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Introdução 

As inovações de ordem técnica geram novos ordenamentos territoriais e novas 

relações sociais. No caso do estado do Mato Grosso, a entrada e consolidação do cultivo de 

soja como uma das principais atividades econômicas gerou uma (re)organização do espaço, 

tornando esse estado, atualmente, o maior produtor de soja do Brasil, possuindo em seu 

território diversos municípios que têm nessa produção sua principal atividade econômica. 

Como sabemos, os processos de difusão do capital não se dão de forma homogênea 

no espaço. Encontramos no cerrado matogrossense áreas de uso intensivo de grandes 

inovações tecnológicas, e áreas onde tais inovações ainda não se difundiram. Tal fenômeno 

cria uma diferenciação entre as áreas e, sabendo que cabe a cidade a concentração do 

oferecimento de produtos e serviços, podemos afirmar que se cria uma hierarquia entre os 

centros urbanos. 

O cultivo da soja no estado já abrange diversos municípios, dentre os mesmos 

podemos destacar a consolidação de alguns enquanto produtores desses grãos, mas que, 

mesmo possuindo boa parte de seu território ocupado com soja, ainda podem elevar seus 

índices de produção sem a expansão física das lavouras. Tal fato acontece pela 

possibilidade de aumento do rendimento, que ocorre através do uso de novas tecnologias 

de cultivo, que vão desde novas máquinas com tecnologias avançadas ao estudo 

aprofundado de talhões (divisões internas na área plantada), que possuem diferentes 

rendimentos, em busca da homogeneização nos maiores índices. 

Outros municípios também buscam tais índices de rendimento, porem por terem 

iniciado sua produção há menos tempo ou com menor voracidade, possuem ainda extensas 

áreas que podem (segundo os interesses dos diversos atores envolvidos) ser direcionadas 

para o aumento da produção. 

Por fim, existem municípios que não produzem soja, principalmente por possuírem 

suas atividades econômicas ligadas a outros produtos agropecuários ou a outras atividades 

(extrativistas, industriais, administrativas). Existem ainda municípios que possuem interesse 

em produzir soja, mas que possuem tímidos índices de ocupação com esses grãos ou 

mesmo ainda não iniciaram um movimento nesse sentido. 

                                                 
1 NUCLAMB – Núcleo de estudos Geoambientais – UFRJ 
olf@br.inter.net 
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Devemos ressaltar que os elevados índices da produção mato-grossense não se 

devem apenas à expansão em área, mas principalmente aos altos índices de rendimento da 

terra (os maiores do país), a fmi de atingir tais níveis de rendimento os produtores utilizam 

um intenso pacote tecnológico, que contém sementes melhoradas, máquinas, pesticidas, 

inseticidas, corretores de solo etc., ou seja, a agricultura da soja no estado possui como 

principal característica o seu alto nível de tecnificação, que requer constantes investimentos 

de capital e espaços urbanos que dêem suporte a essa produção. 

Os núcleos urbanos, serão os responsáveis pelo suporte à produção que ocorre no 

campo. Conforme nos mostra Santos (1994), não se pode mais pensar o Brasil como um 

Brasil urbano e um Brasil rural, deve-se pensar em regiões urbanas e regiões rurais, onde 

as regiões urbanas possuem atividades agrícolas e as regiões rurais possuem cidades. 

É nesse contexto que visamos hierarquizar algumas cidades que se localizam ao 

longo da Br 163 (rodovia Cuiabá – Santarém) do Mato Grosso. Essa rodovia é um 

importante eixo de escoamento da produção, até agora em direção aos portos das regiões 

Sul e Sudeste (Santos e Paranaguá), mas sua conclusão no sentido Santarém irá gerar uma 

forte redução nos custos de frete, em função de menores distâncias. 

A escolha de tal área está relacionada com a importância econômica e política da 

mesma, onde o “carro chefe” da economia é a produção sojífera, e a influencia política parte 

principalmente dos grandes produtores e suas associações de classe. Devemos ressaltar 

que alguns dos municípios estudados não são produtores de soja, ou mesmo possuem uma 

produção irrelevante, a presença de tais municípios em nosso estudo é justificada pelo 

objetivo de comparação entre áreas urbanas inseridas a fundo na economia sojífera e áreas 

urbanas que não pertencem a essa economia, que irá, ou não, demonstrar um dinamismo 

diferente em cidades ligadas à soja. 

