com  

dois principais eixos de acesso ao bairro, por onde convergem grandes fluxos de 

pessoas, veículos e mercadorias: a Rua Presidente Castelo Branco, a partir da Avenida 

Bandeirantes, que intercepta o bairro da Vila Operária, ao lado da Praça Central Bom 

Jesus, interligando a outros bairros vizinhos no sentido norte; e, pela Avenida 

Bandeirantes, tangenciando o bairro pela principal via de acesso à cidade de 

Rondonópolis, a partir do entroncamento do Anel Rodoviário com a Rodovia MT 130, 

interliga a cidade de Rondonópolis à Poxoréo e, a partir da BR 070 com o Estado de 

Goiás.  

A atividade terciária na Vila Operária encontra-se dispersa em quase todo o 

bairro, mas há uma concentração em duas vias: na Avenida Bandeirantes e na Rua 

Presidente Castelo Branco que, além representarem dois importantes eixos comerciais 

no desenvolvimento do local, confirmam o referido subcentro pela gama de atividades 

comerciais, serviços financeiros, pelos fluxos no entorno da Praça Bom Jesus e, 

também pela presença da feira livre que acontece aos domingos de manhã (Foto 22). 



172 

 

 

 

 
      Foto 22 – Feira Livre no Subcentro Vila Operária 
       Fonte: DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 

 

 

A descentralização  do capital comercial e econômico torna o espaço urbano 

mais complexo, pois os núcleos secundários de atividades econômicas  qualificam o 

espaço de maneira,  gerando economia de transporte, e tempo, além de induzir a 

população a consumir mais (CORRÊA, 1989, p.48).  

Tal prática socioespacial acirra ainda mais a desconcentração comercial em 

diferentes escalas para o capital, com as vantagens que acompanham cada comando 

efetuado em prol das atividades comerciais, criando dependências vinculadas às 

transformações socioespaciais. Para (Corrêa, 1989, p.48), “[...] as operações de 

descentralização são acompanhadas da venda do terreno do antigo estabelecimento, 

onde se erguem edifícios comerciais ou residenciais,” podendo resultar num quadro de 

fragmentação socioespacial no tecido urbano. Há ainda o surgimento de outras vias de 

acesso às áreas distantes do centro urbano que contribuem para o aparecimento de 

outros empreendimentos de comércio e prestação de serviços. 
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3.5  OS CENTROS COMERCIAIS  

 

São empreendimentos com formas contemporâneas, compostos por lojas 

destinadas à exploração econômica. Tais empreendimentos são caracterizados por 

certo fechamento em relação à cidade, mas com espaços planejados e harmônicos que 

concentram a função comercial, prestação de serviços e também lanchonetes, 

academias, salas de jogos e outras dentro da cidade. 

Desta maneira, os centros comerciais e os shoppings centers surgem como 

símbolos de poder para atender cada vez mais a uma clientela específica de consumo 

dirigido. Representam símbolos da urbanização. Assim, se manifestam por priorizarem  

áreas de maior acessibilidade, atraindo lojas de departamento para seu interior.  

Os centros comerciais são criações que visam, 

 

[...] distribuir uma gama enorme e crescente de produtos industriais para um 
crescente mercado consumidor constituído predominantemente por 
assalariados e de outros gêneros do comércio varejista, bem como numerosas 
atividades instaladas em escritórios (CORRÊA, 1989, p.39). 

 

 Os shoppings centers também são criações centralizadas e planejadas enquanto 

produtos de um processo de iniciativas comerciais e imobiliárias e estão “[...] 

localizados em áreas que reúnem duas características:  a forte acessibilidade e o 

status social elevado [dos seus frequentadores] (CORRÊA, 1989, p.52).  

 Assim, os surgimentos destas centralidades interferem e mudam as 

características do centro principal das cidades. Algumas cidades ainda mantêm o 

centro principal como sendo a centralidade mais forte e principal do seu espaço 

intraurbano. 

Tanto os centros comerciais, como os shoppings centers interferem com os 

elementos da infraestrutura, dos equipamentos urbanos, dos espaços de moradia e de 

consumo, em relação às práticas socioespaciais e das novas relações que se 

estabelecem. Diante disso, o tecido urbano das cidades passa a assumir cada vez 

mais um caráter descontínuo em termos espacial. Tal realidade contribui para o 

aumento das distâncias entre os espaços, bem como a demanda por novos bens e 
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serviços necessários distantes do centro principal, como a acessibilidade que influencia 

no padrão de consumo pela necessidade do uso de veículos automotores particulares. 

É fato que a incorporação de novos hábitos urbanos, associada ao  processo de 

urbanização expande de forma não homogênea o tecido urbano e “[...] tampouco está 

isenta dos múltiplos desdobramentos oriundos das condições do processo de 

expansão do capital que cria, destrói e recria realidades” (BAGLI, 2006, p.99).  

A urbanização dentro da lógica capitalista de produção, além de expandir o 

tecido urbano, ao exercer sua ação contraditória, expropria e reproduz novos meios de 

produzir o consumo. Para Bagli (2006), o urbano se expande,  

 

 
[...] porque exerce atração sobre as pessoas em virtude das funções que 
concentra e também porque recebe os egressos do campo expulsos pela 
lógica expropriatória do modo de produção. E, ao se expandir, concentra 
pessoas e funções. As cidades têm suas periferias ampliadas com esse 
processo. Bairros distantes são construídos (BAGLI, 2006, p.99). 
 

 

 Diante disso e na atual conjuntura das cidades médias, o centro principal passa 

a ser um local opaco de pouca expressão e necessita reestruturar aquelas antigas 

áreas comerciais, as ruas e avenidas estreitas, com fluxos de automóveis lentos. As 

antigas residências dão lugar aos novos espaços economicamente viáveis ou, ainda 

em alguns casos, antigos espaços comerciais e de prestação de serviços são 

revitalizados e transformados em novos e modernos centros comerciais, mais atrativos 

e interessantes. 

 
 

3.5.1  O Centro Comercial Montello 

 

Inaugurado no dia 17 de fevereiro de 2011, o Centro Comercial Montello  foi 

construído com capital local e particular. Está localizado no Centro Principal de 

Rondonópolis, na Avenida Cuiabá esquina com a Avenida Barão do Rio Branco. O 

empreendimento possui área bruta total construída de 3.157,62 m², distribuídos em 5 

pavimentos que comportam no seu interior 30 salas com capacidade de atender várias 

categorias comerciais e de prestação de serviços. A área física das 30 salas é de 1.057 

m². De acordo com o administrador do Centro Comercial Montello, entrevistado em 
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junho de 2011,  Sr. Edenir Antunes, das 30 salas disponíveis no empreendimento, até o 

momento, apenas 11 estão em pleno funcionamento. Em breve, nas demais salas, 

serão instaladas lojas âncoras, consultórios e escritórios (Quadro 19). 

 

 

 
CATEGORIAS DOS ESTABELECIMENTOS 

 
ÁREA DAS SALAS OCUPADAS (m²) 

Brinquedo infantil 35 

Confecção 32 

Corretora de Grãos 72 

Corretora de Grãos 59 

Corretora de Algodão 48 

Imobiliária 32 

Escritório Planalto (Administração do Centro 
Comercial e Fazenda Planalto) 

50 

Casa de Câmbio 32 

Café 32 

Saléti Jóias 60 

Bolsas Femininas e Acessórios 58 

TOTAL 11 

           Quadro 19 - Centro Comercial Montello: estabelecimentos Comerciais e  
           Prestação de Serviços em 2011 
             Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 

Para o Centro Principal, o respectivo centro comercial representa um signo do 

consumo moderno, que reorganiza parte da atividade comercial do centro, 

concentrando pequena e importante fatia do comércio de luxo da elite local (Foto 23). 
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Foto 23 – Centro Comercial Montello 
Fonte: DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 

 

 

O Centro Comercial Montello é um empreendimento de médio porte que foi 

construído numa área onde, anterior a sua implantação, havia pequenas casas com 

poucas condições favoráveis à moradia. Seu entorno é uma área totalmente ocupada 

por empreendimentos de comércio e prestação de serviços. 

O respectivo empreendimento visa total interesse econômico e foi construído 

com toda infraestrutura exigida, atrelando capital comercial  e capital imobiliário. O local 

é de fácil acessibilidade  a todos os cidadãos, mesmo aos portadores de algum grau de 

dificuldade. 
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3.5.2  Centro Comercial Cristo Rei 

 

O Centro Comercial Cristo Rei está localizado no Centro Principal de 

Rondonópolis na Avenida Marechal Rondon. Apenas 3 quadras o separam do Centro 

Comercial Shopping Popular. O empreendimento possui área total bruta construída de 

1.934 m², com 85 boxes de lojas com área locável de 734 m². Possui uma pequena 

praça de alimentação e área externa de 1200 m² para estacionamento aos clientes 

(Centro Comercial Cristo Rei, 2011).   

Para Rondonópolis, tal empreendimento é de médio porte implantado em uma 

antiga área comercial particular.  

Dos 85 boxes instalados, 75 estão ocupados por lojas que concentram produtos 

diversos, nacionais e importados, comercializados no varejo. Ainda restam 10 boxes a 

serem ocupados. As lojas ocupadas apresentam as seguintes categorias comerciais 

(Quadro 20).   

 
 
               

    

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Quadro 20 - Centro Comercial Cristo Rei: estabelecimentos Comerciais e  
         Prestação de Serviços em 2011 
          Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 

 

 
CATEGORIAS DOS ESTABELECIMENTOS  

 
QUANTIDADE 

Aparelhos Eletrônicos Diversos 11 

Artigos Esportivos 02 

Acessórios em Geral 04 

Brinquedos Eletrônicos  08 

Brinquedos em Geral 04 

Bebidas Importadas 03 

Bolsas Femininas, Malas e Acessórios 06 

Calçados e Acessórios 02 

Confecção Feminina e Masculina 06 

Confecção Moda Íntima 01 

Celulares, Óculos, Relógios e Acessórios 06 

Equipamentos Eletrônicos e Acessórios 05 

Escritório de Revenda de Motocicletas 01 

Perfumaria e Cosméticos 06 

Presentes em Geral 02 

Presentes e Decorações 01 

Semi-jóias e Acessórios 01 

Serviços de Alimentação (lanchonetes e café) 03 

Utilidades Domésticas 03 

Total 75 



178 

 

 

Atualmente, o Centro Comercial Cristo Rei apresenta grande variedade de 

mercadorias no varejo, compondo uma gama de artigos, como aparelhos eletrônicos 

diversos, nacionais e importados, brinquedos eletrônicos, aparelhos celulares, óculos, 

confecções, acessórios, cosméticos e perfumarias.  

O prédio foi reestruturado e revitalizado, com condições favoráveis à 

acessibilidade e ao fluxo interno, conforme se pode observar nas fotos abaixo (Foto 

24). 

 

 

 

 
            Foto 24 – Centro Comercial Cristo Rei: arranjo Interno das Lojas  
           Fonte: DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 
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Assim, o novo arranjo espacial busca por meio da tranquilidade e conforto atrair 

população para um novo local de consumo e meio de reprodução capitalista. 

  

 

3.5.3  Centro Comercial Shopping Popular 

 

Ponto de referência comercial desde dezembro de 2004, o Centro Comercial 

Shopping Popular está localizado na Rua 15 de Novembro, entre as Avenidas Marechal 

Rondon e Dom Wunibaldo, no  Centro Principal de Rondonópolis (Imagem 5). 
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Imagem 5 - Vista Parcial do Centro Comercial Shopping Popular, Casario e Cais (marco do início do povoamento) 
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Conforme se observa na imagem, nas proximidades do Centro Comercial 

Shopping Popular, há uma área de lazer às margens do rio Vermelho até a confluência 

com o ribeirão Arareau, o Parque das Águas. A respectiva área é composta de espaços 

para caminhada, quadras de areia e uma pista de skate. Aproveitando-se da 

centralidade gerada pelo centro comercial, a área de lazer é muito frequentada 

principalmente nos finais de semana pela população do entorno e também pelas 

pessoas que realizam compras no centro comercial, inclusive em lojas de 

equipamentos esportivos e de pesca. 

A área física do Centro Comercial Shopping Popular é de 1.087,14 m², divididos 

em boxes ocupados por lojas. Dentre as 71 lojas, 50 apresentam área individual 

construída de 15 m² e 21 lojas com 20 m² de área (Banco da Gente, 2011). 

  As lojas  concentram diversidade de produtos nacionais e importados 

comercializados no varejo (Quadro 21). 

 
 
CATEGORIAS DOS ESTABELECIMENTOS  

 
QUANTIDADE 

Aparelhos Eletrônicos Diversos 20 

Aparelhos Celulares 03 

Aparelhos de Informática  03 

Aparelhos Elétricos e de Som 05 

Brinquedos em Geral 15 

Bolsas Femininas, Malas de Viagens e Acessórios 03 

Confecção Moda Indiana 01 

Ferramentas de Cortes Manuais 01 

Artigos Esportivos 02 

Material de Pesca 03 

Óculos e Relógios 03 

Peças de Equipamentos Eletrônicos, Informáticas e Acessórios 03 

Perfumaria e Cosméticos 02 

Utilitários Domésticos 04 

Serviço de Alimentação (lanchonete) 01 

Assistência Técnica (concerto de aparelhos elétrico e eletrônico) 02 

Total 71 

          Quadro 21 - Centro Comercial Shopping Popular: estabelecimentos  
       Comerciais e Prestação de Serviços em 2011 
        Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

  

Atualmente, o Centro Comercial Shopping Popular comercializa grande 

variedade em artigos, principalmente em aparelhos eletrônicos, nacionais e importados, 

brinquedos em geral, utilitários domésticos, material de pesca, aparelhos celulares, 

óculos, confecções, acessórios, cosméticos e perfumarias. É administrado pela 
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Associação de Desenvolvimento Econômico Banco da Gente, responsável pela 

locação por contrato firmado de até 4 anos entre os lojistas (Foto 25). 

 

 
Foto 25 – Centro Comercial Shopping Popular e Banco da Gente 
Fonte: DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 

 

O Banco da Gente está anexo ao Shopping Popular e oferece linhas de crédito 

para pequenos negócios com isenção de juros para os financiamentos de R$ 500,00 a 

2.000,00. Para os valores acima de R$ 2.000,00 até 5.000,00 os juros são simples. O 

pagamento do montante a ser financiado somente será liberado mediante a 

apresentação de 2 orçamentos de produtos iguais ou similares (Banco da Gente, 

2011). A linha de crédito visa à geração de emprego e renda ao microempreendedor de 

baixa renda. Os itens financiáveis devem estar ligados à concessão de matéria-prima, 

máquinas, equipamentos, ferramentas, móveis e utensílios (novos e usados) e 

mercadorias para revenda. O Banco da Gente também oferece financiamento cujo 

recurso é repassado da Prefeitura via Ação Social  para financiar terrenos para 

construção de casas. 

Com recursos do Banco da Gente, também são mantidos dois funcionários 

responsáveis pela limpeza e manutenção dos espaços físico do Centro Comercial 

Shopping Popular e do Casario. A segurança do local também é realizada por uma 

empresa terceirizada custeada pelos recursos do respectivo banco. Os funcionários do 

banco são cedidos pela Prefeitura Municipal por meio de convênios vinculados às 

gestões políticas administrativas. 

