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“Com a presença do Homem sobre a Terra, a Natureza está, sempre, 

sendo redescoberta, desde o fim de sua História Natural e a criação da Natureza 

Social, ao desencantamento do Mundo, com a passagem de uma ordem vital a 

uma ordem racional. Mas agora, quando o natural cede lugar ao artefato e a 

racionalidade triunfante se revela através da natureza instrumentalizada, esta, 

portanto domesticada, nos é apresentada como sobrenatural”. (Santos, 1992: 4) 

1- Introdução 

Para iniciarmos este estudo, é necessário entendermos um pouco o processo de 

regionalização do Estado de Mato Grosso. 

A fim de melhor planejar e administrar um espaço, necessário se faz sua divisão ou 

redivisão. 

Mato Grosso passou por vários processos de divisão, sendo o último em 1977, 

onde se criou uma nova unidade federativa. Diante de sua grande extensão territorial – 903 

386,1 Km2 (IBGE-2000) e ao longo de seu processo histórico outras subdivisões regionais 

foram sendo realizadas. 

Conforme iam sendo criados e emancipados novos municípios, o IBGE, órgão 

oficial responsável pela regionalização do espaço geográfico brasileiro, agrupava-os em 

microrregiões homogêneas, que posteriormente foram agrupados entre si em mesorregiões, 

onde foram levadas em consideração as formas de organização e produção. Hoje, Mato 

Grosso conta com 5 grandes Mesorregiões e 22 microrregiões. 

A Microrregião de Rondonópolis está localizada na porção Sudeste da Mesorregião 

de Mato Grosso e corresponde a 24.054 Km2, ou 2,66% da área do Estado. É composta por 

oito municípios: Dom Aquino, Itiquira, Jaciara, Juscimeira, Pedra Preta, Rondonópolis, São 

José do Povo e São Pedro da Cipa. 

                                                 
1 DEGEO/UFMT/Campus de Rondonópolis. 
Lmslima @ Hotmail.com 
2 Orientadora – DEGEO/FFLCH/USP. 
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Na década de 30, o Governo Federal iniciou uma nova política de colonização no 

país, tendo por objetivo desenvolver as regiões desabitadas, por meio de uma política 

migratória. Para intensificar esta política, Getúlio Vargas criou o projeto “Marcha para o 

Oeste”, com objetivo de estimularem migrantes a se fixarem em Mato Grosso. Assim, Mato 

Grosso que era pouco habitado e detentor de extensas porções de terra desabitada, passa 

a ser alvo do interesse do capital. Este fato criou um desenvolvimento desigual e fez gerar 

problemas/conflitos não só com os índios, como também com os sem-terra e os capitalistas 

ávidos pela conquista e colonização das novas terras. 

Costa (1992:36), ao analisar os escritos de Ratzel sobre desenvolvimento desigual, 

conclui que: 

“Por isso que todo Estado e povo devem ter um projeto geopolítico 

próprio, mas não exclusivamente, isto é, esse projeto deve vir combinado com 

políticas não-territoriais como as políticas econômicas, cultural nacionais, etc., 

caso contrário, as políticas territoriais tornar-se-ão unicamente políticas de 

expansão. 

 “Por esse princípio, ele distingue conquista de colonização, 

entendendo esta última como valorização territorial, processo de longo prazo 

que implica integração econômica e política e delimitação de fronteiras”. 

Na realidade, esses projetos de colonização dirigida foram uma das maneiras que 

os capitalistas encontraram para não realizar a reforma agrária. Alias, tanto os projetos 

oficiais de colonização quanto os privados podem ser considerados projetos de “contra-

reforma-agrária” (Ianni, 1979). 

A busca pela terra em Mato Grosso foi muito grande, e seus preços elevaram-se 

assustadoramente. Muitos latifundiários realizaram excelentes negócios. Sabe-se que 

muitas concessões foram feitas pelo Estado, somente por interesses políticos, 

especialmente em anos eleitorais. 

Com a especulação de terras, o nível de desemprego do homem do campo 

aumentou. Os camponeses saiam à procura de terras improdutivas e praticamente 

abandonadas. 

O governo deve realizar políticas combinando-as com economia e cultura, com 

objetivo não de valorizar o território, mas sim, com o intuito de solucionar os problemas dos 

índios e dos camponeses sem-terra que reclamam por terem sido privados de seus direitos, 

desde a chegada do homem branco e, principalmente, com a expansão do capitalismo. 
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Leff (2001: 69 e 80-1) em seus escritos sobre “Saber Ambiental: Sustentabilidade, 

Racionalidade, Complexidade, Poder” tece comentário a respeito de uma dívida ecológica 

que acreditamos poder relacionar-se com o que foi dito acima em relação aos índios e 

camponeses.Diz ele: 

“Nos dias de hoje, as organizações indígenas e camponesas 

reclamam a apropriação de seu patrimônio histórico de recursos ecológicos e 

culturais para preservá-los e transformá-los através de valores culturais e 

princípios de autogestão, isto é, de processos que rompem as regras do jogo da 

ordem econômico-ecológica estabelecida, e suas formas de percepção e 

negociação da sustentabilidade. 