 A importância das cidades 

A organização espacial baseada na produção sojífera é altamente dependente de 

espaços e acaba por moldar as cidades segundo suas próprias necessidades. Podemos 

destacar a presença de atividades voltadas exclusivamente para a produção de soja, tais 

como empresas de comercialização de máquinas, pesticidas, fertilizantes etc., empresas de 

pesquisa, como por exemplo, as que desenvolvem sementes melhoradas, e a presença de 

escritórios de grandes multinacionais voltados para a comercialização dos grãos, além de 

outras atividades que não são voltadas exclusivamente para a produção, mas que a tem 

como maior justificativa de sua presença, como os bancos responsáveis pelo crédito ao 

produtor. 
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Essas cidades são também a sede do mercado de trabalho e possuem uma forte 

dinâmica populacional, uma vez que por se tratar de uma área nova cria um imaginário de 

possibilidade de nova vida, em especial para pessoas vindas do Nordeste do país em busca 

de empregos e melhores condições de vida. No entanto essa mão-de-obra é muito pouco 

absorvida pela produção, apenas de forma temporária, uma vez que para empregos 

permanentes os produtores vão buscar mão-de-obra especializada em outras cidades, em 

especial nas regiões Sul e Sudeste. 

Os migrantes que buscam essas áreas de forma espontânea (não sendo trazidos por 

empresas e produtores), geralmente de baixa qualificação, e que tentam se inserir nessa 

economia moderna, acabam tendo dificuldades na busca por empregos, uma vez que a 

mão-de-obra não qualificada não é muito absorvida na produção de soja, no entanto as 

ofertas de empregos temporários no plantio e na colheita fazem com que esses migrantes 

se mantenham nas cidades, o que acaba por gerar alguns bolsões de pobreza, ressaltamos 

aqui que apesar de ocorrer em uma escala diferente esses residentes também são 

consumidores e também geram uma circulação de capital nos ambientes intra-urbanos. 

Já a mão-de-obra especializada e os próprios produtores irão atrair para a cidade 

comércio e serviços diferenciados, geralmente de artigos ou grifes sofisticadas que 

busquem atender esse mercado de alta renda existente nessas cidades. 

 Nesse contexto buscamos aqui uma hierarquização que permita conhecer a 

dinâmica dessas cidades, e especialmente saber se a produção sojifera que acontece no 

campo, infere uma maior dinâmica a esses espaços urbanos. 

A área de estudos 

As cidades escolhidas para este estudo situam-se na microrregião de Sinop, não 

sendo essa a microrregião oficial do IBGE, uma vez que a mesma contém 19 municípios; tal 

microrregião foi proposta pela Secretaria de Planejamento do estado de Mato Grosso 

(SEPLAN-MT) para fins de elaboração de fóruns regionais de desenvolvimento. 

Os municípios da microrregião da SEPLAN – MT são: Cláudia, Feliz Natal, Itaúba, 

Juara, Lucas do Rio Verde, Marcelândia, Nova Mutum, Nova Santa Helena, Nova Ubiratã, 

Novo Horizonte do Norte, Porto dos Gaúchos, Santa Carmem, Santa Rita do Trivelato, 

Sinop, Sorriso, Tabaporã, Tapurah, União do Sul e Vera. 

Os municípios em questão abrangem uma área de aproximadamente 138.657,00 km2, 

correspondendo a 15% da área total do estado, possuindo cerca de 273.860 habitantes 

(11% do estado). 
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Todos os municípios possuem ligação com a Br 163, alguns estão situados ao longo 

da via (Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, Sorriso, Sinop, Itaúba e Santa Helena), os outros 

possuem ligação com a mesma através de rodovias estaduais (Mts 338, 220, 225, 140 e 

423, e outros através da Br 242). 

Devemos ressaltar que nem todos os municípios da área são produtores de soja, o 

que será levado em consideração em nosso estudo, em especial para fins de comparação, 

uma vez que poderemos notar quais as atividades urbanas aparecem com maior freqüência 

em áreas de soja e no que elas se diferem de outras áreas. 