O superintendente do Banco da Gente, Sr.José Severino da Silva Neto, destaca 

que: 
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[...] a legislação local garante o acesso a crédito e ao mercado, incentivos 
fiscais, incentivo a geração de empregos e a formalização de 
empreendimentos, além da criação de banco de dados com informações, 
orientações e instrumentos a disposição dos trabalhadores (Prefeitura 
Municipal de Rondonópolis. Disponível em: www.rondonopolis.mt.gov.br. 
Acesso em 19 de abr. de 2011.  

 

Ainda, dentre  as áreas da cidade, predominantemente residenciais, que 

passaram por intensa reestruturação, está o Casario.  Situado no entorno do Centro 

Comercial, próximo ao Cais, sua arquitetura atualmente revela dialeticamente entre 

novas formas e funções que expressam em seus signos e símbolos dotados de 

historicidade. O local é consagrado como marco de origem da cidade de Rondonópolis 

pelo patrimônio histórico e cultural que ainda representa.  A estrutura do Casario abriga 

no seu interior 25 boxes, onde funcionam bares e lojas de artesanatos com produtos 

regionais, 01 restaurante e 01 lanchonete (Foto 26).  

 

 

 
Foto 26 - Vista Panorâmica Diurna e Noturna do Casario  
Fonte: Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2011) 
Org. DEMAMANN, Mirian Terezinha Mundt (2011) 

 

 

As secretarias de Ação Social e de Esporte e Cultura utilizam este espaço para 

divulgar os trabalhos desenvolvidos pelas políticas do trabalho. Os projetos culturais de 

revitalização transformaram o Casario e o Cais em novos espaços de lazer, onde as 

pessoas podem participar das atrações culturais todas as semanas no happy hour 

cultural, com apresentações de músicos e artistas, em espetáculos multitemáticos.   

http://www.rondonopolis.mt.gov.br/
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O público presente ao Cais pode assistir às apresentações que acontecem em 

várias datas comemorativas em nível nacional e local, principalmente de dança 

regional, teatro e shows com artistas  e cantores locais. O espaço também permite  a 

participação em performances cênico-poética interativas. Os espetáculos culturais 

fazem parte do projeto de revitalização de todo espaço anexo ao Casario. 

Atualmente o Cais é considerado patrimônio cultural e símbolo histórico, por 

representar o ponto onde atracavam as balsas às margens do rio Vermelho, até a 

década de 1940 e  se originou a Avenida Marechal Rondon (Foto 27). 

 

 
Foto 27-  Vista Panorâmica Noturna do Cais 
Fonte: Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2011) 
Org. DEMAMANN, Mirian Terezinha Mundt (2011) 

 

 

Diante da distribuição dos estabelecimentos comerciais e de prestação de 

serviços, este espaço de consumo concentra uma centralidade com diversificação de 

atividades comerciais, lazer com grande fluxo de pessoas e veículos. O local é 

passagem obrigatória do Centro Principal pela Avenida Marechal Rondon para o 

quadrante sul da cidade e dá acesso aos bairros Vila Goulart, Condomínio do Bosque I 

e II e Residencial Bela Vista e,  ainda, a uma das principais vias de saídas para as 

Rodovias Federais 163 e 364. 
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3.5.4  Os Supermercados e os Hipermercados  

 

 

Os Supermercados e Hipermercados são definidos como comércio de 

autosserviço. Assim, como os shoppings centers, os hipermercados representam os 

principais ícones do consumo moderno. Os supermercados também são grandes lojas 

de comércio verejista, com importante papel na popularização das práticas de 

consumo. 

De todo modo, aponta Sposito (2010, p.209) “que os interesses comerciais e 

imobiliários tornam viável o desenvolvimento de novas escalas de distribuição pela 

instalação de grandes centros comerciais e/ou hipermercados na periferia da cidade e 

em certos nós rodoviários”.  

Toda e qualquer atividade, envolvida na venda de bens e serviços para consumo 

pessoal do consumidor final, é conhecida como varejo e ocorre em lojas, pelo telefone, 

correio, internet ou até por outros meios. Além de vender pequenas quantidades ao 

consumidor final, o varejista agrega valor ao produto ou serviço que comercializa.  

O atacado inclui todas as atividades envolvidas na venda de bens ou serviços 

para aqueles que compram para revenda ou para uso industrial, comercial e prestação 

de serviços. São empresas que atuam principalmente na atividade de atacado.  

Os empreendimentos atacadistas tendem a cobrir uma área geográfica mais 

extensa em relação aos varejistas. A maioria dos varejistas atua em áreas 

geograficamente menores, e as vendas podem ser por mala-postal e por telefone. 

A reprodução do espaço urbano nas cidades médias, sob o ponto de vista 

econômico, realiza-se como produto da ação imobiliária entre o que de fato é público e 

privado. Tais produtos, exemplificados nos supermercados e hipermercados, estão 

associados ao consumo, ao convívio social e ao lazer em ambientes climatizados e 

protegidos.  

A rede do Tropical Supermercado, de origem local, foi inaugurada na cidade em 

dezembro de 1992, com apenas 3 funcionários e 2 sócios-proprietários, no Jardim 

Tropical, bairro ainda com pouca densidade demográfica. Os anos se passaram, o 

bairro e a região do entorno cresceram. O Grupo conquistou a confiança da população 

e,  em 2004, inaugurou sua primeira filial  no bairro Jardim Iguassu, o que foi marcante 

para empresa, pois era a realização de um sonho. Atualmente, o Grupo Tropical 

Supermercados conta com 7 lojas (Quadro 22). 
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LOJA 

 
ANO DE INAUGURAÇÃO 

 
BAIRRO 

Matriz 1992 Jardim Tropical 

1ª Filial 2004 Jardim Iguassu 

2ª Filial 2006 Monte Líbano 

3ª Filial 2007 Centro 

4ª Filial 2009 Moradas do Parati 

5ª Filial 2010 Jardim Atlântico 

6ª Filial 2011 Vila Operária 

            Quadro 22 - Grupo Tropical Supermercados 
            Fonte: Disponível em: http://www.supertropical.com.br/. Acesso em 13 de jul. de 2011  
            e confirmado em Pesquisa de Campo (2011) 
            Org. DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 
 

As lojas do Grupo Tropical oferecem um mix de produtos distribuídos em 

alimentos em geral, frios e laticínios, frutas e hortaliças, bebidas, conservas e 

enlatados, doces, pães e biscoitos, higiene pessoal, limpeza e bazar. Aceita cartão de 

débito e de crédito como pagamento, demonstrando um aspecto da financeirização. 

Conta, também, com serviços de entrega. Vale destacar que as lojas da rede oferecem 

descontos nas compras em dias de ofertas. 

Além das lojas do Grupo Tropical, a maior do segmento na cidade, Rondonópolis 

conta ainda com vários mercados espalhados pela área urbana, em diferentes bairros e 

que atendem a população do entorno. Alguns bairros da cidade são mais procurados 

pelas atividades comerciais e de prestação de serviços que oferecem à população 

consumidora os benefícios e vantagens por estarem distantes do centro. 

Assim, o processo de descentralização deu origem ao surgimento de novos 

espaços de consumo, os  supermercados, em diversos bairros da cidade (Quadro 23). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.supertropical.com.br/
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NOME DO SUPERMERCADO 

 
LOCALIZAÇÃO 

 
N°. DE LOJAS 

01 Supermercado Aguiar Jardim Iguassu 01 

02 Supermercados Gonçalves Jardim tropical 
Parque Universitário 
Jardim Participação  

 
03 
 

03 Primavera Supermercado Jardim Primavera 01 

04 Supermercado Macro Mix Residencial Sagrada Família 01 

05 Supermercado Popular Pedra 90 01 

06 Supermercado Favorito Bairro São Francisco 01 

07 Supermercado Vila Aurora Vila Aurora 01 

08  Supermercado Modelo Vila Aurora 01 

09 Supermercado Cascalhinho Vila Marialva 01 

10 Supermercado Brasil Jardim Europa 01 

11 Supermercado Siqueira Residencial Sagrada Família 01 

12 Supermercado Morumbi Jardim Morumbi 01 

13 Supermercado Bueno Jardim Eldorado 01 

14 Supermercado Rio Moreno Vila Ipiranga 01 

15 Supercenter Supermercado Centro 01 

16 Hipermercado Atacadão Centro 01 

17 Supermercado Big Master Vila Aurora 01 

 
 TOTAL 

 
                   19 

 Quadro 23 - Supermercados Instalados na Área Urbana de Rondonópolis até 2011 
 Fonte: Pesquisa de Campo (2011) 

 

 

Nos (Quadros 22 e 23), visualizamos a localização espacial dos supermercados 

e hipermercado na área urbana de Rondonópolis. Identificamos que, as lojas não se 

concentram em um local específico da cidade, estão distribuídas nos principais bairros 

mais populosos e distantes do centro, totalizando 89%, sendo: na porção norte 7 lojas, 

na porção leste 10 lojas e na porção oeste 6 lojas. Somente 03 lojas se concentram no 

Centro Principal, correspondendo a 11% do total. A localização desses supermercados 

está relacionada à melhor condição de acesso ao consumidor, atender diferentes 

grupos socioeconômicos e a necessidade de aquisição de produtos que são 

encontrados especificamente nessas lojas. 

O Hipermercado Atacadão, inaugurado em 03 de setembro de 1999, localiza-se 

na Avenida Bandeirantes, no Centro Principal. Esse hipermercado faz parte da rede 

brasileira de hipermercados atacado-varejista pertencente ao Grupo Carrefour, com 

várias lojas distribuídas pelo Brasil. São lojas de autosserviço para atender 

comerciantes em geral, grandes e pequenos consumidores (Foto 28).  
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Foto 28– Hipermercado Atacadão de Rondonópolis 
Fonte: DEMAMANN, Mirian Terezinha Mundt (2011) 

  

 

O Hipermercado Atacadão atrai consumidores de toda a cidade e região sul do 

estado, especialmente na primeira quinzena  e  final de cada mês, período que 

corresponde ao pagamento dos funcionários dos órgãos  públicos e empresas 

particulares. Com amplo espaço para estacionamento de veículos, atua em atividades 

comerciais tanto no atacado quanto no varejo  e abriga pequenas lojas de autosserviço. 

De acordo com o levantamento in loco, o empreendimento oferece variada gama de 

produtos que totaliza aproximadamente 10.000 itens distribuídos em alimentos em 

geral, frios e laticínios, hortifruti, bebidas, conservas e enlatados, doces e biscoitos, 

higiene pessoal, limpeza, bazar, eletroeletrônicos, pet shop, automotivo, entre outros. 

O Supermercado Tend Tudo Supercenter inaugurado em 2008. Está localizado 

no Centro Principal na Avenida Rui Barbosa. O empreendimento possui área total de 

7.800 m² construído, uma área de loja com lanchonete igual a 1.800 m², e uma área de 

6.000 m² para os setores de administração, depósito e armazém. Também possui uma 

área externa de 3.900 m², com dois estacionamentos para clientes e duas entradas: 

uma na Avenida Rui Barbosa, e outra na Avenida Bandeirantes (Foto 29).  
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Foto 29 - Supermercado Tend Tudo Supercenter 
Fonte: DEMAMANN, Mirian Terezinha Mundt (2011) 

 

 

De acordo com o gerente geral Jaime Cavalcante de Oliveira, entrevistado em 

setembro de 2011, o Supermercado Tend Tudo Supercenter é um empreendimento 

que:  

 
Atrai consumidores de toda a cidade e região sul do estado, inclusive de outros 
estados. Atua em atividades comerciais de produtos e alimentos em geral, frios 
e laticínios, açougue com carne in natura, padaria e confeitaria, frutas, 
legumes, verduras, produtos e materiais de limpeza, higiene pessoal e bucal. 
Também uma variedade em bazar, bebidas, latarias, biscoitos, massas, 
matinais entre outros (entrevista realizada pela autora). 
 
  

O empreendimento comporta no seu interior 11 salas com capacidade de 

atender várias categorias comerciais e de prestação de serviços. A maior área locável 
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é de um restaurante e rotisserie e mais 10 salas menores ocupados por lojas que 

concentram produtos diversos, nacionais e importados, comercializados no varejo: 

Confecção; calçados e acessórios; produtos de beleza, cosméticos e perfumaria; jóias, 

bijouterias, óculos e relógios; produtos farmacêuticos; equipamentos eletro-eletrônicos; 

presentes e brinquedos; um estande de motos, uma sorveteria e também um espaço 

reservado para terminal de caixa eletrônico de agências bancárias (Foto 30). 

 

 

 

 
   Foto 30 – Arranjo Interno do Supermercado Tend Tudo Supercenter e das Lojas  
   Fonte: DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 

 

 

Nas fotos, confirmamos a expressiva atratividade que o supermercado tem sobre 

a população, em apresentar grande diversidade de produtos em função de suas 

dimensões, ofertas de produtos e preços, sua escala de atuação pode ultrapassar os 

limites municipais e estaduais. 

Outro empreendimento, já em fase final de construção na Rua Fernando Corrêa 

da Costa,  bairro Vila Aurora, próximo às margens do rio Vermelho, é o supermercado 

Big Master da rede do Big Master,  que conta com outras quatro lojas no estado do 

Mato Grosso: duas em Tangará da Serra, uma em Campo Novo dos Parecis e, outra, 

em Nova Olímpia.  
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 O local é de fácil acessibilidade e, segundo o supervisor comercial Elício 

Siqueira, entrevistado em junho de 2011, “o empreendimento será responsável por 

gerar 500 empregos diretos, atingirá área total construída em dois pavimentos de 

26.000 m², sendo um supermercado, várias outras lojas âncoras e amplo 

estacionamento. O terreno possui 40.000 m² de área total”.  

O investimento, orçado em 10 milhões de reais em matéria-prima para 

construção, contará com 40 mil itens, para vendas no varejo e atacado; 600 vagas de 

estacionamento coberto e externo e 16 boxes para prestação de serviços como 

farmácia, supermercado, lanchonete, restaurante, lojas âncoras, etc. Disponível em: 

http://www.pvanews.com.br. Acesso em 28 de jun. de 2011. 

Diante desse novo empreendimento, percebemos que há certa ação por parte 

dos proprietários empresários, que pressionam o poder público para facilitar a 

implantação dos empreendimentos argumentando que é em prol do progresso na 

região. De acordo com o secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, 

Valdemir Castilho Soares, “[...] vai ser fundamental para fomentar o desenvolvimento 

da cidade”. Disponível em: http://www.expressomt.com.br/noticia. Acesso em 29 de 

junho de 2011. 

De acordo com o secretário Valdemir, a Prefeitura iniciou as negociações com a 

empresa em 2009 e  

 

auxiliou os empresários a encontrar um terreno que atendesse às 
necessidades do empreendimento, contribuiu para a realização de parte da 
terraplanagem e aterramento da área, que era alagadiça e forneceu incentivos 
fiscais. Disponível em: http://www.expressomt.com.br/noticia. Acesso em 29 de 
junho de 2011. 
 