“(...) A inserção das comunidades indígenas e camponesas no âmbito 

da globalidade está gerando importantes lutas de resistência e um processo de 

ressituação no mundo da globalização (...) 

“Neste sentido, os povos indígenas e as comunidades rurais estão 

ressignificando o discurso da democracia e da sustentabilidade para reconfigurar 

seus estilos de etnoecodesenvolvimento. Isto está desencadeando movimentos 

inéditos pela reapropriação e autogestão produtiva da biodiversidade, do habitat 

no qual evoluiu a cultura destas comunidades ao longo da história e onde 

haverão de definir seus futuros projetos de vida”. 

Na Microrregião de Rondonópolis são bastante evidentes os conflitos dos 

camponeses sem-terra, através do MST – Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem-Terra 

e a revolta dos indígenas Xavantes e Terenos, que ao fecharem as Rodovias tentam chamar 

a atenção da população e principalmente dos políticos para que os mesmos possam 

providenciar e solucionar a questão da terra que lhes fora retirada. 

2- Microrregião de Rondonópolis / MT: Contexto Histórico 

 Os municípios de Dom Aquino, Itiquira e São Pedro da Cipa tiveram sua origem, ou 

seja, seu processo de ocupação estimulado pela atividade mineradora. Juscimeira, 

Rondonópolis e São José do Povo, em virtude de seus solos férteis, acabaram atraindo a 

atenção de muitas famílias que para cá vieram, em busca da realização de suas atividades 

agropecuárias. 

 Embalados pelos incentivos que o governo estadual oferecia às grandes 

colonizadoras, pequenos grupos de famílias adquiriram e pôs-se a trabalhar a terra, 

iniciando assim, em épocas diferenciadas, o processo de ocupação de Jaciara, Pedra Preta 

e São Pedro da Cipa. As terras férteis e os incentivos oferecidos pelo governo através da 
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Colonizadora CIPA – Companhia Industrial Pastoril e Agrícola contribuíram para que o 

conjunto da colonização alcançasse sucesso rápido. 

 As terras que compreendem hoje Itiquira e Rondonópolis eram habitadas por 

indígenas Atualmente só resta a aldeia Bororo no segundo município. Em 1949, o governo 

estadual, em visita a Rondonópolis, distribuiu títulos provisórios nas colônias do Macaco, 

Vila Paulista e Mata Grande e doou 10.000 ha de terras ao povo Bororo. 

 A Microrregião é drenada pela Grande Bacia do Prata, sendo que em algumas áreas 

contribui com a Bacia do São Lourenço que, em Rondonópolis, recebe pela esquerda, o Rio 

Vermelho. 

 Mato Grosso faz parte de três grandes ecossistemas diferenciados: a Amazônia, o 

Pantanal e o Cerrado. Com exceção de Itiquira, que possui território em áreas de campos e 

savanas Pantaneiras (de grande vocação faunística), rica em forrageiras naturais ideais 

para pecuária extensiva, os demais municípios são compostos pelo cerrado e cerradão, 

descritos como uma vegetação xeromorfa. Está cada vez mais ameaçado por conta da 

expansão das fronteiras agrícolas e, conseqüentemente, da modernização da agricultura.

  

 A política de colonização atraiu colonos com larga experiência agrícola, mas com 

base no manejo tradicional. Com a expansão da fronteira agrícola para Mato Grosso, o 

mesmo espaço econômico passou a ser ocupado por estabelecimentos de grandes 

empresas agropecuárias, paralelamente às pequenas e médias propriedades que 

cultivavam e ainda cultivam em sua maioria produtos temporários (grãos) e criam animais 

(gado) para exportação. 

 Itiquira é um dos maiores produtores de soja da região e abriga em suas terras uma 

das maiores plantações de seringueiras (látex) do país, da empresa Michelin. 

Em 1963, o governo estadual implantou uma Usina (Indústria) de açúcar e álcool. A 

cana-de-açúcar é destaque em São Pedro da Cipa, Juscimeira e Jaciara. 

 Em Dom Aquino eram muitos os proprietários que possuíam barracões, em suas 

propriedades com infra-estrutura completa para a criação de aves em parceria com a Sadia. 

Com a venda da empresa para a ADM – Archer Daniels Moland, estes ficaram desativados, 

pois a empresa trabalha agora, com processamento de grãos e fertilizantes. 

 Além das atividades agropecuárias, o turismo e o ecoturismo são outros fatores da 

economia regional dos municípios de Dom Aquino, Itiquira, Jaciara, Juscimeira e 

Rondonópolis, com suas belezas cênicas, suas cachoeiras, fontes termais, etc. 
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 Através da ocupação e exploração desordenada, os recursos naturais existentes na 

Microrregião foram herdados e transformados pelos “colonizadores”. 