Destacamos aqui a rodovia BR 163, por essa ser uma das áreas de maior dinâmica de 

expansão da soja, a conclusão do asfaltamento dessa via em direção à Santarém, permitirá 

uma significativa redução nos custos com frete, que atualmente está entre um dos maiores 

custos da produção, uma vez que o escoamento da produção é atualmente feito pelos 

portos do centro-sul do país, chegando até os mesmos por vias rodoviárias. 

As principais variáveis a serem hierarquizadas são as referentes à população e ao 

setor terciário (comércio e serviços). 

A análise da população urbana e seu crescimento são um forte indício para a definição 

do tamanho das cidades, bem como ao poder de atração exercido por parte das diferentes 

atividades rurais e/ou urbanas, sendo o tamanho da população principal critério de 

classificação do tamanho das cidades. 

O setor terciário é de fundamental importância para nosso estudo por estar 

relacionado, em primeiro lugar com o abastecimento de produtos e serviços que os cultivos 

modernos necessitam. A freqüência da demanda dos produtores também é de fundamental 

importância por demonstrar centralidade por parte das cidades, uma vez que atividades de 

consumo menos freqüente, como a venda de máquinas, por exemplo, serão encontradas 

apenas em cidades de maior porte, enquanto atividades de consumo mais freqüente, como 

a venda de inseticidas etc, provavelmente serão encontradas em todas as cidades onde o 

cultivo em questão esteja presente. A presença do setor terciário possui relevância também 

com relação ao consumo por parte da população, em especial os produtores e seus 

empregados qualificados, que residem nas cidades, e possuem alto poder aquisitivo. 

Partindo das duas variáveis fundamentais de nosso estudo, buscaremos atingir outro 

de nossos objetivos, a comparação entre as cidades estudadas. Através da associação em 

termos da dinâmica populacional, atividade econômica (bem como seu estágio de 

desenvolvimento) e presença de atividades no setor terciário, poderemos notar quais 

cidades possuem maior dinâmica e renda e quais atividades econômicas irão gerar e 

requerer tal desenvolvimento. 
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O meio Técnico-Científico-Informacional 

Todo esse aparato técnico, relacionado com as escolhas feitas pelos atores envolvidos 

no processo irão gerar uma nova configuração espacial, é o que Santos (1999) irá 

denominar de meio-técnico-científico-informacional,e que apresentaremos aqui, uma vez 

que a definição do mesmo se encaixa bem nos processos que acontecem na área de 

estudo. 

Segundo SANTOS (1999) podemos afirmar que a história do meio geográfico pode ser 

dividida em três etapas: a primeira delas, o meio natural, trata de quando o homem utilizava 

os recursos naturais necessários à sua sobrevivência sem realizar grandes transformações 

nesse meio, porém “as transformações impostas às coisas naturais já eram técnicas, entre 

as quais a domesticação de plantas e animais aparece como um instrumento marcante: o 

homem mudando a natureza” (SANTOS, 1999:188). O segundo seria o meio técnico, 

quando o homem passa a mecanizar o espaço, constituído por objetos culturais e técnicos, 

passando os países a se diferenciar pela quantidade e pelo nível de técnica empregada na 

produção. Ao se inserir esse novo meio começam a surgir os problemas de ordem 

ambiental. O meio técnico científico informacional, no qual vivemos atualmente, se 

caracteriza pela profunda ligação entre a ciência e a técnica, que ocorre devido às 

necessidades do mercado consumidor. 

Ainda segundo SANTOS (1999) para servir como base para uma explicação 

geográfica a técnica deve ser trabalhada em relação ao meio, não podemos analisar o 

espaço dissociado da técnica e das relações sociais, devemos sempre buscar uma 

interação entre os três fatores. 

Os objetos técnicos não estão uniformemente espalhados; essa heterogeneidade vem 

de sua diferente difusão no tempo e no espaço. Os objetos técnicos devem ser estudados 

analisando-se o seu entorno, pois os mesmos não estão dissociados da realidade presente 

no local, assim como cada objeto é apropriado de modo diferente segundo as realidades do 

espaço no qual ele é inserido. Assim, “é o espaço que determina os objetos: o espaço visto 

como um conjunto de objetos organizados segundo uma lógica e utilizados (adicionados) 

segundo uma lógica” (SANTOS, 1999:34). Não devemos jamais analisar o meio natural e o 

meio técnico, devemos tratá-lo como único, pois a técnica está integrada ao meio como uma 

realidade unitária. 