 

Para Rondonópolis, tal empreendimento é de grande porte e está sendo 

construído numa antiga área residencial que abrigava uma chácara até as margens do 

rio Vermelho. A construção de um novo supermercado desse porte indica a 

potencialidade econômica da cidade e o interesse de capitais de outros locais em 

realizar investimentos nesse ramo de empreendimento. 

A principal característica do supermercado será a venda de produtos 

alimentícios no atacado e no varejo (Figura 6).  

 

http://www.rondonopolis.mt.gov.br/.%20Acessado
http://www.expressomt.com.br/noticia
http://www.expressomt.com.br/noticia
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Figura 6- Protótipo Virtual do Supermercado Big Master  
Fonte: Grupo Big Master (junho de 2011) 
Org. DEMAMANN, Mirian Terezinha Mundt (2011) 

 

A produção desses espaços contribui para a segmentação das práticas 

socioespaciais nos grandes empreendimentos com a construção de equipamentos 

comercial e de serviços. Assim, manifestam-se as contradições espaciais entre o 

capital e o trabalho com as diferenciações socioespaciais no tecido intraurbano.  

A difusão dos supermercados na cidade está relacionada à expressiva atração 

que essa atividade econômica exerce sobre a população. O rápido crescimento 

socioeconômico e espacial dos últimos anos com consumo frequente e espacial vem 

criando áreas de polarização. Os hipermercados já extrapolam sua escala de atuação 

para além dos limites municipais. 

O surgimento de vias de fácil acesso às áreas não-centrais contribui para o 

aparecimento de novas áreas urbanizadas, para a instalação de novos 

estabelecimentos ou empreendimentos comerciais e de prestadores de serviços. Tais 

áreas que catalisam os empreendimentos são de extrema importância e interesse aos 

promotores imobiliários, os proprietários fundiários e dos que se apropriam dos meios 

de produção e, o que é mais grave, com a aprovação e a colaboração das diferentes 

esferas do poder público para a viabilização dos empreendimentos. 
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Em 2007, a Prefeitura Municipal de Rondonópolis apresentou um projeto de 

implantação da Avenida Beira Rio, a partir do entroncamento das Avenidas Fernando 

Corrêa da Costa, Lions Internacional e da Rodovia MT 270,  próximo às margens do rio 

Vermelho. No respectivo projeto, consta que a Secretaria de Estado do Meio Ambiente 

(SEMA), por meio da Lei Complementar nº. 38 de 21 de novembro de 1995 e Lei 

Complementar nº. 232 de 21 de dezembro de 2005, que dispõe sobre o Código 

Ambiental de Mato Grosso, concede à Prefeitura Municipal de Rondonópolis 

Licenciamento Ambiental para a pavimentação e drenagem de águas pluviais. 

  No projeto da construção da futura avenida, consta um trecho paralelo à Avenida 

Fernando Corrêa da Costa, entre as Avenidas Sothero Silva e Duque de Caxias. Nesta 

área, está sendo construído o Supermercado Big Master. O empreendimento será 

beneficiado ainda mais com a construção da Avenida Beira Rio, que proporcionará 

condições favoráveis aos fluxos de veículos entre o empreendimento e o resto da 

cidade.  

A construção da Avenida Beira Rio, para a Secretaria Municipal de Infraestrutura 

e Urbanismo 

 

trata-se do projeto para construção de uma avenida de via dupla, que ligará 
a Av. Dom Wunibaldo e a Av. Lions Internacional e a Rodovia MT 270. A Av. 
Dom Wunibaldo, nas proximidades do cais, no Rio Vermelho recebe veículos 
das duas entradas da cidade de Rondonópolis pela Rodovia BR 364. De um 
lado, a Av. Francisco Goulart e de outro, a Rua Rosa Bororo até a Av. Dom 
Wunibaldo. Esta é a ligação mais curta para quem tem como destino a parte 
oeste da cidade, bem como, para aqueles que viajam para as cidades de São 
José do Povo, Guiratinga e Tesouro. 
A construção desta avenida proporcionará acesso rápido e adequado tanto ao 
trânsito local, bem como aos viajantes, formando um anel viário/rodoviário 
entre a BR 364 e a MT 270. A implantação da avenida reduzirá o tráfego na 
Av. Fernando Correa da Costa, [...] acesso para os moradores do Jardim 
Atlântico, Jardim Europa, Parque São Jorge, Cidade de Deus, UFMT, Parque 
de Exposições e diversos outros locais e bairros (RELATÓRIO TÉCNICO DO 
LICENCIAMENTO AMBIENTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL DE 
RONDONÓPOLIS, 2007, p.4).  

 

Diante disso, temos um conjunto de elementos que reforça um novo padrão de 

arranjo socioespacial, mediante uma área de extremo interesse econômico. O rearranjo 

socioespacial, viabilizado pelos proprietários fundiários, promotores imobiliários e 

agentes econômicos, que detêm os meios de produção, somados à colaboração do 

poder público, reforçam a reestruturação do espaço urbano. Por outro lado, a 

construção da Avenida Beira Rio também promoverá o melhor aproveitamento das 
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estruturas urbanas e canalizará recursos para urbanização e revitalização do local. De 

acordo com o documento da Prefeitura Municipal, encaminhado à licença prévia, 

consta que:  

 

O melhor traçado possível para esta nova avenida é estender-se paralela à 
margem do Rio Vermelho, utilizando-se de parte da área legalmente 
caracterizada como Área de Preservação Permanente – A.P.P., que neste local 
é de 100metros de largura. A pista está projetada para situar-se a distâncias 
variáveis da margem do Rio, em média, 70,00 metros de distância e nunca 
menos de 50 metros (RELATÓRIO TÉCNICO DO LICENCIAMENTO 
AMBIENTAL/PREFEITURA MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, 2007, p.4).  
  
 
 

 A Avenida Beira Rio também visa proporcionar da melhor forma possível o 

aproveitamento dos equipamentos urbanos, bem como as estruturas existentes no 

local (Imagem 6). Também objetiva à “[...] recuperação das áreas degradadas junto ao 

rio Vermelho, recuperação estética de local sem atrativos e drenagem de águas que se 

acumulam em alguns pontos, causando proliferação de vetores da dengue” 

(RELATÓRIO TÉCNICO DO LICENCIAMENTO AMBIENTAL/PREFEITURA 

MUNICIPAL DE RONDONÓPOLIS, 2007, p.4). 

No respectivo projeto de Licenciamento Ambiental de pavimentação e drenagem 

das águas também consta a reestruturação urbana das áreas ribeirinhas e a 

recuperação das áreas degradadas, em consonância com o Artigo 113 da Lei 

Complementar nº 043 de 28 de dezembro de 2006 do Plano Diretor de Rondonópolis. 

O respectivo artigo versa sobre as porções contínuas em ambas as margens dos 

cursos d‟água que devem ser mantidas as distâncias mínimas como Área de 

Preservação Permanente (A.P.P), no caso do item “III 100m (cem metros) para o rio 

Vermelho”. Disponível em: http://www.rondonopolis.mt.gov.br. pdf. Acesso em 28 de 

jun. de 2011. 
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Imagem 6 - Projeto da Avenida Beira Rio na Área Urbana de Rondonópolis 
Fonte: Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2011)
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Em caso da efetivação deste projeto da construção da Avenida Beira Rio (Figura 

acima), o  sistema de transporte será mais moderno e se constituirá como nó de 

articulação da estrutura interna da cidade. A alteração do arranjo espacial interno 

resultará em benefícios à cidade e, principalmente aos interesses especulativos.  

Assim, o ganho em custo e tempo, com melhores possibilidades de deslocamentos de 

pessoas e mercadorias no interior do tecido urbano, reforça a ideia de espaço urbano, 

enquanto “[...]  elemento de articulação das descontinuidades no interior da cidade e 

um elemento de acentuação da fragmentação [...] do espaço urbano” (SPOSITO, 2010, 

p. 221). 

Do ponto de vista dos promotores imobiliários, a descentralização representa 

campo para novos investimentos e reprodução do capital, seja na construção dos 

shoppings centers, hipermercados e grandes supermercados, como é o caso do Big 

Master, que se consolida  ícone do consumo.  

A dinâmica da incorporação imobiliária no entorno dos ícones de consumo vem 

constituindo-se um verdadeiro “[...] estoque das áreas que se valorizariam com a 

construção desse grande equipamento comercial e de serviços” (SILVA, 2006, p. 221).  

A mercadoria imobiliária que se instala próximas às áreas que se beneficiam 

com a construção do empreendimento representa “[...] novo arranjo espacial que se dá 

como produto, condição e meio da reprodução capitalista” (SILVA, 2006, p.221).  

Assim, equipamentos urbanos como shoppings centers, centros comerciais, 

hipermercados e supermercados proporcionam proximidade entre comércio, serviço e 

habitação, estão associados à urbanização com características de incorporar novas 

lógicas vinculadas aos interesses do mercado imobiliário e fundiário, cujos conteúdos 

econômicos visam transformações no tecido urbano. Para Sposito (2010, p. 219):  

 

As novas centralidades produzidas pela abertura de shopping centers e de 
hipermercados estão, [...] associadas à periferização da função residencial e ao 
uso do automóvel. Como o uso do automóvel é preponderante para o acesso a 
esse tipo de centro comercial, podemos dizer que as condições estão reunidas 
para que a população com forte poder de compra tenha acesso a esses polos. 

 

Além disso, o fator acessibilidade associado à implantação dos meios de 

transportes coletivos no interior do tecido urbano reforçam ainda mais os interesses 

especulativos imobiliários. São os interesses, que produzem as novas formas de morar 
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com a produção de loteamentos horizontais e verticais, distantes do centro e 

permeados de vazios urbanos. 

Em algumas áreas, ruas ou avenidas no entorno do perímetro urbano de 

Rondonópolis, as atividades econômicas também desenham áreas com novos 

interesses especulativos, principalmente quando a qualidade dos serviços está 

concentrada ao longo de determinados eixos e grandes entroncamentos rodoviários. 

Os diversos segmentos socioeconômicos estão distribuídos em diferentes partes do 

tecido urbano com características peculiares em cada localização, caracterizando 

diferentes espaços, desde a formação dos centros de inovações na consolidação do  

complexo agroindustrial, até os resultantes dos interesses fundiários e imobiliários de 

consumo coletivo ou não. 

A expansão do tecido urbano de Rondonópolis, principalmente ao longo da 

década de 2000, fez aumentar as distâncias entre espaços intraurbanos. Revelou-se 

uma acentuação da diferenciação socioespacial marcada pela presença de áreas 

residenciais com forte homogeneidade social e pela grande densidade demográfica, 

onde determinados setores do tecido urbano são ocupados pelos segmentos sociais de  

renda média-baixa, como é o caso da porção norte e oeste do perímetro urbano, 

prevalecendo a implantação de loteamentos mais populares. Na porção leste, tratando-

se das melhores localizações da cidade, inclusive aos equipamentos urbanos, são 

ocupados pelos segmentos sociais de renda média-alta.   

A pesquisa realizada na Prefeitura Municipal de Rondonópolis junto ao Sistema 

de Habitação do Programa do Governo Federal “Minha Casa Minha Vida” com recursos 

da Caixa Econômica Federal, comprova em número os imóveis que foram financiados 

pelo respectivo programa no ano de 2010 (Quadro 24).  
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LOCAL DA CONSTRUÇÃO 

 
QUANTIDADE 
DE CASAS 

 
ÁREA MÉDIA DOS  
TERRENOS (m²) 

 
VALOR FINANCIADO 
EM REAIS (R$) 

Parque Residencial Sagrada Família 72 380 12.400,00 a 85.000,00 

Jardim Liberdade 31 215 5.000,00 a 24.000,00 

Parque Universitário 29 360 7500,00 a 35.000,00 

Vila Adriana 24 250 a 300 15.000,00 a 25.000,00 

Jardim Belo Horizonte 13 265 a 345 15.000,00 a 35.000,00 

Jardim Tropical 12 300 20.000,00 a 33.000,00 

Parque São Jorge 12 360 14.000,00 a 20.000,00 

Parque Residencial Nova Era 11 330  8.500,00 a 20.000,00 

Parque Residencial Cidade Alta 11 308 20.000,00 a 39.000,00 

Loteamento Monte Líbano 10 264 a 500 17.900,00 a 40.000,00 

Parque Residencial Buriti 09 258 a 315 22.000,00 a 35.000,00 

Jardim Maria Tereza 08 300 11.000,00 a 18.000,00 

Residencial Granville 08 280 a 600 18.000,00 a 55.000,00 

Jardim Iguassu II 06 300 17.000,00 a 22.000,00 

Parque Residencial Oásis 05 360 12.000,00 a 18.000,00 

Residencial Vila Mineira 05 275 12.000,00 a 25.000,00 

Jardim Santa Clara 05 288 a 1000 12.000,00 a 100.000,00 

Jardim Residencial São Jorge 05 250 a 344 18.000,00 a 33.000,00 

Vila Goulart A 05 312 a 456 23.300,00 a 31.000,00 

Jardim América 05 240 a 360 14.850,00 a 28.500,00 

Jardim das Paineiras 04 364 10.000,00 a 15.000,00 

Loteamento Quitéria Teruel 04 325 24.000,00 a 25.000,00 

Jardim Reis 04 271 a 315 13.500,00 a 19.000,00 

Jardim HD 04 300 15.000,00 a 25.000,00 

Jardim Maria Vetorasso 04 225 10.000,00 a 15.000,00 

Vila Mariana 04 225 23.000,00 

Jardim Nilmara 04 321 a 398 15.000,00 a 29.500,00 

TOTAL = 27 314   

Quadro 24 - Moradias Financiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida em 2010 
Fonte: Sistema de Habitação da Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2011) 

 

 

No quadro observamos que, a grande maioria dos espaços urbanos, onde 

predominam as construções financiadas pelo Programa do Governo Federal Minha 

Casa Minha Vida, os maiores valores financiados para a construção das moradias 

encontra-se localizado nos bairros da porção leste da cidade entre eles: o Parque 
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Residencial Sagrada Família e no Residencial Granville, sendo que no  bairro Parque 

Residencial Sagrada Família ainda demanda de investimentos em infraestrutura em 

redes de água, esgoto e pavimentação, remanescendo em alguns empreendimentos 

imobiliários nos bairros, que, por algumas situações, a infraestrutura aparece 

inacabada (Mapa 9). 
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Mapa 9 - Localização das Moradias Financiadas pelo Programa Minha Casa Minha Vida em 2010 
 Fonte: Sistema de Habitação da Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2011) 
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No (Mapa 9), observamos a espacialização dos processos de produção de 

moradia voltada às famílias de maior e menor poder aquisitivo. Podemos constatar que, 

as construções financiadas pelo programa “Minha Casa Minha Vida”, contemplou 

vários bairros da cidade, formando um arco acompanhando a borda externa do 

perímetro urbano do leste, em direção ao norte, até o oeste. A porção leste foi alvo de 

investimentos imobiliários privados, principalmente no Residencial Granville. No Parque 

Residencial  Sagrada Família, Jardim Iguassu II e Cidade Alta foram implantadas várias 

moradias, porém, com carentes condições de infraestrutura de mobilidade e 

acessibilidades aos serviços urbanos. A mesma situação se repete para os imóveis 

implantados ao norte no Residencial Buriti, Jardim Nilmara e Vila Mineira; à noroeste, 

no Loteamento Monte Líbano, Vila Adriana e Jardim Liberdade; à oeste, Parque 

Universitário, Jardim Oásis e Jardim Belo Horizonte, além da carência de condições de 

infraestrutura, estão localizados mais distantes do Centro Principal e, mesclados de 

vazios urbanos. Em termos de infraestrutura viária, apenas as ruas de trafegabilidade 

de ônibus coletivos são pavimentadas. 

Em algumas áreas, ruas ou avenidas no entorno do perímetro urbano de 

Rondonópolis, as atividades econômicas também desenham áreas com novos 

interesses especulativos, principalmente quando a qualidade dos serviços está 

concentrada ao longo de determinados eixos e grandes entroncamentos rodoviários. 

Os diversos segmentos socioeconômicos estão distribuídos em diferentes partes do 

tecido urbano com características peculiares em cada localização, caracterizando 

diferentes espaços, desde a formação dos centros de inovações na consolidação do  

complexo agroindustrial, até os resultantes dos interesses fundiários e imobiliários de 

consumo coletivo ou não. 

No mapa, podemos observar, além do Centro Principal, outros principais 

corredores e empreendimentos com predominância de estabelecimentos comerciais e 

prestação de serviços distribuídos pela cidade (Mapa 10). 
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Mapa 10 - Localização das Avenidas e Ruas  com  Predominância de Estabelecimentos Comerciais e Prestação de Serviços  
      Fonte: Pesquisa de Campo (2011)
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Observando o (Mapa 10), verificamos a presença de vários espaços de 

consumos, formando um anel que contorna o tecido urbano de Rondonópolis a partir do 

sul, sudeste, estendendo-se a nordeste, norte e oeste do perímetro urbano, 

acompanhando o padrão de distribuição socioespacial da população na cidade. Nos 

respectivos espaços de consumo, identificamos algumas características inerentes a 

cada um, tal como: o padrão da urbanização, com centralidades dispersas e com 

representação de interesses dos capitais  e grupos econômicos vinculados ao 

agronegócio. 

Na porção oeste da cidade, a Avenida Médici  representa uma grande via de 

acesso de entrada de vários lugares e saída da cidade. Concentra uma diversidade de 

especialidade no comércio de veículos automotores, oficinas, lojas de autopeças e 

também hotéis (Foto 31).  

 

 

 

 
Foto 31- Avenida Presidente Médici 
Fonte: DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2010)  
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O entorno imediato da Avenida Médici consagrou-se, desde a década de 1980, 

como primeira centralidade de comércio e serviços para o agronegócio. Instalaram-se 

ali as primeiras revendedoras de tratores e implementos agrícolas, comércio de 

sementes e adubos. No final da avenida, já transpondo a BR 364, surgiu o primeiro 

Distrito Industrial com instalação de indústrias ligadas à verticalização da produção do 

campo, principalmente no esmagamento de soja para produção de farelo e óleo para 

exportação pela a ADM.   

 

3.6  A CIDADE DE RONDONÓPOLIS E O AGRONEGÓCIO 

 

O crescimento econômico de Rondonópolis nas décadas de 1950 e 1960 adveio 

do campo, enquanto produtor de alimentos com extensão do capital e força da mão-de-

obra de migrantes mato-grossenses, nordestinos, paulistas, mineiros, japoneses e 

libaneses. Na década de 1970, acelera-se o processo de expansão capitalista e 

Rondonópolis destaca-se pelo processo de modernização do campo, incrementando as 

atividades ligadas à soja, pecuária e comércio. Na década de 1980, consagra-se 

enquanto polo econômico regional e, na década de 1990, projeta-se como “A Capital 

do Agronegócio” ao mesmo tempo em que cresce o setor agroindustrial. 

Essa transição, iniciada desde meados do século passado, tem consolidado a 

relação entre o campo e a cidade pelo agronegócio, especificamente a partir da 

modernização agrícola com crescente mecanização do campo, com produção visando 

à exportação e a consolidação de grandes empresas atuantes. 

A modernização no campo exige cada vez mais novas demandas e padrões de 

consumo não só no campo, mas também na cidade, redefinindo assim o papel de 

algumas cidades médias, principalmente aquelas que passaram a responder com 

novos produtos, equipamentos e serviços especializados. Para Sobarzo (2010), a 

cidade média passa a exigir mudanças nos seus conteúdos e 

 

[...] converte-se no espaço donde as relações entre novas profissões, novas 
demandas de produtos e insumos, novos requerimentos de logística de 
processamento, armazenagem e distribuição, novas demandas por capitais, 
vão se manifestar e vão significar uma interdependência de diversos setores 
econômicos (SOBARZO, 2010, p.48). 
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Para Elias (2007), a intensificação da produção agrícola e agroindustrial exige 

cada vez mais que as cidades localizadas próximas ao campo se adaptem às 

demandas e suportes técnicos, jurídicos, mão-de-obra e demais serviços de apoio à 

sua realização, bem como às forças produtivas nas atividades agrícolas e 

agroindustriais. A autora salienta que 

 

[...] as cidades que coordenam os espaços agrícolas de produção intensiva 
tornam-se responsáveis pelo atendimento das demandas crescentes de uma 
série de novos produtos e serviços, das sementes transgênicas à mão-de-obra 
especializada. Isto faz crescer a urbanização, o tamanho e o número das 
cidades do agronegócio (ELIAS, 2007, p.118). 

 

 Também a articulação dos diversos setores da economia é destacada por Elias 

(2006) na abordagem da “agricultura científica” com concepção de funcionamento 

articulado em diferentes setores da economia e fusão contínua do capital aos demais 

setores de apoio, desde a produção agropecuária à produção de maquinários e 

insumos, prestadores de serviços; agroindústrias; empresas de distribuição comercial; 

empresas de pesquisa agropecuária; empresas de marketing até o mercado 

consumidor (ELIAS, 2006, p.286). 

Em Rondonópolis, nos últimos anos, aumentaram os investimentos no setor 

industrial por meio da instalação de novas indústrias nacionais e multinacionais, na 

abertura e incentivos de novos investimentos para ampliação dos serviços nas 

indústrias instaladas no setor (Gráfico 5). 
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            Gráfico 5 - Rondonópolis: Produto Interno Bruto (PIB) em 2007 
               Fonte: IBGE/Cidades/PIB 2007- Janeiro de 2010 
               Org. DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 

 

 

No gráfico, observamos que, no ano de 2007, o setor industrial já respondia com  

mais de R$1.200.000,00, repercutindo automaticamente nos serviços. Tudo isso tem 

repercutido positivamente no cadastro formal de emprego, renda  e produto interno bruto 

do município.  

Também, no período de 2007 a 2009, houve aumento de 23% de novos registros 

de emprego, totalizando 38.470 registros no ano, com maior destaque para o setor de 

serviços que absorveu 34,4% dos registros. Em segundo lugar, o comércio com 

participação de 32,2% e, em seguida, a indústria com 20% dos registros (Prefeitura 

Municipal de Rondonópolis, 2010). 

A cidade tem recebido importantes investimentos  de várias indústrias nacionais e 

multinacionais já instaladas no tecido urbano, que são: Bunge Alimentos, Bunge 

Fertilizantes, Nortox, Dixie Toga, Rondofrigo, B B Fértil, Adubos Trevo, Frigorífico Agra, 

ADM Alimentos, ADM Fertilizantes, Big Bag Brasil e a Santana Têxtil. 

Rondonópolis é considerada cidade polo da Região Sul do Mato Grosso. O 

amplo desenvolvimento da economia é resultado da instalação de indústrias de grande 

porte na cidade, o que contribuiu para a diversificação da economia, criando demanda 
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por novos serviços, mão-de-obra especializada e variedade no comércio, ampliando a 

oferta no setor comercial e prestação de serviços.  

 A produção e reprodução do capital contribuem para a reestruturação 

intraurbana com tendência à formação de espaços de exclusividades e de segregação 

socioespacial. Tal estruturação do espaço urbano, para Whitacker (2007), 

 

[...] é resultante de uma articulação dialética de formas e funções, portanto é 
dotado de historicidade. Consequentemente, não se constitui apenas como 
produto das relações sociais, mas também como condicionador dessas 
relações, enquanto produz sua própria negação, [por meio] da dispersão 
(WHITACKER, 2007, p.145). 

 

Com a dispersão, a cidade vai incorporando novos espaços com formas e 

consumos impregnados no tecido urbano, exigindo cada vez mais a implantação de 

novos equipamentos urbanos distantes do núcleo central, em geral na confluência de 

importantes entroncamentos rodoviários, das novas funções urbanas e o nível 

socioeconômico da população. 

Em Rondonópolis, a expansão descontínua do tecido urbano, com espaços cada 

vez mais seletivos e exclusivos à reprodução econômica e de moradia, evidencia uma 

expansão altamente vinculada  aos novos investimentos e reprodução do capital. 

O crescimento econômico, marcado pela alta mecanização no campo, o impulso 

industrial, também de destaque regional, que a cidade vem assumindo ao longo dos 

anos, contribuiu para  Rondonópolis ser reconhecida como cidade polo. De acordo com 

a Associação Comercial, Industrial de Rondonópolis (ACIR), o Produto Interno Bruto de 

Rondonópolis é de 3,4 bilhões, o segundo maior do estado depois da capital, 

representando 8% do total de Mato Grosso. Inclusive o PIB per capita é de R$ 

19.844,00 superando a média estadual de R$ 14.954,00 (Tabela 9).  
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Tabela 9 - Mato Grosso: municípios com Maior Participação no PIB em 2010  
ORDEM CIDADES PREÇOS 

CORRENTES 
(1.000 R$) 

PIB PER CAPITA 
(R$) 

PARTICIPAÇÃO 
(%) 

1º Cuiabá 7.901.160,00 14.998,00 18,5 

2 º Rondonópolis 3.428.724,00 19.844,00 8,0 

3 º Várzea Grande 2.293.649,00   9.959,00 5,4 

4 º Sinop 1.635.451,00 29.663,00 3,8 

5 º Sorriso 1.635.451,00 29.663,00 3,8 

6 º Primavera do Leste 1.341.471,00 29.991,00 3,1 

7 º Sapezal 1.083.337,00 76.002,00 2,5 

8 º Lucas do Rio Verde 1.045.913,00 34.023,00 2,5 

9 º Campo Novo do Parecis 1.010.235,00 45.257,00 2,4 

10 º Campo Verde    981.028,00 37.842,00 2,3 

Total  42.687.119,00 14.954,00 100 

Fonte: IBGE – PIB dos Municípios Brasileiros 2007 (Janeiro/2010) e ACIR (2010) 
Org. DEMAMANN, Mirian Terezinha Mundt (2010) 
 

 

Em relação ao comércio exterior, a cidade lidera o ranking das exportações do 

estado, sendo responsável por 10,9% do valor total das exportações realizadas pelo 

estado, com um superávit na balança comercial de 51,8% registrado em 2009. 

A instalação de indústrias de grande porte na cidade vem favorecendo ao 

desenvolvimento econômico e contribui para a diversificação e demanda por novos 

serviços, mão-de-obra especializada no comércio, estimulando a oferta nos setores 

comercial e de prestação de serviços (Quadro 25).  

 

PÓLOS ECONÔMICOS QUANTIDADE PÓLOS ECONÔMICOS QUANTIDADE 
 

Metal-mecânico 75 Alimentício 55 

Mineral e Vegetal 52 Madeireiro 40 

Têxtil 33 Agro-químico 23 

Reciclados 03 Curtume 01 

Total 282 

   Quadro 25 - Rondonópolis: indústrias por Polos Econômicos 
   Fonte: Sistema Integrado de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de Rondonópolis (2011) 
   Org. DEMAMANN, Mirian Terezinha Mundt (2011) 
 

 

A partir do quadro, ressaltamos que, além da dinâmica de reestruturação 

produtiva no campo, mais intensas se tornam as relações socioeconômicas na cidade, e, 

por sua vez, “[...] mais complexas se tornam as relações campo-cidade (ELIAS, 2007, 

p.121). 
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Com a consolidação da agricultura modernizada, novos padrões de consumo se 

estabelecem e se consolidam em Rondonópolis como cidade média. Dentre os 

principais produtos agrícolas cultivados durante toda a década de 1990, houve avanço 

na produção da soja em aumento de área cultivada até 1994, pois a ascensão do 

algodão correspondeu à queda da área plantada de soja entre 1994 e 1996. O cultivo 

do milho, a partir de 1999, perdeu posição em maior área plantada para o algodão, mas 

mantém representatividade na produção agrícola, porque de 1990 em diante novos 

sistemas de criação bovina por confinamento para a engorda do gado na produção da 

ração. A partir de 2001, o milho perde espaço para as culturas oleaginosas do algodão 

e da soja, devido aos preços no mercado internacional em virtude da quebra da safra 

americana, conforme aponta Monteiro (2004, p.169-170).  

O (Quadro 26) mostra a evolução da produção em toneladas e a relação com a 

área plantada, para as três principais culturas temporárias em Rondonópolis, no 

período de 1990 a 2009. 

 

 
ANO 

ALGODÃO MILHO SOJA 

Produção 
( t ) 

Área 
(ha) 

Produção 
( t ) 

Área 
(ha) 

Produção 
( t ) 

Área 
(ha) 

1990 2.353 2.300 37.515 9.416 145.733 69.166 

1991 5.262 5.200 43.410 11.400 124.647 47.090 

1992 4.095 2.730 43.522 8.885 156.510 55.500 

1993 2.750 1.883 43.018 9.330 135.834 51.500 

1994 2.571 1.916 48.220 13.432 145.206 54.378 

1995 7.480 3.562 43.684 9.940 103.608 45.743 

1996 9.240 4.400 65.676 15.500 131.459 47.751 

1997 10.594 4.667 47.029 11.900 138.009 49.751 

1998 32.737 11.900 25.676 9.500 142.875 51.431 

1999 40.020 12.483 15.183 5.000 148.939 51.024 

2000 60.891 15.730 15.872 7.620 148.500 49.500 

2001 81.148 21.204 23.380 4.600 126.000 42.000 

2002 45.000 12.500 19.200 5.000 165.000 55.000 

2003 47.530 12.846 17.280 4.700 197.085 65.695 

2004 53.639 13.192 18.480 5.100 210.893 68.383 

2005 39.300 13.600 22.785 7.600 196.560 68.250 

2006 27.926 7.900 39.050 10.300 173.880 69.000 

2007 19.056 6.094 54.810 16.200 182.900 59.000 

2008 11.756 3.135 43.290 15.900 195.300 63.000 

2009 6.521 1.672 69.840 18.300 223.200 72.000 

Quadro 26 - Evolução da Produção Agrícola em Rondonópolis de 1990 a 2009 
Fonte: MONTEIRO, Jorge L. Gomes (2004, p.169-170) e Produção Agrícola Municipal/ IBGE: 2003    
(não disponível) /2004/2005/2006/2007/2008/2009. Disponível em: http://www.ibge.gov.br/cidades. 
Acesso em 11/07/2011 
 

http://www.ibge.gov.br/cidades
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Em Rondonópolis, o algodão, no período 2006 a 2009, teve área cultivada 

reduzida em 79%, perdendo espaço para o milho e a soja. A queda no total de 

produção dos anos anteriores pode ser justificada pelo elevado custo de produção.  