A necessidade de se analisar o conceito de meio técnico-cientifico-informacional 

remonta à presença dessa forma de relações na Chapada dos Parecis, uma vez que toda a 

produção existente na área está relacionada com a técnica que a viabiliza e que é gerada 

por uma ciência que a estuda e pela informação instantânea que permite aos produtores a 

superação de limites naturais (uma vez que determinadas máquinas se apresentam 
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informações instantâneas sobre as condições do solo e que técnicas devem ser utilizadas 

para àquelas condições) e a superação de limites econômicos, uma vez que os produtores 

têm acesso a informações de preços e comercialização diretamente com a bolsa de 

Chicago, por exemplo. 

A teoria das localidades centrais 

Essa teoria foi elaborada por Walter Christaller em 1933, e segundo sua proposição, 

existiriam elementos reguladores sobre número, tamanho e distribuição das cidades. 

Independente de seu tamanho, todo núcleo de povoamento é considerado uma localidade 

central, equipado de funções centrais. Essas funções seriam as de distribuição de bens e 

serviços para a população externa à localidade, residente em sua área de mercado ou 

região de influência. A centralidade de uma localidade seria dada pela importância dos bens 

e serviços (funções centrais) oferecidos. Quanto mais funções centrais a cidade oferecer 

maior a sua centralidade. 

Outros dois conceitos são definidos por Christaller, o de alcance espacial máximo e o 

de alcance espacial mínimo. 

O alcance espacial máximo diz respeito a distancia máxima percorrida por uma 

população em busca de determinados bens ou serviços, ou seja, um produto de grande 

necessidade ou consumo deve estar muito próximo de seu mercado consumidor que não se 

deslocará grandes distâncias para adquiri-lo, essa seria a área limite de deslocamento para 

a busca por certos bens e serviços, a partir dela os consumidores deslocam-se para centros 

mais próximos diminuindo os custos de transporte. 

O alcance espacial mínimo diz respeito a uma área que possua um número mínimo 

de consumidores necessários para que se torne viável a comercialização de um 

determinado produto ou o fornecimento de um serviço. 

A partir do alcance espacial máximo e mínimo se diferenciam as ofertas de bens e 

serviços, os de consumo de grande freqüência necessitam de um pequeno alcance espacial 

mínimo, ou seja, um número reduzido de pessoas são suficiente para justificar suas ofertas, 

esse produtos possuem então um alcance espacial máximo reduzido, uma vez que, devido 

a sua grande oferta em diversos centros os custos de deslocamento para outras áreas os 

tornam muito caros. 

Os bens e serviços que possuem um consumo de menor periodicidade (mensal, 

anual etc) necessitam de um maior alcance espacial mínimo para que sejam 

economicamente viáveis, pois o número de consumidores para necessários para justificar 
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sua oferta é elevado. Em conseqüência disso, são poucas as localidades que irão oferecer 

esses bens e serviços que estarão situadas a uma maior distancia entre si. 

A partir dessas proposições fica estabelecida uma diferenciação na oferta de bens e 

serviços. Quando uma função central for de consumo freqüente, poucos consumidores são 

suficientes para proporcionar sua viabilidade econômica (como é o caso de sementes, 

fertilizantes e inseticidas no caso da produção de soja). Assim, ela necessita de reduzido 

alcance espacial mínimo e, além disso, também seria reduzido seu alcance espacial 

máximo, uma vez que por serem oferecidas em diversos centros o custo de transporte para 

o deslocamento na busca de tais funções seria impeditivo. 

Já em relação aos bens e serviços de menor freqüência de consumo, seria 

necessário maior alcance espacial mínimo, tendo em vista que maior seria o número de 

consumidores exigidos a sua viabilidade econômica, sendo, portanto, mais ampla a área 

que conteria tal população. 

Algumas atualizações sobre a teoria das localidades centrais. 

A teoria formulada por Christaller referia-se a porção meridional da Alemanha na 

década de 30, logo, algumas variações surgem com relação à mesma, essas variações 

decorrem de diversos motivos, em especial a elementos que não são constantes e 

uniformes, mas sim dinâmicos, como, por exemplo, estrutura demográfica, renda, padrões 

culturais, dinâmica regional etc. 