O milho, no período de 2001 a 2005, teve área média cultivada de 5.575 

hectares, perdendo espaço para as culturas da soja e do algodão que passa a perder 

espaço em área cultivada pelo milho a partir de 2006 até 2009. A soja, a partir de 2001 

até 2009, manteve área ampliada de plantio, motivada pelos preços compensadores 

pelo mercado internacional, em virtude da quebra da safra americana.  

Rondonópolis, nos últimos anos, passou a investir mais no setor a jusante do 

agronegócio, com incremento na logística de apoio ao armazenamento dos grãos e o 

complexo de fábricas de esmagamento, pela existência de infraestrutura rodoviária e 

da implantação do Terminal Ferroviário em Rondonópolis. No atual meio técnico-

científico-informacional com a reestruturação produtiva da agropecuária, na cidade do 

agronegócio, as relações campo-cidade, segundo Elias (2007, p.125) “[...] tem 

promovido profundos impactos socioespaciais, quer no campo quer nas cidades”. 

Em Rondonópolis, a partir da década de 1990, novos empreendimentos para o 

processamento de grãos na fabricação de ração e outros investimentos foram 

ampliados em termos de capacidade de produção. De acordo com Monteiro (2004), os 

serviços diretos de apoio à produção, como as revendas de maquinários e insumos e 

os equipamentos de laboratório e técnicas de apoio logístico, expandiram na proporção 

direta ao aumento de produção:  

a) no processamento da soja com empreendimentos ligados ao campo 

articulado ao modal rodoviário e ferroviário na cidade de Alto Araguaia [e com previsão 

de inauguração do terminal em andamento da estrada de ferro que vai ligar a cidade a 

Rondonópolis. O ministro dos transportes, Paulo Sérgio Passos, percorreu de 

helicóptero o trecho da Ferronorte entre Itiquira e Alto Araguaia e confirmou o prazo 

previsto para a conclusão da ferrovia. "Temos 2011 como um ano de muita atividade e, 

seguramente, em 2012 vamos estar com essa ferrovia, os 260 km concluídos", 

entrevista publicada em 16/09/2010 http://www.rdnews.com.br/noticia/ministro-dos-

transportes-confere-obras-da ferronorte. Acesso em 09 de jul. 2011];   

b) fábricas de rações para confinamento de aves, suínos e gado;  

http://www.rdnews.com.br/noticia/ministro-dos-transportes-confere-obras-da%20ferronorte
http://www.rdnews.com.br/noticia/ministro-dos-transportes-confere-obras-da%20ferronorte
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c) o semi-beneficiamento do algodão, agregando valor ao produto para 

manter o controle de qualidade e comercialização direta com a indústria têxtil e o 

mercado externo;  

d) indústria têxtil [motivando a instalação da moderna fábrica têxtil da América 

Latina, a unidade Santana Têxtil com capacidade de produção de 3 milhões de 

metros/mês];  

e) frigoríficos de bovinos e suínos, garantidos pela qualidade do gado e 

rendimento de carcaça e empreendimentos especializados em abate misto de bovinos 

e suínos MONTEIRO, 2004, p.161-165). 

Em Rondonópolis, a agroindustrialização se cristaliza, pois é um  processo 

econômico que migra de um setor econômico para outro, ou seja,  do produtivo para o 

de transformação industrial, em direção às áreas produtoras de matéria-prima. 

Algumas cidades médias apresentam forte ligação com a produção agroindustrial, 

exigindo a instalação de um aparato tecnológico para além da área urbana, em direção 

ao campo. No caso de Rondonópolis, o agronegócio compreende “[...] a cadeia 

grãos/carne, a cadeia do algodão e da soja, abarcando a jusante e a montante do setor 

agroindustrial, incluindo a produção de equipamentos industriais para a montagem de 

agroindústrias (MONTEIRO, 2004, p.190). 

Diante disso, a cidade se materializa condicionada à reprodução do capital com 

reestruturação do tecido urbano para poder absorver os novos empreendimentos 

voltados à expansão da agroindustrialização. 

As unidades industriais de fertilizantes instaladas em Rondonópolis ocupam 

posições estratégicas em entroncamento de duas importantes rodovias federais: a  BR 

163 e a BR 364. 

Os empreendimentos agroindustriais implantados na cidade redirecionaram o 

crescimento do tecido urbano e consequentemente o desenvolvimento econômico de 

Rondonópolis. De acordo com Monteiro (2004), das três indústrias de fertilizantes 

localizadas na área urbana: 

 

[...] duas estão vinculadas a empresas do complexo da soja, porque as 
detentoras do capital dessas empresas, as holdings, estão integradas à ADM e 
à Bunge, ambas possuindo seus maiores empreendimentos no município. Essa 
proximidade entre a fábrica de óleo e fertilizante tem um motivo: baratear 
custos, pois a carreta que leva o óleo, a soja ou o farelo pode trazer também os 
insumos para a fábrica (MONTEIRO, 2004, p.155). 
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A consolidação da agricultura científica ao agronegócio, com novos padrões de 

produção e de consumo, redefine o papel de Rondonópolis como cidade média. A 

produção e consumo, associados às demandas das atividades produtivas da 

agricultura modernizada, significam modificações no tecido urbano. As alterações 

respondem com novos produtos, equipamentos, serviços e mão-de-obra qualificada. É 

notório que a modernização e expansão dessas atividades promovem a urbanização 

com crescimento das áreas urbanas vinculadas às atividades desenvolvidas no campo.  

A expansão urbana possibilitou uma nova configuração, ampliando o 

parcelamento do solo urbano, redirecionando o crescimento da cidade, que, atingiu, 

além dos entroncamentos rodoviários.  As transformações derivadas dos impactos do 

complexo agroindustrial estão relacionadas às cadeias grãos/carne, do algodão e da 

soja, em função da construção de infraestruturas de armazenagem, a ampliação do 

mercado para produtos industrializados de consumo e de apoio às atividades agrárias. 

A conjunção de tais fatores fez com que a cidade se reestruturasse, deixando o caráter 

monocêntrico, para assumir cada vez mais uma estrutura com muitas e diferentes 

centralidades, dispersas no tecido urbano. 

Na cidade de Rondonópolis, os distritos industriais recebem cada vez mais 

investimentos em infraestrutura e urbanização para acomodar, principalmente as 

indústrias, e consolidar a cidade em grande polo agroindustrial do Mato Grosso. São 

eles: Distritos Industriais de Rondonópolis, Distrito Industrial Augusto B. Razia, Parque 

Industrial Maria Vetorasso e o Parque Industrial Fabrício Vetorasso Mendes que estão 

localizados em pontos estratégicos no perímetro urbano (Imagem 7). 
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  Imagem 7- Área Urbana de Rondonópolis: distritos Industriais e Parques Industriais
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3.6.1  As Centralidades dos Distritos e Parques Industriais  

 

As preferências locacionais das atividades econômicas buscam a 

descentralização das atividades produtivas industriais do centro urbano, geradas pelas 

aglomerações e motivados cada vez mais pela redução dos custos de localização. 

Assim, a dispersão territorial das atividades econômicas vislumbra  terras mais baratas 

para a instalação e ampliação das unidades produtivas, no caso dos distritos industriais 

e parques industriais e proximidade das vias de escoamento da produção por meio das 

rodovias. Vislumbra também o amparo da Lei Complementar Nº. 043, de 28 de 

dezembro de 2006 cujo Artigo 41 trata do “direito de preempção”, e o parágrafo 

segundo confere ao Poder Público Municipal de Rondonópolis a preferência  para 

aquisição de imóvel. De acordo com a lei, o “§ 2° lei municipal delimitará as áreas em 

Rondonópolis-MT em que incidirá o Direito de Preempção, sempre que o Município 

necessitar de áreas para: III parcelamento do solo para polos industriais”. Disponível 

em: http://www.rondonopolis.mt.gov.br/. Acesso em 18 de jul. de 2011. 

A produção do espaço urbano nas cidades do agronegócio é resultado de vários 

processos estabelecidos nas relações entre campo e cidade, a dinâmica populacional 

no mercado de trabalho e as transformações socioespaciais. 

Diante disso, as relações entre os produtores do espaço urbano juntamente ao 

Poder Público local  têm fundamental importância na construção e reestruturação da 

morfologia urbana. Também os fatores econômicos, as tecnologias da 

agroindustrialização com modernização produtiva e as novas relações campo-cidade  

“[...] têm promovido profundos impactos socioespaciais, quer no campo que nas 

cidades. Novas formas de uso e ocupação do espaço agrário, propiciadas pela difusão 

de novos sistemas técnicos agrícolas e pela difusão do agronegócio [...] “(ELIAS, 2007, 

p.125), contribui para gerar concentrações, as centralidades.  

No entanto, as centralidades vêm contribuindo com as transformações no 

processo de urbanização, pois o papel das mudanças tecnológicas, dos meios de 

transportes e meios de comunicação, possibilita a separação das atividades de 

produção e de tornar possível o distanciamento dos locais de trabalho e residência. 

Deste modo, as formas de dispersão dependem da mobilidade assegurada pelas 

grandes avenidas e rodovias, pelos veículos privados e coletivos. 

 

http://www.rondonopolis.mt.gov.br/
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3.6.1.1 Distrito Industrial Rondonópolis 

 

O Distrito Industrial de Rondonópolis está localizado na margem esquerda da 

rodovia BR 364, sentido Cuiabá e recebeu infraestrutura e urbanização para acomodar 

as primeiras indústrias em Rondonópolis. O  empreendimento do grupo da SADIA nos 

anos de 1980 impulsionou a implantação do complexo da soja. Poderíamos dizer que o 

Distrito atuou como mola propulsora no desenvolvimento industrial no município.  

A localização estratégica para a ADM do Brasil LTDA tem favorecido aos 

negócios pela acessibilidade aos transportes à principal rodovia que corta a cidade 

(Foto 32). Também  favorece ao empreendimento pela posição e a relação direta entre 

produtor e fornecedor de matéria-prima. A soja é a principal matéria-prima da 

respectiva indústria e o beneficiamento da mesma rende a produção do óleo e do farelo 

para alimentação bovina. 

 

 
Foto 32 – Localização da ADM 
Fonte: Disponível em: http://www.rondonopolis.mt.gov.br/images/db/2005. Acesso em 11 de jul. 2011 
 

 

Na foto, visualizamos, ao lado direito, a principal rodovia federal, a BR 364, que 

corta a cidade de Rondonópolis e, no centro, a planta da  ADM, que é o maior 

http://www.rondonopolis.mt.gov.br/images/db/2005
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empreendimento da América Latina. “Dentre as seis fábricas do mesmo grupo, situadas 

em Paranaguá, Joaçaba, Três Passos, Uberlândia e Campo Grande, a de 

Rondonópolis representa 54% do total de esmagamento do grupo no Brasil”  

(MONTEIRO, 2004, p.161). Em Rondonópolis, das duas unidades da ADM, uma 

unidade produz óleo degomado e a outra refina e envasa o óleo.  

O Distrito Industrial também centraliza várias empresas que comercializam 

implementos agrícolas, sementes, grãos, fertilizantes e fábricas de artefatos de apoio 

às indústrias, bem como prestação de vários serviços de apoio logístico (Quadro 27).  

 

 
CATEGORIAS DOS EMPREENDIMENTOS 

 
QUANTIDADE 

Fábrica de Refino de Óleos Vegetais (ADM) 02 

Fábrica de Rações Balanceadas para Animais 01 

Beneficiamento de Algodão e outras Fibras Têxteis 04 

Beneficiamento de Arroz 02 

Fábrica de Refrigerantes; Engarrafamento de Aguardente de Cana-de-açúcar 02 

Fábrica de Defensivos Agrícolas 01 

Indústria e Comércio de Produtos Agropecuários 01 

Refino e Outros Tratamentos do Sal Mineral 01 

Produção de Sementes Certificadas para Lavoura Temporária 01 

Resfriamento e Fábrica de Produtos Derivados do Leite 01 

Fábricas de Artefatos, Artigos e Estrutura de Concreto para Construção Civil 03 

Fábrica de Artefatos de Fibrocimento para Construção Civil 01 

Fábrica de Artefatos, Chapas e Esquadrias de Madeira 02 

Fábrica de Adubos Fertilizantes e Intermediários 06 

Fábrica de Produtos de Concretos e Argamassa para Construção Civil 03 

Fábrica de Produtos de Cerâmicas e Refratárias 02 

Fábrica de Peças de Ferro Fundido e Artigo de Serralherias 02 

Fábrica de Cabines, Carrocerias e Reboque para Caminhões e Outros Veículos 02 

Fábrica de Farinha de Milho e Derivados 01 

Fábrica de Defensivos Agrícolas 02 

Fábrica de Impermeabilizante 01 

Fábrica de Artigos de Vidros 01 

Fábrica de Papel para fins Sanitários 01 

Fábrica de Embarcações para Uso Comercial 01 

Comércio Atacadista de Materiais Agrícolas 01 

Comércio Atacadista para Materiais de Construção 01 

Comércio Atacadista de Defensivos Agrícolas 02 

Comércio Atacadista de Café Torrado, Moído e Solúvel 01 

Comércio Atacadista de Papel e Papelão Bruto 01 

Comércio Atacadista de Resíduos e Sucatas Metálicos 01 

Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Industrializados para Animais 01 

Comércio Atacadista de Algodão, de Soja, de Leguminosas “in natura” 03 

Comércio Atacadista de Cerveja, de Chope, de Refrigerantes  e Outras Bebidas 02 

Comércio Atacadista de Fios e Fibras Têxteis e Outros Produtos 02 

Comércio Varejista de Produtos em Geral 02 

Comércio Varejista de Combustíveis 01 

Comércio Atacadista de Caminhões Novos e Usados 01 

Serviços de Transp. Rodov.(Municipal, Intermunicipal,Interestadual e Internacional) 07 
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Serviços de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 01 

Serviços de Armazéns 04 

Serviços de Manutenção de Automóveis, de Caminhões 04 

Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos 01 

Serviços de Construção de Obras Viárias, de Redes de Água, de Esgoto e Gás 03 

Serviços às Empresas Agrotécnicas 01 

Serviços de Caixa Eletrônicos de Bancos 01 

TOTAL 85 

Quadro 27 -  Empreendimentos Instalados no Distrito Industrial  Rondonópolis 
Fonte: Sistema Integrado de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de Rondonópolis  (2011) 
Org. DEMAMANN, Mirian Terezinha Mundt (2011) 
 

 

Vale lembrar que a consolidação do primeiro Distrito Industrial na área urbana 

em Rondonópolis aconteceu na década de 1980, período em que a cidade registrou o 

maior número de loteamentos urbanos.  A maioria dos equipamentos comerciais ainda 

concentrava-se no centro, e o comércio pesado começava a se estruturar na entrada 

da cidade, como salienta Monteiro (2004, p.135): “[...]  com predominância de comércio 

de veículos, implementos agrícolas, algumas cerealistas e as primeiras indústrias”. 

Com a modernização agrícola e a constituição do complexo da soja, com uso de 

insumos modernos, o crescimento industrial fortaleceu a ponto de,  em poucos anos, o 

complexo agroindustrial requereu novas áreas para a abertura de novos distritos e 

parque industriais. 

 

 

3.6.1.2   Parque Industrial Maria Vetorasso 

 

Maria Vetorasso também é um dos distritos industriais de Rondonópolis. O local, 

conta com várias empresas, entre indústrias de fertilizantes e transportadoras. Além 

disso, toda a logística de transporte da indústria de bebidas, localizada nas imediações, 

é feita pela Avenida Renato Vetorasso. 

As empresas ali instaladas são de pequeno, médio e grande porte. Algumas 

beneficiam produtos como café, arroz, feijão, laticínios. Outras são indústrias de 

fertilizantes, embalagens e produtos oriundos do couro, óleo e farelo de soja. Há 

também empresas de comércio atacadista, postos de combustíveis e serviços de apoio 

logístico (Quadro 28).  
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CATEGORIAS DOS EMPREENDIMENTOS 

 
QUANTIDADE 

Fábrica de Óleo Vegetal Bruto (Bunge) 01 

Fábrica de Herbicidas (Nortox Centro-Oeste) 01 

Fábrica de Ração Balanceada para Animais 02 

Beneficiamento, Moagem e Preparação de Alimentos de Origem Vegetal 01 

Indústria e Comércio de Materiais para Construção 01 

Comércio Atacadista de Caminhões Novos e Usados 01 

Comércio Atacadista de Produtos Alimentícios Industrializados para Animais 01 

Comércio Atacadista de Soja 03 

Comércio Atacadista de Leguminosas e Matérias-prima Agrícolas “in natura” 03 

Comércio Atacadista de Cereais, Leguminosas Beneficiados 01 

Comércio Atacadista de Carnes e Derivados (Frigorífico Rondonópolis) 01 

Comércio Atacadista de Peças e Acessórios para Veículos Novos 01 

Comércio Atacadista de Defens. Agrícolas (Adubos, Fertiliz. e Corretivo de Solo) 01 

Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Veículos 01 

Comércio Varejista de produtos em Geral (Borracharia e Mecânica) 01 

Comércio Varejista de Combustíveis e Lubrificantes 05 

Comércio Varejista de Peças e Acessórios para Veículos Automotores 10 

Restaurante Churrascaria, Lanchonete e Cantinas 03 

Escritório Administrativo de Transportadora em Geral 02 

Escritório Administrativo de Empresa 04 

Serviço de Transporte Rodoviário de Produtos Perigosos 02 

Serviço de Transporte Municipal de Carga Não Urbano 01 

Serviços de Atividades Auxiliares aos Transportes Terrestres 02 

Serviços de Agenciamentos de Cargas 01 

Serviço de Armazéns Gerais 01 

Serviço de Transporte Rodoviário de Carga (Municipal) 15 

Serviços de Transporte Rodoviário (Intermunicipal, Interestadual e Internacional) 25 

Serviços de Manutenção de Automóveis e de Caminhões (Borracharia e Gomaria) 04 

Serviços de Lavagem, Lubrificação e Polimento de Veículos 01 

Serviço de Preparação e Manutenção de Motores e Veículos Rodoviários 01 

Serviço de Auto Elétrica em Geral 01 

Serviços de Assessorias as Atividade Agrícolas e Pecuárias 02 

Serviço de Análise de Qualidade 01 

Serviços Prestados às Empresas 01 

Serviços de Lavanderia e Tinturaria 01 

TOTAL 108 

Quadro 28 - Empreendimentos Instalados no Parque Industrial  Maria Vetorasso 
Fonte: Sistema Integrado de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de Rondonópolis  (2011) 
Org. DEMAMANN, Mirian Terezinha Mundt (2011) 

 

Toda a logística de transporte de apoio às indústrias localizadas nas imediações 

do Parque Industrial Maria Vetorasso será feito ao longo dos 3,8 Km da Avenida 

Renato Vetorasso que está sendo pavimentada.  

A Nortox, indústria de herbicida instalada a partir de 2004 em Rondonópolis, 

conta com uma nova unidade industrial que tem acompanhando o crescimento do 

agronegócio brasileiro. Seu compromisso fundamental consiste na produção dos 

insumos básicos para atender a agricultura (Foto 33). 
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Foto 33 - Fábrica de Herbicidas Nortox Centro-Oeste 
Fonte: DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 
 

 

As imagens destacam a fábrica de herbicidas “Denominada Nortox Centro-

Oeste”, com área construída de 42.000 m², gerando mais de 150 empregos, e tem 

capacidade de produção de 70.000.000 de litros/kg/ano em agroquímicos. Disponível 

em: http://www.nortox.com.br/rondonopolis. Acesso em 18 de jul. de 2011.  

No respectivo distrito industrial, a Bunge Alimentos é a principal empresa de 

agronegócio em Rondonópolis, com duas plantas com capacidade de esmagamento de 

5.000 toneladas por dia. A planta dois é totalmente automatizada (Foto 34). 

 

 

 
       Foto 34 -  Bunge Alimentos em Rondonópolis 
      Fonte: DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 

          

http://www.nortox.com.br/rondonopolis
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Em 2006 a Bunge lançou uma nova opção de fonte de proteína e de energia 

para nutrição animal, o farelo de algodão, ideal para formuladores, misturadores de sal, 

fabricantes de rações que garante o pleno desenvolvimento e a saúde dos animais. 

 

3.6.1.3  Distrito Industrial Augusto Bortoli Razia 

 

 O Distrito Industrial Augusto Bortoli Razia foi implantado em Rondonópolis em 

2006 e se localiza próximo ao Posto Trevão, na margem esquerda da BR 163, sentido 

Campo Grande–MS. Recebeu infraestrutura e urbanização para acomodar  a 

instalação de várias empresas responsáveis pela geração de milhares empregos 

diretos indiretos (Quadro 29). 

 

  
CATEGORIAS DOS EMPREENDIMENTOS 

 
QUANTIDADE 

Fábrica de Artefatos de Cimento para Construção Civil 01 

Fábrica de Cervejas e Chopes 01 

Fábrica de Embalagens de Plástico 02 

Fábrica de Impermeabilizantes 01 

Fábrica de Máquinas 01 

Fábrica de Cabines, Carrocerias e Reboque para Veículos 01 

Reciclagem de Sucatas Metálicas 01 

Comércio Atacadista de Máquinas e Equipamentos 01 

Comércio Atacadista de Mercadorias em Geral 02 

Comércio Atacadista de Caminhões Novos e Usados 01 

Serviço de Borracharia e Gomaria 01 

Cultivos de Mudas para Viveiros Florestais 01 

TOTAL 14 

Quadro 29 - Empreendimentos Instalados no Distrito Industrial Augusto B. Razia 
Fonte: Sistema Integrado de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de Rondonópolis  (2011) 
Org. DEMAMANN, Mirian Terezinha Mundt (2011) 

 

 

O respectivo distrito industrial concentra algumas lojas de comércio atacadista 

de máquinas equipamentos e acessórios de apoio às atividades agroindustriais,  

fábricas de embalagens, impermeabilizantes. A Cervejaria Petrópolis se destaca como 

o maior investimento no distrito industrial com a planta instalada, às margens da 

rodovia BR-163 (Fotos 35 e 36). 
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                        Foto 35 - Cervejaria do Grupo Petrópolis: unidade Rondonópolis 
                      Fonte: Disponível em: http://www.grupopetropolis.com.br/unidades-fabris/index. 
                      Acesso em: 26 de set. de 2011 
 

 
Foto 36 - Vista Parcial da Cervejaria do Grupo Petrópolis 
Fonte: Demamann, Mirian T.Mundt (2011) 

 

Nas (Fotos 35 e 36), observamos que a unidade da cervejaria Petrópolis, 

implantada em Rondonópolis, ocupa área de 411.000m², sendo responsável pela 

fabricação das cervejas Cristal e Itaipava. No período de 2003 a 2006, o grupo  investiu 

na ordem de R$260 milhões para elevar a capacidade de produção para o patamar de 

750 milhões de litros/ano Tornou-se um grande polo gerador de empregos e 

desenvolvimento para toda a região, garantindo acesso a todo o Centro-Oeste e região 

Norte do país. 
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3.6.1.4  Parque Industrial Fabrício Vetorasso Mendes 

 

  

O Parque Industrial Fabrício Vetorasso Mendes localiza-se nas margens da BR 

364 saída para Goiás e também abriga várias empresas, principalmente de adubos 

fertilizantes e de apoio logístico aos serviços de transportes rodoviários (Quadro 30). 

 

 
CATEGORIAS DOS EMPREENDIMENTOS 

 
QUANTIDADE 

Fábrica de Artefatos de Cimento para Construção Civil 01 

Fábrica de Adubos Fertilizantes 04 

Tecelagem de Algodão 01 

Comércio Atacadista de Frutas, Verduras, Raízes e Legumes 01 

Serviço de Transporte Rodoviário de Carga (Municipal) 04 

Serviços de Transporte Rodoviário (Intermunicipal, Interestadual e Internacional) 07 

Serviço de Manutenção e Reparação de Caminhões 01 

TOTAL 19 

Quadro 30 -  Empreendimentos Instalados no Parque Industrial Fabrício V. Mendes 
Fonte: Sistema Integrado de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de Rondonópolis  (2011) 
Org. DEMAMANN, Mirian Terezinha Mundt (2011) 

 

A produção agroindustrial exige que as cidades mais próximas ao campo se 

adaptem à reestruturação produtiva e estabeleçam relações desencadeadas pelas 

necessidades do consumo no campo e na cidade. A difusão do agronegócio é 

responsável pela reestruturação econômica e espacial, “[...] resultando no incremento 

da urbanização, especialmente associado ao crescimento do consumo produtivo, da 

migração e do mercado de trabalho” (ELIAS, 2007, p.114). 

Essa dinâmica da urbanização em Rondonópolis, impulsionada pela 

modernização no campo, com acelerado êxodo rural e rápido processo de expansão da 

cidade, somada principalmente pela localização privilegiada, consolida a cidade de 

Rondonópolis em grande polo agroindustrial do Mato Grosso.  

O rápido crescimento urbano transformou a cidade em polo regional de 

atendimento médico-hospitalar, configurando uma centralidade médica e referência em 

diversas especialidades para a cidade e região. 
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3.6.2  A Centralidade dos Serviços de Saúde do Polo Regional 

 

O crescimento no setor médico-hospitalar de Rondonópolis se deve 

principalmente ao rápido crescimento socioeconômico da cidade e à oferta de serviços 

profissionais especializados vindos de outros estados, e o setor da saúde vem sendo 

objeto de introdução de novas técnicas em procedimentos e equipamentos 

sofisticados. 

Assim, como ocorre em outras cidades médias, o serviço de saúde de 

Rondonópolis serve de referência para a região polarizada pela mesma, especialmente 

ao atendimento médico-hospitalar, com hospitais conveniados. A Santa Casa de 

Misericórdia oferece atendimento em 60% pelo SUS e 40% particular e conveniados 

por planos de saúde. A instituição também possui uma Unidade de Terapia Intensiva 

(UTI) Neonatal.  

A Santa Casa de Misericórdia foi a primeira instituição médico-hospitalar que se 

instalou em Rondonópolis e tem prestado serviço à comunidade desde 1971 (Foto 37). 

 

 

 
Foto 37 - Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis 
Fonte: Acervo Particular da Instituição e DEMAMANN, Mirian T. Mundt (Pesquisa de Campo (2011)               

 

 

Em 17 de maio de 1971, um grupo de mulheres, com apoio da Igreja e  

Associação das Esposas de Rotarianos de Rondonópolis e Casa da Amizade,  

representadas pelas senhoras Abadia Matos Silva e Dalva Maria Perez, dirigiram-se ao 
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Cartório do 1º Ofício e instituíram a Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de 

Rondonópolis.  A sede, inicialmente,  passou a funcionar em um terreno de 9.000 m², 

doado pelo Sr. José Salmen Hanze, lavrada em Escritura Pública. Disponível em: 

http:/www.santacasarondonopolis.com.br. Acesso em 30/05/2011. 

O novo prédio da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade de Rondonópolis, 

representado na foto à direita, teve suas obras de expansão física iniciadas no ano de 

1991, mas interrompidas durante 5 anos, por falta de verba. Em 1996, a construção do 

prédio foi retomada, quando se concluiu apenas o pavimento térreo, onde passou a 

funcionar o setor administrativo, laboratórios e enfermaria. A partir daí, as obras foram 

paralisadas novamente, por mais 8 anos. Em 2004, a obra foi retomada e, em 2006, 

inaugurou-se o acabamento da fachada.  Na parte interna, os dois últimos pavimentos, 

estão em fase final de acabamento, o que significa a disponibilização de  6 pavimentos 

com plena capacidade de funcionamento. 

A cidade também conta com o atendimento do Hospital Geral Materclin Clínica 

Maternidade e Pronto Socorro, de esfera administrativa privada e de gestão municipal, 

localizado ao lado da Santa Casa. 

  O Hospital Regional, também localizado nas proximidades da Vila Birigui, no 

bairro Jardim Guanabara, atende pacientes encaminhados pela Central Estadual de 

Regulação, Secretaria Municipal de Saúde ou Unidades Básicas de Saúde como: 

postos de Saúde, Programa de Saúde da Família, Centros de Saúde e Policlínicas. 

Recebe também todos os casos de urgências e emergências, encaminhadas pelo 

Pronto Atendimento Municipal (PA) ou transportados pelo Serviço de Atendimento 

Móvel de Urgência (SAMU) e o Centro de Saúde Jardim Guanabara com atendimento 

à Dermatologia e Serviço de Diálise pelo Centro de Nefrologia Clínica e Terapia.  

Os principais municípios, beneficiados pelo atendimento do Hospital Regional, 

além de Rondonópolis, são: Alto Araguaia, Alto Garças, Alto Taquari, Araguainha, 

Campo Verde, Dom Aquino, Guiratinga, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Paranatinga, 

Pedra Preta, Poxoréo, Primavera do Leste, Santo Antônio do Leste, São José do Povo, 

São Pedro da Cipa e Tesouro. Disponível em: http://www.saude.mt.gov.br/portal/roo. 

Acesso em 22 de jul. de 2011. 

  Outra unidade hospitalar instalada em Rondonópolis é o  Pronto Atendimento 

Municipal, que também realiza atendimento de emergências e recebe 

encaminhamentos dos Postos de Saúde da Família (PSFs) que estão localizados em 
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diferentes bairros da cidade. Há também um Hospital Psiquiátrico e várias clínicas 

particulares. Tais unidades hospitalares se concentram geográfica e estrategicamente 

próximas a principal via de acesso a Rondonópolis, a Avenida Fernando Corrêa da 

Costa. 

Rondonópolis vem se destacando também pela multifuncionalidade das 

atividades exercidas pelos Hospitais, Clínicas, Consultórios e Centros de Atendimentos 

Médicos na Vila Birigui, no entorno da Santa Casa de Misericórdia na porção oeste da 

cidade. Uma das características marcantes é a concentração das clínicas 

especializadas, atendendo nas mais diversas especialidades, localizadas próximo aos 

hospitais da cidade (Quadro 31). 