Para Corrêa, a “nova geografia” abordou a teoria dos lugares centrais de forma 

errônea, por abordar os fatos de forma a escamotear a realidades, considerando que “as 

trocas se fazem entre seres socialmente semelhantes, sem distinção de classes sociais, 

derivando de um padrão de equilíbrio na sociedade” (1997, p 16) e sem levar em conta as 

relações sociais, a história, a cultura etc. 

Corrêa indica alguns pontos a serem repensados sobre a teoria dos lugares centrais. 

Em primeiro lugar, o autor indica a necessidade da compreensão do papel da produção, 

distribuição e consumo, no modo de produção capitalista, na organização da sociedade e do 

espaço. Segundo Corrêa (1997, p. 18-19): 

 “Neste processo de articulação e integração, sob domínio da 

produção capitalista, crescente e diversificada, os mecanismos 

econômicos de alcance espacial Maximo e mínimo e de economia de 

aglomeração adquirem um significado novo que é o da própria 

acumulação capitalista e geram uma diferenciação hierárquica entre 

todos os centros de uma rede de distribuição”. 
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O comercio varejista e a prestação de serviços em cidades menores ou áreas rurais 

aparecem como uma forma de drenagem da renda dessas áreas, uma vez que os produtos 

consumidos em cidades como a de nosso estudo, por exemplo, são oriundos de outras 

áreas produtoras, em especial do centro-sul do país, e os cultivos criados nessas áreas são 

“estranhos” a sua população, que não os consome. 

O processo de reprodução das classes sociais pode ser verificado também por meio 

da rede de localidades centrais. Onde convivem, um exercito de reserva, os trabalhadores 

não qualificados do campo, os trabalhadores qualificados, os proprietários rurais e uma 

camada de membros da classe média empregada no setor privado e público (escritórios, 

bancos, escolas empresas etc). Para Corrêa (1997 p. 21-22), 

 “Esta reprodução e faz, em grande parte, através do consumo 

diferenciado de bens e serviços oferecidos pelas localidades centrais, 

diferenciação esta que não se refere apenas aos tipos (educação, saúde, 

automóveis, aparelhos eletrodomésticos, confecções etc.), como também à 

quantidade e qualidade dos bens e serviços consumidos”. 

Devemos lembrar aqui que bens e serviços de luxo a sofisticados, apesar de poderem 

ser teoricamente classificados como de amplo alcance espacial, são consumidos apenas 

por uma classe de alto poder aquisitivo e residente nas cidades onde estão presentes. 

Por fim devemos destacar outra proposição de Corrêa que merece destaque em nosso 

estudo. Ela diz respeito ao “desenvolvimento diferenciado da produção sobre o espaço, 

maximizando vantagens locacionais específicas a cada produção” (1997 p. 26) e que irá 

gerar a necessidade da expansão da circulação de mercadorias. O que acabará por criar um 

sistema viário que se sobrepõem a um antigo ou é criado do nada. E que “suscita também o 

aparecimento, em maior ou menor grau, de atividades de controle e apoio ao funcionamento 

da economia” (1997 p. 26). 

Assim, o autor defende a retomada da teoria das localidades centrais, pelo fato da 

mesma tratar de um tema relevante “que é o de organização espacial da distribuição de 

bens e serviços, portanto, de um aspecto da produção e de sua projeção espacial, sendo 

assim uma faceta da totalidade social” (1997, p. 17). 

Hierarquização 

Para Santos (1965) levando em consideração que dentro de uma determinada 

região, as diferentes cidades guardam, entre si, uma hierarquia, tentaremos utilizar aqui uma 

fórmula que permita, sem a necessidade de trabalhos de campo, chegar ao conhecimento 

dessa hierarquia. 
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Entendemos o problema do reducionismo da realidade social a formas algébricas, no 

entanto concordamos com Santos (1965) quando o mesmo diz que essas fórmulas podem 

permitir uma aproximação qualitativa. 

Assim, concordamos com os problemas e dificuldades de se estabelecer fórmulas 

algébricas para buscar uma representação do social, no entanto o uso dessas fórmulas, 

como instrumentos que possibilitem um entendimento melhor da realidade, e não 

interpretando que os resultados dessas fórmulas são a realidade, nos favorece a realizar 

comparações e aproximações do real. 