 

 SERVIÇOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS QUANTIDADE DE CLINICA, 
HOSPITAL, AMBULATÓRIO,  
CONSULTÓRIO E LABORATÓRIO 

SERVIÇO DE FONOAUDIOLOGIA  

Clínica AME 
SANTE Clínica 

02 Clínicas 

SERVIÇO DE FISIOTERAPIA E TERAPIA OCUPACIONAL  

Atendimentos Médicos 03 Consultórios 

SERVIÇO DE PSICOLOGIA  

Atendimento Médico 01 Consultório 

SERVIÇO DE NUTRIÇÃO  

Atendimento Médico 02 Consultórios 

SERVIÇO DE RAIO X - RADIODIAGNÓSTICO  E 
RADIOTERAPIA 

 

Centro de Imagem  01 Clínica 

Atendimento Médico 01 Consultório 

SERVIÇO DE ANÁLISES CLÍNICAS  

Laboratório de Análise Clínicas São João 02 Laboratórios 

Laboratório da Santa Casa 01 Laboratório 

ATIVIDADES DE CLÍNICAS ODONTOLÓGICAS  
(CLÍNICAS, CONSULTÓRIOS E AMBULATÓRIOS) 

 

SOMED 01 Clínica com Ambulatório   
01 Consultório  

Atendimento Médico 01 Consultório 

SERVIÇO DE CLÍNICA MÉDICA (CLÍNICAS, 
CONSULTÓRIOS E AMBULATÓRIOS) 

  
 

MaterClin 01 Clínica com Ambulatório 

Atendimento Médico 07 Consultórios 

SERVIÇO DE OTORRINO, ORTOPEDIA E 
TRAUMATOLOGIA 

 

Atendimento Médico 06 Consultórios 

SERVIÇO DE OFTALMOLOGIA  

Atendimento Médico 01 Consultório 

CLÍNICA DE ORTOPEDIA   

Clínica de Ortopedia Yamauchi 01 Clínica 

Atendimento Médico 02 Consultórios 

CENTRO MÉDICO CLÍNICO (ORTOPEDIA,  
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TRAUMATOLOGIA E ODONTOLOGIA) 

Atendimento Clínico 01 Clínica 

Clínicas Médicas 09 Consultórios 

Clínica Santa Clara 01 Clínica 

Atendimento Médico 04 Consultórios 

Instituto de Angiologia e Ginecologia  01 Clínica 

Atendimento Médico 04 Consultórios 

Gastromed 01 Clínica 

Atendimento Médico 03 Consultórios 

Vitaclin 01 Clínica 

Atendimento Médico 09 Consultórios 

Núcleo de Terapia Especializada em Cancerologia 01 Clínica 

Atendimento Médico 04 Consultórios 

Clínica Athos 
Atendimento Médico 

01 Clínica 
04 Consultórios 

Medic Clinic 01 Clínica 

IMAMED Diagnóstico Médico 01 Clínica 
06 Consultórios 

Clínica de Olhos 01 Clínica 

ATIVIDADE DE ATENDIMENTO HOSPITALAR   

Santa Casa de Misericórdia e Maternidade 01 Hospital 

SIA Serviço de Anestesiologia 01 Clínica 

Vitaclin 01 Clínica 

Clínica RM 01 Clínica 

Pronto Atendimento Unimed/Rondonópolis 01 Ambulatório 
03 Consultórios 

Cirurgia e Proctologia 01 Clínica 

Clínica de Pediatria 01 Clínica 
01 Consultório 

Serviço de Assistência Médica 01 Consultório 

Clínica Médica 02 Consultórios 

Quadro 31 - Principais Especialidades Médicas na Vila Birigui 
Fonte: Sistema Integrado de Administração Tributária da Prefeitura Municipal de Rondonópolis  e 
Pesquisa de Campo (2011)  
Org. DEMAMANN, Mirian Terezinha Mundt (2011) 

  

Na Vila Birigui, no entorno da Santa Casa de Misericórdia e Maternidade, pela 

própria localização geográfica, está se consolidando a centralidade da saúde  com a 

polarização de clínicas, consultórios médicos e vários laboratórios com atividades 

especializadas e implantação dos equipamentos urbanos de apoio à saúde. 

  Os serviços de ensino técnico e superior, público e privado, contribuem com a 

formação técnica e superior. Os cursos de Enfermagem e de Psicologia ofertados pelo 

Campus Universitário de Rondonópolis/UFMT e Universidade de Cuiabá/UNIC do 

Grupo IUNI contribuem com o mercado de trabalho na área de saúde.   

Tal centralidade oferece várias especialidades médicas à comunidade como o 

Hemocentro, as Clínicas particulares de psicologia e odontológica  e principalmente a 

Santa Casa de Misericórdia e Maternidade (Imagem 8).  
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  Imagem 8 - Centralidade Médica da Vila Birigui 
  Fonte: Pesquisa de Campo (2011)
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De acordo com as pesquisas de campo, observamos que, no setor privado de 

saúde em Rondonópolis, principalmente no entorno dos dois principais hospitais, estão 

se consolidando, no espaço urbano, áreas especializadas, onde existe o maior número 

de clínicas médicas que prestam serviços concentrados em uma mesma área. 

Assim, a consolidação da centralidade médica, está compondo um novo 

segmento de profissionais qualificados no mercado econômico da cidade e tem 

despertado interesses da classe imobiliária como filão de mercado de lucro certo. As 

clínicas e consultórios médicos são construções de arquitetura simples de um 

pavimento, compostas pelas antigas residências que deram espaço aos consultórios, 

clínicas e laboratórios, e os mais modernos, com dois e três pavimentos, denominados 

os centros médicos de arquitetura moderna. 

Nos últimos anos, o setor da saúde pública em Rondonópolis vem sendo objeto 

de muita discussão, principalmente pela carência de especialistas em algumas áreas, 

principalmente ortopedia e pediatria. Estão sendo realizados investimentos de R$1,5 

milhão entre os parceiros Prefeitura Municipal e o Estado, com novas instalações da 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI) que vai atender com mais qualidade e conforto aos 

pacientes da Santa Casa de Misericórdia de Rondonópolis. 

No que diz respeito aos serviços de saúde, o município oferece serviços como: 

laboratório de análises clínicas, assistência odontológica, saúde mental, assistência 

hospitalar com pronto atendimento e internação e pronto-socorro, disponibilizados nos 

hospitais públicos e privados, que têm convênio com o SUS. Nos procedimentos de 

alta complexidade realizados na cidade, há predomínio do setor privado no 

oferecimento dos serviços. 

Tais investimentos na saúde indicam que a revolução tecnológica e 

reestruturação do capital também trouxeram benefícios para a área da saúde, como 

salientam Soares  et alii (2010), quando afirmam que: 

 

o setor da saúde também vem sendo objeto de revolução técnico-científica e 
da reestruturação produtiva do capitalismo. O desenvolvimento da tecnificação 
da prática médica e dos serviços de saúde é uma das faces desse processo. 
[...] Verifica-se, em muitas cidades médias, um crescimento do número e da 
diversificação dos serviços de saúde, além do aumento da densidade técnica 
em procedimentos e equipamentos sofisticados (SOARES et alii, 2010, p. 207). 
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Devido aos problemas e carências do sistema de saúde público, os serviços de 

saúde privados também têm crescido e várias empresas que oferecem planos de 

saúde se fazem presentes em Rondonópolis. Os principais com atuação na cidade são: 

Unimed Rondonópolis, Grupo Somed Rondonópolis/MT, MT Saúde, Bradesco e o 

Instituto de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis/ 

SERVSAÚDE. 

 

 

3.6.3  A Centralidade Regional dos Principais Serviços Públicos 

 

 

Rondonópolis, pela condição de cidade média nas funções urbanas e pela 

presença de vários organismos prestadores de serviço público,  centralizados no  

quadrante centro-norte da cidade, a partir da confluência das Avenidas Barão do Rio 

Branco e Goiânia, exerce papel importante na saúde como Polo Regional dos 

Principais Serviços Públicos. Exerce papel polarizador na rede urbana, ou seja,  

polariza um espaço regional no sul do estado de Mato Grosso.  

Nesse nível de análise, a cidade de Rondonópolis destaca-se na sua região de 

atuação e em relação às cidades menores, pela concentração comercial e prestação 

de serviços diferenciados em comparação com outros centros, especialmente no setor 

financeiro, comercial e na presença de instituições públicas e  prestação de serviços 

públicos. 

Para Sposito (2010, p. 58), as cidades médias exercem centralidade interurbana 

sobre as de cidades menores, independente do tamanho da estrutura fundiária, pois  

 

[...] são caracterizadas pelas grandes propriedades ou não, voltadas à 
agricultura ou à pecuária, observam-se dinâmicas de centralização econômica 
e política em favor das médias e em detrimento das pequenas. Aqui a relação é 
de ordem inversa: quanto mais perdem as cidades pequenas, mais ganham as 
cidades médias, sobretudo se tratarmos de regiões distantes dos grandes 
centros urbanos (SPOSITO, 2010, p.58). 

Com relação aos organismos públicos, destacamos a existência de serviços 

vinculados à administração pública da esfera municipal, estadual e federal. Entre os 

organismos públicos destacamos: a Agência Central de Correios e Telégrafos, Justiça 

Federal, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) de Mato Grosso, Ministério Público do 
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Estado de Mato Grosso, Promotoria Pública, Justiça do Trabalho e Fórum Trabalhista, 

Fórum de Justiça e Tribunal do Júri (Imagem 9).   
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   Imagem 9 - Centralidade dos Principais Serviços Públicos 
    Fonte: Pesquisa de Campo (2011)
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Na (Imagem 9), observamos que alguns serviços ligados à administração 

pública reforçam a centralidade intraurbana e interurbana de Rondonópolis e confirma 

o importante papel que a cidade desempenha no seu entorno regional e extra-regional. 

Essa polarização mobiliza fluxos de pessoas, mercadorias e capital que são atraídos 

para a cidade e também os fluxos que são gerados pela funcionalidade que extrapola 

além do seu entorno. 

 

3.6.4   A Centralidade dos Serviços de Ciência e Tecnologia 

 

Os avanços obtidos no campo, por meio da melhoria genética sempre renderam 

em melhoria na produtividade dos grãos. As conquistas obtidas por meio do  avanço e 

aprimoramento nos serviços de tecnologia são frutos da busca de conhecimento dos 

produtores rurais.  

Inicialmente, no sul do estado, houve forte atuação da  Empresa Mato-grossense 

de Assistência Técnica e Extensão Rural (EMATER) junto às cooperativas, onde os 

sojicultores detinham capacidade técnica e  respaldo financeiro para os seus negócios, 

principalmente na sustentação técnica para produção de sementes. 

O cultivo da soja no cerrado foi introduzido por alguns produtores rurais, e sua 

viabilização deve-se à própria insistência e coragem de permanecer no campo. No 

entanto, a produção de sementes exige, além do conhecimento técnico especializado, 

também controle sobre a produção, armazenamento e rigoroso controle laboratorial, 

conforme destaca Monteiro (2004, p.141).  

Nesse sentido, com o intuito de aperfeiçoar recursos financeiros, técnicos e 

melhoria na qualidade das sementes com trabalho rigoroso de controle laboratorial foi 

desenvolvido um trabalho, conjugando recursos, técnicas de melhoria genética e 

eficiência. No entanto, a produção de sementes requer conhecimento, recurso técnico 

especializado, controle na produção e no armazenamento, daí surgiu “[...] a 

necessidade de implantar uma entidade para tal fim, culminando com a criação da 

Associação dos Produtores de Sementes (APROSMAT)” (MONTEIRO, 2004, p.141). A 

associação tinha por objetivo incentivar a produção e a comercialização de sementes 

no Mato Grosso, bem como defender os interesses dos associados. A APROSMAT, em 

1989, visando à defesa dos sementeiros implantou o laboratório de análise de 
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sementes em Rondonópolis. No início dos anos de 1990, as atividades da Fundação 

MT eram realizadas em parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisas 

Agropecuárias (Embrapa) que não dispunha de unidade própria de pesquisa em Mato 

Grosso. No entanto, somente em dezembro de 1993  foi criada a Fundação MT (Foto 

38).  

 

 
Foto 38 - Centro de Pesquisas da Fundação Mato Grosso 
Fonte: DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 
 

 

Os pesquisadores da Fundação MT conseguiram por meio do desenvolvimento 

de pesquisa melhorar as variedades de sementes de soja e algodão adaptadas às 

condições do cerrado. As transformações foram extremamente positivas, pois 

conseguiram apresentar soluções num curto espaço de tempo.  

Assim, a geração de bens coletivos, pesquisa, informações estão altamente 

afinadas com as necessidades dos produtores e os demais agentes do agronegócio.  

As informações geradas pela pesquisa retornaram mais rapidamente aos 

produtores, dando sustentabilidade e rentabilidade à produção por intermédio do 

sindicato dos produtores rurais. Atualmente, as pesquisas sobre as  novas variedades 

de sementes chegam até os produtores rurais mais rápido devido à incorporação de 

modernas técnicas de eficiências, agilidades e a incorporação da mecanização nos 

experimentos. 

Rondonópolis, ao longo dos 58 anos de emancipação política, tem se destacado 

no agronegócio e promovido anualmente a feira de exposição agropecuária. Em agosto 

de  2011, aconteceu a 39ª Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial, tendo a 

cidade como Centro do Agronegócio da região sul do Mato Grosso.  
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A Exposul tem uma longa história associada ao Agronegócio estadual, aos 

produtores rurais e ao povo de Rondonópolis.  É o maior evento da cidade envolvendo 

público e o Sindicato Rural. O evento, ligado ao agronegócio, está entre os dez maiores 

e mais influentes das feiras agropecuárias brasileiras, de acordo com números do 

Ministério da Agricultura e do Abastecimento.  

A feira agropecuária acontece anualmente no Parque de Exposições ao lado do 

Campus Universitário de Rondonópolis/UFMT, na rodovia MT 270, saída para 

Guiratinga (Foto 39). 

 

 

Foto 39 - Parque de Exposições Wilmar Peres de Farias 
Fonte: http://exposuleuvou.com.br/exposul/noticias. Acesso em 31 de agosto de 2011 

 

 

A  tradicional feira agropecuária de Rondonópolis comemorou em 2011, a 39ª 

Exposição Agropecuária, Industrial e Comercial que registrou R$89,5 milhões de 

comercialização em maquinário, equipamentos para pecuária, veículos e 12 leilões de 

gado de elite. Foi o maior volume de negociação já registrado na tradicional feira, a 

maior do Estado. Entre as empresas expositoras, estavam grandes fábricas chinesas, 

como  Shantui Yto, Shineray, Xgma e Sinotruck, que comercializaram máquinas para 

construção civil, caminhões pesados, máquinas agrícolas e motos. Também fizeram 

parte da feira de exposição, shows artísticos, palestras técnicas, estandes para 

comercialização de máquinas e equipamentos  agropecuários e julgamentos raciais de 

bovinos e ovinos (Foto 40). 

http://exposuleuvou.com.br/exposul/noticias
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Foto 40 - Feira Agropecuária da 39ª Exposul de Rondonópolis 
Fonte: DEMAMANN, Mirian T. Mundt (2011) 
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Pelas fotos, observamos que a agropecuária confirma a importância de 

Rondonópolis, no setor do agronegócio, pela intensa produção agroindustrial que 

movimenta grande volume de capital comercializado. 