Aplicamos aqui a metodologia proposta por Marshal e Rondinelli, por possuir cálculos 

simples, que não requerem grandes recursos e por possuírem objetividade e precisão 

quantitativa permitindo uma hierarquia bem formulada. 

Os procedimentos adotados para a hierarquização foram os seguintes: 

Levantamento das informações quanto à presença das atividades; o mesmo será 

feito através de bases estatísticas do IBGE, de anuários do estado e, em especial, dos 

dados da base RAIS do ministério do trabalho, que possui uma base de dados sobre 

estabelecimentos na escala municipal. 

A partir desse levantamento foi elaborada uma matriz onde nas linhas estarão as 

cidades envolvidas, e nas colunas a existência (1) ou inexistência (0) das funções, sendo 

assim, não levantamos o número de estabelecimentos por função e sim a presença, ou não 

de um determinado estabelecimento para uma certa função. 

A partir dessa base, partindo do pressuposto de que o número total de atributos 

funcionais urbanos tem uma centralidade de 100, o peso de cada atributo será atribuído 

dividindo-se 100 pela quantidade de vezes que o mesmo apareceu na gama dos municípios 

estudados, ou seja, uma função que está presente em todos os 19 municípios estudados 

teve um peso de 100 divididos por 19, que será igual a 5,3, já uma determinada função que 

apareça apenas em dois municípios teve uma centralidade de 100 divididos por dois, que foi 

igual a 50, após o calculo do coeficiente de cada atividade foram somados os valores 

correspondentes a cada cidade com base na presença ou não de determinado atributo, o 

valor total de cada cidade corresponde à sua centralidade. Esse cálculo foi feito para cada 

atributo de determinada atividade. 

Devemos ressaltar aqui que entendemos que esses cálculos serão utilizados como 

ferramenta para o estabelecimento de relações e não sendo o objeto final de nosso estudo. 

Por fim, com base na hierarquização obtida e a importância de cada município 

estudado, procuraremos estabelecer relações entre as atividades principais realizadas e a 
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importância das mesmas com relação à estruturação e consolidação de uma rede urbana, 

que mesmo baseada em uma só cadeia produtiva possui uma certa estabilidade. 

Síntese da hierarquia urbana 

No presente capítulo será feito um esforço de síntese e inter-relações entre as 

diferentes atividades e hierarquias de cada município, tendo como objetivo a busca por 

relações entre o tipo de produção rural e a posição de cada cidade na cadeia de municípios 

estudados. 

Sendo a população é o principal critério definidor de tamanho das cidades, 

analisaremos a hierarquia através de um paralelo entre a população (tabela I), a posição da 

cidade em questão na hierarquia e suas principais atividades econômicas. 

Tabela I 

Hierarquia urbana segundo o total populacional 

Ordem 
 

Municípios População Total 

19 Santa Rita do Trivelato  1.212 

18 Nova Santa Helena  3.243 

17 Novo Horizonte do Norte 3.511 

16 Santa Carmem 3.599 

15 União do Sul 4.196 

14 Nova Ubiratã 5.654 

13 Porto dos Gaúchos 5.665 

12 Itaúba 5.766 

11 Feliz Natal 6.769 

10 Vera 9.055 

9 Cláudia 9.805 

8 Tabaporã 10.842 

7 Tapurah 11.561 

6 Nova Mutum 13.606 

5 Marcelândia 14.448 

4 Lucas do Rio Verde 19.316 

3 Juara 30.748 

 5480 



Anais do X Encontro de Geógrafos da América Latina – 20 a 26 de março de 2005 – Universidade de São Paulo 

2 Sorriso 35.605 

1 Sinop 74.831 

 

A tabela II apresenta a síntese da hierarquia segundo as atividades do setor terciário 

e será utilizada como fator de análise da posição das cidades. 