O padrão da feira agropecuária revela que a dinâmica da reestruturação 

agropecuária e os circuitos espaciais produtivos tornam mais complexas as relações 

campo-cidade e, segundo Elias (2007, p. 118), “[...] o agronegócio tem o poder de 

impor especializações territoriais  cada vez mais profundas”.  

Assim, a consolidação do campo, com novas demandas e padrões de consumo, 

redefine o papel de cidade média de Rondonópolis, aumentando a terceirização da 

economia que culmina no acelerado processo de urbanização, e as novas práticas  

socioespaciais tendem a qualificar novos habitats urbanos, indicando diferentes 

expressões das centralidades. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Concomitantemente às mudanças ocorridas na sociedade, alteram-se também 

as formas de produção do espaço urbano. Essas são, cada vez, mais orientadas por 

interesses de agentes produtores do espaço urbano voltados a auferir maiores lucros 

possíveis. 

Diante das iniciativas dos agentes produtores, o que se têm são mudanças nas 

estruturas internas das cidades, tendo em vista um movimento de expansão, cada vez 

mais acentuada, do tecido urbano disperso e descontínuo. 

A produção do espaço urbano atual reforça as características da sociedade 

contemporânea induzida por mudanças e desenvolvimento pelo advento das  novas 

tecnologias, tanto no campo quanto nas cidades, beneficiando a fluidez das 

informações e circulação de bens materiais e imateriais com importantes  

transformações políticas, sociais, culturais e, sobretudo, econômicas. 

Com a retomada do povoamento a partir de 1947, a cidade de Rondonópolis foi 

re-inserida no contexto capitalista de produção, enquanto fronteira agrícola mato-

grossense visando à produção de alimentos, resultado da política de colonização 

implantada pelo Governo do Estado. A emancipação política do município de 

Rondonópolis aconteceu em 1953, momento em que voltou a crescer motivado por 

alguns fatores, entre eles: produção do espaço pelos migrantes; importância dos eixos 

rodoviários para comercialização da produção; doação de lotes por parte do governo 

com intuito de fixar os migrantes; fortalecimento do comércio local promovendo 

financiamento aos colonos. 

Na retomada do crescimento de Rondonópolis, destacamos duas franjas 

pioneiras que fortaleceram o povoamento: “a dos nordestinos, paulistas e mineiros (de 

1947 a 1970) e a dos sulistas (década de 70 e 80)” (TESORO, 1999, p.11), que 

compreendem as etapas de colonização e expansão da fronteira agrícola que 

trouxeram significativas mudanças no campo e na cidade. 

Assim, antes da consolidação do Centro Principal de Rondonópolis, a cidade já 

manifestava atração para além da escala local e regional. Embora não havendo 

vestígio de qualquer dinâmica de fragmentação do tecido urbano, conforme os 

argumentos de Silva (2006, p.215), “[...] as pessoas que o freqüentavam não estavam 

inseridas em uma mesma escala e nem possuíam o mesmo poder aquisitivo [...]”. 
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O novo ordenamento no tecido urbano transformou a área central pelo aumento 

da concentração de atividades comerciais e disponibilidades de serviços, diminuindo, 

assim, a função que era meramente residencial e de única centralidade, com o 

desenvolvimento das atividades econômicas fora do centro urbano. 

 Com a descentralização das atividades econômicas, outros eixos comerciais e 

de prestação de serviços se estruturam na paisagem urbana, são eles: as Avenidas 

Bandeirantes e Presidente Médici, com destaque especialmente no comércio de 

veículos, lojas de pneus, autopeças, sementes e implementos agrícolas. Também são 

as primeiras e principais vias de comunicação de entrada e saída da cidade. 

Diante disso, a centralidade se expressa com o surgimento de novas áreas de 

forte atração econômica e frequentação, pois o reconhecimento de fluxos e 

concentrações no interior da cidade define outros núcleos de concentração, indicando 

diferentes níveis de expressão da centralidade (SPOSITO, 2010, p. 204). 

  A descentralização econômica impõe o fim da centralidade única no interior do 

tecido urbano de Rondonópolis. A ampla extensão territorial intraurbana com a 

proliferação dos loteamentos passou a articular novas formas de moradia e de 

consumo ao longo da Avenida Lions Internacional, que foi alterando gradativamente a 

funcionalidade, antes, de uso residencial, para uma atividade comercial pela presença 

de diversos restaurantes, lanchonetes e bares. 

 Assim, Rondonópolis desponta como capital do agronegócio, configurando um 

cenário em pleno desenvolvimento econômico, com a produção de novos espaços 

urbanos, intenso processo de verticalização com vários edifícios residenciais, 

comerciais e de uso misto. 

Dessa forma, o capital se expandiu tanto no campo, quanto na cidade, na 

difusão do agronegócio, criando e recriando novas condições de reestruturação da 

economia e do espaço, resultando no incremento da urbanização e associando 

crescimento econômico, novos espaços de consumo e moradia. 

 
A cada alteração nas técnicas e tecnologias no campo, correspondem 
mudanças no meio urbano. Sendo assim, lugares onde as inovações foram 
introduzidas a mais tempo, precisaram adequar-se à nova realidade. O caso 
específico de Rondonópolis é representativo, porque é um município de 
ocupação antiga, remontando ao início do século XX, o qual passou por 
diferentes momentos econômicos e, mesmo nos últimos anos, foi palco de 
transformações em sua zona produtora, acompanhada também em seu espaço 
urbano (MONTEIRO, 2004, p.302). 
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O Rondon Plaza Shopping Center, construído em área que era utilizada para a 

produção de hortaliças e não oferecia condições favoráveis aos fluxos de pessoas e 

mercadorias até o Centro Principal da cidade e inaugurado em 2001, na última década, 

consolidou-se numa centralidade, a qual revela uma estratégia de incorporação 

imobiliária e nova lógica socioeconômica, relacionada à movimentação seletiva dos 

fluxos de pessoas, com base em status social e busca de tranquilidade e segurança. 

Tal dinâmica demonstra que o arranjo espacial do shopping mobiliza a instalação de 

vários equipamentos urbanos no seu entorno imediato, enquanto produto, condição e 

meio de reprodução capitalista. 

No espaço urbano, paisagens típicas do período atual, tais como prédios, 

edifícios, auto-estradas, ruas, avenidas, shopping centers, os quais podem ser 

observados em grandes e médias cidades, simbolizam as características da sociedade 

atual, estabelecidas no plano das mercadorias. 

Desta maneira, assim como outras mercadorias, o espaço urbano de 

Rondonópolis é produzido e reproduzido, visando o aumento das taxas de lucros dos 

empreendedores imobiliários. Para isso, há, nas cidades, agentes produtores do 

espaço urbano com a preocupação pela criação de novos produtos, voltados à 

promoção de novas demandas e até mesmo manipulação das necessidades humanas. 

 Entre as necessidades humanas construídas pelos agentes produtores 

imobiliários do espaço urbano está o onde morar e consumir. Tais mercadorias são 

manipuladas por meio das estratégias de marketing, influenciando na escolha de 

acordo com o nível de renda, sendo observadas as possibilidades e estratégias de 

escolha para morar e consumir no espaço intraurbano. 

Neste contexto, surgem novas morfologias urbanas, referentes às novas formas 

de morar, em condomínios verticais e horizontais fechados, e de consumo, os 

shoppings centers, grandes supermercados, hipermercados e novas centralidades. 

Estes novos produtos da produção imobiliária acompanham as mudanças no tecido 

urbano e, por sua vez, no processo de urbanização. 

Pelos pressupostos teóricos apontados, acreditamos que a partir da implantação 

do Rondon Plaza Shopping Center, a produção do espaço urbano de Rondonópolis 

promoveu a reprodução capitalista a partir de processos simultâneos e articulados sob 

a ótica de vários interesses relativos à valorização fundiária e imobiliária manifestada 

na produção de novos espaços que não desempenhavam funções totalmente urbanas 

e que se tornaram modernos, valorizados com novo padrão de acesso, como no caso 
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dos condomínios verticais no entorno do shopping e condomínios horizontais fechados 

em locais de ótima acessibilidade. 

As novas centralidades, também, favoreceram a concentração econômica de 

grandes grupos de representação comercial e serviços com a implantação de grandes 

empreendimentos em áreas estratégicas da cidade, em novos loteamentos distantes 

do Centro Principal e até mesmo ao longo de importantes avenidas e grandes eixos de 

circulação, assim, produzindo em diferentes partes da cidade, novos fluxos e 

possibilidade de consumo, entre elas o uso mais acentuado dos meios de locomoção 

particular. 

A partir da dispersão das áreas residenciais, temos uma cidade cada vez mais 

extensa e marcada por novos espaços de consumo pertencentes ao mesmo segmento 

socioeconômico. Assim, a urbanização dispersa promove a formação de novos 

espaços de consumo em extensões descontínuas e distantes do Centro Principal, 

associados ao capital imobiliário, que são os principais corredores e empreendimentos 

com predominância de estabelecimentos comerciais e prestação de serviços 

distribuídos pela cidade, contornando o tecido urbano. 

Tais mudanças repercutem diretamente na estrutura interna da cidade, antes de 

monocêntrica, ou seja, anteriormente com uma única área central, e atualmente, 

caracterizada pela multi(poli)centralidade, em que cada centralidade apresenta 

características diferenciadas, principalmente nos corredores e empreendimentos 

comerciais e de prestação de serviços. As alterações aconteceram com o surgimento 

de novos espaços de consumo juntamente às mudanças no conteúdo residencial 

destas áreas localizadas na porção leste, ao longo da Avenida Rotary Internacional, 

estendendo-se para a Rua Presidente Castelo Branco, na Vila Operária no sentido 

norte; na Avenida Arapongas sentido oeste e também em direção ao sul, a partir das 

BRs 364 e 163, principal entroncamento rodoviário e importante via de acesso para o 

leste e sul do país. 

Ao longo da MT 270 no Parque Residencial Sagrada Família, identificamos outro 

eixo comercial onde predomina a concentração de vários Motéis e, em consolidação, 

inúmeros estabelecimentos comerciais e de prestação de serviços para consumo da 

população do entorno. 

A Avenida Rotary Internacional se confirmou como uma área onde as alterações 

aconteceram rapidamente, após a implantação do Rondon Plaza Shopping Center, 

com mudanças no padrão residencial a partir de 2003, na implantação de 
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empreendimentos imobiliários em condomínios residenciais verticais fechados. Na Rua 

Presidente Castelo Branco, identificamos a presença de inúmeros estabelecimentos 

comerciais e de serviços para consumo da população local, formando o típico 

“comércio de vizinhança” de abrangência local, razão pela qual é definida como 

Subcentro Vila Operária. As atividades de comércio e serviços ocupam somente os 

lados dos quarteirões que estão voltados para as ruas e avenidas mais movimentadas, 

atendidas pelos transportes coletivos urbanos e servidos pelas duas agências 

bancárias. 

A partir do entroncamento das BRs 364 e 163, a consolidação da centralidade 

do polo industrial de Rondonópolis se estabeleceu com os seguintes distritos e parques 

industriais: Distritos Industriais de Rondonópolis, Distrito Industrial Augusto B. Razia, 

Parque Industrial Maria Vetorasso e o Parque Industrial Fabrício Vetorasso Mendes. 

Assim, tais mudanças estão associadas à valorização fundiária e imobiliária em 

Rondonópolis, o que tem interferido na transformação da política de localização dos 

Distritos e Parque Industriais, transformando-os em grandes equipamentos industriais 

ao longo dos entroncamentos de duas principais rodovias federais, as BRs, 163 e 364.  

Com a aprovação da ampliação do perímetro urbano, a área expandida ficou 

praticamente o dobro da que existia antes. As principais áreas atingidas na nova zona 

urbana foram em direção ao norte e nordeste ao longo da BR 364, saída para Cuiabá 

e, para o sul, especialmente ao longo da BR 163, após o novo Aeroporto, em direção 

ao Mato Grosso do Sul, aumentando a área reservada às zonas industriais. 

 Assim, a porção do extremo sul da cidade incorporou maior área, visando a 

implantação do Terminal Ferroviário de Rondonópolis, da América Latina Logística 

(ALL), interligando os municípios de Alto Araguaia, Itiquira e Rondonópolis. Esta obra, 

em Rondonópolis, será inaugurada em 2012 e vai ampliar a capacidade operacional da 

ferrovia no transporte de grãos e outros insumos mato-grossenses até o porto de 

Santos em São Paulo. 

Do ponto de vista logístico, Rondonópolis constitui um nó logístico que polariza 

uma região produtora de grãos e carne, que possibilita a armazenagem, 

processamento e distribuição da produção. É a função de polo regional ao oferecer 

insumos e serviços à atividade agropecuária. É ponto de entrada de produtos da região 

pela localização estratégica e referência pelo entroncamento de duas importantes 

rodovias federais, a BR 163 e BR 364, bem como a forte centralidade dos Distritos e 

Parque Industriais e a função de polo regional da cidade que oferece insumos e 
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serviços à atividade agrícola. Em breve, a cidade também assumirá a característica 

logística de entroncamento ferroviário e local estratégico. Os produtos chegarão e 

sairão, pois a unidade de Rondonópolis se constituirá numa plataforma intermodal para 

grãos com capacidade para concentrar, armazenar e beneficiar a produção dos 

municípios próximos, que chegarão por rodovias e sairão da região por vagões da 

empresa ferroviária ALL até São Paulo. 

Na cidade de Rondonópolis, são fortes as perspectivas das relações entre o 

campo e cidade por meio do agronegócio. Esta região se destaca na produção de 

grãos, rebanho bovino e um altíssimo nível de mecanização agropecuária. Apresenta 

uma estreita relação da produção urbana com a dinâmica agropecuária, assim como a 

oferta de produtos e serviços urbanos cada vez mais especializados, bem como a 

produção de informação e pesquisas aplicadas pela estrutura universitária particular, 

federal e técnica que existe em Rondonópolis. 

Assim, a criação de novas centralidades evidencia a forma de articulação da 

ação dos seguintes sujeitos envolvidos: o poder público da cidade, os proprietários 

fundiários e os agentes imobiliários. O interesse da iniciativa privada em impele e 

direciona os processos de reestruturação intraurbana, incorporando também os 

interesses dos demais agentes. 

Assim, a descentralização das atividades econômicas em Rondonópolis é um 

processo ainda não concluído, mas demonstra  uma tendência dinâmica econômica, 

pelas políticas locais e regionais e pela infraestrutura, em sua evolução industrial 

caminha para a formação de outras centralidades. 

A segmentação das centralidades no tecido urbano é determinante para o 

surgimento de novas demandas por bens de consumo e serviços em áreas cada vez 

mais distantes do Centro Principal, associado ao capital imobiliário, o comercial, o 

industrial e prestador de serviços. É neste contexto que surgem novos espaços de 

consumo, em diversas partes da cidade. 

Tais mudanças interferem diretamente na reestruturação interna da cidade, 

anteriormente monocêntrica, com um único Centro Principal, atualmente 

caracterizando-se pela multi(poli)centralidade, marcada por diversas e diferentes 

centralidades vinculadas aos novos padrões de consumo, pressupondo que as 

centralidades atendem  interesses de determinados grupos sociais. 
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