O município de Santa Rita do Trivelato é o menor em termos populacionais, e 

também se manteve como a cidade de menor centralidade em todos os quesitos que 

abordamos.tal município possui uma expressiva produção de soja, tendo atingido uma 

produção de quase 250 mil toneladas em 2002, o que poderia nos colocar numa enrascada, 

uma vez que demonstraria que a soja não seria tão dinâmica assim, no entanto, devemos 

observar outras variáveis, a primeira delas é a emancipação recente de Santa Rita do 

Trivelato (1999) tendo sido o mesmo desmembrado de Lucas do Rio Verde. A segunda 

variável que devemos observar é que a cidade em questão se encontra muito próxima a 

Lucas do Rio Verde, Sorriso e Nova Mutum, que são três das mais importantes cidades 

destacadas em nossa hierarquia, e tal fato pode caracterizar que o deslocamento para 

essas cidades em busca de determinados produtos e artigos é viável. 

Tabela II 

Hierarquia urbana segundo as funções terciárias 

Ordem 
 

Cidade Funções terciárias totais Funções terciárias ponderadas

19 Santa Rita do 

Trivelato  4 26,04

18 Novo Horizonte do 

Norte  4 26,41

17 Nova Santa Helena  4 46,97

16 Uniao do Sul  7 51,46

15 Nova Ubirata  11 106,81

14 Itaúba  12 112,76

13 Feliz Natal  15 131,67

12 Tabaporã  16 181,26

11 Porto dos Gaúchos  17 182,27

10 Santa Carmem  10 182,97

9 Claudia  27 294,56

8 Vera  33 357,06
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7 Tapurah  32 459,75 

6 Marcelandia  33 474,74 

5 Juara  39 493,73 

4 Nova Mutum  50 910,52 

3 Lucas do Rio Verde  52 942,31 

2 Sorriso  71 2054,81 

1 Sinop  82 2863,85 

Fonte: RAIS, Ministério do Trabalho e Emprego – 2002. 

Em penúltimo lugar em termos populacionais encontramos o município de Nova 

Santa Helena, que, em termos de posição na hierarquia de serviços atingiu a terceira 

colocação, tal município se situa ao norte da microrregião e não possui nenhuma atividade 

econômica de grande destaque, apenas alguma criação de bovinos, com pouco mais de 120 

mil cabeças de gado e exploração vegetal, contando com um número inexpressivo de 

industrias madeireiras se comparado a outros municípios da área. 

Novo horizonte do Norte foi a 17ª colocada em termos populacionais, com uma 

população muito próxima a Santa Carmem (16ª colocada), a cidade de Novo Horizonte do 

Norte não apresentou nenhuma surpresa se relacionarmos sua população com sua posição 

na hierarquia urbana e não apresentou nenhum dado referente a produção que fizesse valer 

um estudo mais aprofundado. Já Santa Carmem supreendeu ao subir da 16ª posição em 

termos de população para a 12ª posição em termos de funções do terciário, e tal posição foi 

atingida com uma gama pequena de estabelecimentos (apenas 10), por isso achamos 

necessário um pequeno aprofundamento em suas características. 

O primeiro aspecto de relevância é que, dentro das atividades produtivas estudadas 

Santa Carmem não se destaca em nenhum delas, possuindo uma produção relativamente 

alta de soja, mas que não possui tanta expressão junto aos outros municípios. O primeiro 

aspectos que notamos ao remetermos as tabelas de centralidade de comércio e serviços é 

que a cidade se destacou em termos da presença de atividades comerciais, assim 

retomamos a tabela matriz das atividades de comércio (em anexo), assim notamos que o 

destaque atingido por Santa Carmem está relacionado com a presença de um agente do 

comércio de combustíveis, atividade que não está presente em nenhum dos outros 

municípios estudados. 

O município de União do sul, que conta com cerca de 4 mil habitantes não obteve 

destaque em nossa hierarquia, por possuir atividades muito difundidas por todos os outros 

municípios, em termos de atividade econômica o mesmo só se destacou na extração de 

madeira em tora, o que pode ser uma evidência de tal atividade não necessitar de grandes 
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recursos de capital para se manter e conseqüentemente não gerar uma urbanização 

dinâmica. 

Nova Ubiratã e Porto dos gaúchos possuem um total populacional muito próximo, 

mas se distanciaram em termos da hierarquia dos serviços. Nova Ubiratã pode ser 

caracterizada como um grande produtor de soja, com mais de 380 mil toneladas colhidas 

em 2002 e, ainda sim, se manteve com muito pouco destaque na hierarquia, tal fato pode 

estar relacionado com a proximidade de Sorriso, mas para podermos afirmar isso, só com 

um estudo mais aprofundado da relação entre as cidades. Já Porto dos Gaúchos, com uma 

população muito próxima obteve um destaque maior na hierarquia, mesmo não sendo 

grande produtor de soja, tal fato pode estar relacionado com a distância de tal município, e o 

principal fator de peso na posição da cidade foi a ocorrência da função de venda de roupas 

no atacado. 

As cidades de Itaúba e Feliz Natal não tiveram grandes mudanças em termos de sua 

hierarquia populacional comparada a do setor terciário. Itaúba se destacou na criação de 

bovinos e Feliz Natal na presença de indústrias madeireiras. 

Vera ganhou relativa importância em sua posição quanto à hierarquia populacional, 

tendo subido duas posições, esse município apresenta uma produção de soja considerável 

e também atividades industriais ligadas à extração de madeira. 

A nona colocação foi mantida pelo município de Cláudia, tanto em termos de número 

de habitantes quanto em relação à presença de estabelecimentos do setor terciário. Esse 

município teve uma pequena produção agrícola de arroz e soja, no entanto esses cultivos 

vêm se expandindo, tendo a produção de arroz aumentado em 100% em um ano e a de soja 

em 30% (em termos de volume colhido), notamos ainda a evidencia da atividade madeireira 

pela forte presença de industrias ligadas a esse setor, mas a relativamente pequena 

extração, pode demonstrar o declínio de tal atividade. Notamos então uma clara expansão 

da cultura sojífera em direção a essa área. 

Tabaporã perdeu quatro posições, tendo saído da oitava colocação em termos 

populacionais para a 12ª nos serviços. Assim como Vera, Tabaporã tem obtido um 

acréscimo em sua produção em termos de soja e arroz, e um declínio na extração de 

madeira, corroborando então com a afirmativa de expansão da fronteira da soja em direção 

ao Norte do Mato Grosso. 

O quarto município em termos de volume de produção de soja se manteve na sétima 

posição em termos de hierarquia. Tapurah se destacou em volume de produção, atingindo 

570 mil toneladas na safra 2002. 
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Nova Mutum que estava na sexta posição por tamanho populacional, ganhou 

algumas posições em termos de setor terciário terminando em quarto lugar em termos de 

serviços sendo o município um dos grandes produtores de soja de nossa área de estudos. 

Marcelândia perdeu apenas uma posição e deve ser destacado como pólo das indústrias 

relacionadas à extração de madeira, perdendo apenas para Sinop em termos de número de 

estabelecimentos. 

Considerações Finais 

O estado de Mato Grosso é o maior estado produtor de soja do país e tal fato está 

relacionado com o seu projeto de ocupação e com o uso de um intensivo pacote 

tecnológico. 

A cultura da soja não visa o abastecimento local, mas sim o mercado externo, a 

produção sojífera matogrossense, que irá atender a esse mercado, só é economicamente 

viável devido ao seu elevado rendimento uma vez que o pacote tecnológico empregado em 

tal cultivo possui um custo elevadíssimo. 

Assim existe a necessidade das cidades abarcarem uma grande concentração de 

oferecimento de comércio e serviços, pudemos notar que são diversas as atividades que se 

espalham pelos municípios produtores, no entanto, algumas, de maior especialização só 

aparecem em grandes produtores, como Sorriso e Liças do Rio Verde, destacamos aqui tais 

municípios, pelo fato de terem se mantido em posições importantíssimas na hierarquia, 

perdendo apenas para o município de Sinop, que se apresenta como o de maior população 

e como a base de todo o movimento colonizador de nossa área. 

Outro fator de relevância, está relacionado com o dinamismo que a renda dos 

produtores e trabalhadores qualificados irá criar nas cidades, uma vez que essas irão 

apresentar, serviços e produtos altamente especializados e custosos, voltados 

especialmente para atender essa população de maior renda. 

Não podemos esquecer que a presença de migrantes que vão a essas cidades em 

busca de emprego também trará um fenômeno especial para essas áreas, no entanto, tal 

fenômeno não se diferencia muito com relação a outras áreas. 

Assim, pudemos notar que a presença da produção sojífera cria um novo modelo de 

cidades, que se especializam no atendimento a produção que ocorre no campo e ao 

consumo das populações de alta renda. 
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