3- O Herdado e o Transformado: Ocupação e Exploração dos Recursos Naturais na 
Microrregião de Rondonópolis/MT 

“No começo dos tempos históricos, cada grupo humano construía seu 

espaço de vida com as técnicas que inventava para tirar do seu pedaço de 

natureza os elementos indispensáveis à sua própria sobrevivência. Organizando 

a produção, organizava o espaço, na medida de suas próprias forças, 

necessidades e desejos. A cada constelação de recursos correspondia um 

modelo particular. Pouco a pouco esse esquema se foi desfazendo: as 

necessidades de comércio entre coletividades introduziam nexos novos e 

também novos desejos e necessidades e a organização da sociedade e do 

espaço tinha de se fazer segundo parâmetros estranhos às necessidades intimas 

ao grupo”. (Santos, 1992:5) 

 A Microrregião de Rondonópolis é formada em sua maioria pelo cerrado, que por sua 

vez, passou a possuir um enorme potencial agroindustrial já bastante explorado. É, em 

verdade, o divisor de águas entre as bacias do Prata, Amazonas, Tocantins e São 

Francisco. 

 Há algum tempo, poucos acreditavam no cerrado, que tinha uso limitado destinado 

quase que exclusivamente à pecuária extensiva. Com as políticas de colonização e 

principalmente após a década de 70, as terras da região sul mato-grossense foram sendo 

ocupadas efetivamente e incorporadas à produção de grãos para o mercado externo. 

 Com a expansão das atividades agrícolas na microrregião, o incremento 

populacional e, conseqüentemente, outras atividades econômicas tiveram um salto 

qualitativo e quantitativo neste espaço, agora totalmente desestruturado por conta das 

mudanças bruscas e agressivas que sofreu. 

 As atividades agropecuárias, que antes eram realizadas em pequenos espaços, 

pequenas propriedades e basicamente nos moldes tradicionais, passam a ser realizada com 

base na mecanização e em áreas extremamente grandes, que foram sendo adquiridas por 

preços irrisórios. Deve-se lembrar a pressão que os pequenos produtores foram sofrendo, 

sendo, na maioria das vezes, obrigados a vender seu pequeno lote, passando assim a mero 

trabalhador braçal do campo, ou seja, perdeu sua fonte de vida – a terra, para o latifundiário 

que ali se instalava e, desse modo só restou-lhes vender sua força de trabalho a estes. 

Passa a ocorrer aqui um ‘processo de espacialização diferencial’, que é assim 

explicado por Lacoste (1993:190): 
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“(...) Enquanto antigamente cada homem, vivendo em auto-subsistência, 

podia conscientizar outro (e se fazer conscientizar) da maioria de suas práticas, 

referindo-se a um pequeníssimo número de conjuntos espaciais (para o 

essencial, o território de sua comunidade), hoje é preciso, para viver em 

sociedade, utilizar um grande número de conjuntos espaciais, mais ou menos 

bem construídos. Trata-se de um verdadeiro instrumental conceitual, que 

apresenta grandes diferenças de riqueza e de eficácias segundo os meios 

sociais. É nas classes dirigentes que ele é o melhor aquinhoado, o mais 

diversificado, e o melhor estruturado. Em contrapartida, é nas categorias sociais 

mais desfavorecidas que ele é o mais confuso e o menos diferenciado. Essas 

diferenças correspondem a grandes desigualdades de eficácia social. Há aqueles 

que sabem conceber sua ação sobre vastos espaços e que têm os meios, e há os 

‘azarados’, que, no sentido próprio, não sabem mais onde eles estão”. 

 O homem, na ânsia para desenvolver determinadas regiões e retirar da natureza 

recursos que venham resultar em maior acumulação de capital e em melhorias para sua 

qualidade de vida, acaba provocando danos ao meio ambiente, que possam causar 

prejuízos e alterações no conjunto do ecossistema. Com essas transformações, a paisagem 

natural deu lugar a um ambiente produzido, e degradado onde a paisagem rural passou a 

ter sua dinâmica ditada pela expansão capitalista. 

“A primeira alteração que o modo de produção capitalista engendra é 

com a terra. Tornando-a propriedade e meio de produção, escamoteia, com a 

idéia de recurso natural necessário às práticas agrícolas, as diferentes formas de 

extração da renda da terra, que tem na produtividade da terra um dos 

pressupostos do mecanismo de apropriação privada da natureza”. (Ribeiro, 

1991:30) 

O desenvolvimento é inevitável, resta ao homem fazer um manejo da natureza sem 

destruí-la, pois nem todos os recursos nela existentes são renováveis e até eles estão se 

esvaindo. O Estado deve impor-se, através de políticas públicas, como mediador básico na 

relação social entre a sociedade e o meio que a abriga. 

“A produção dos recursos renováveis, desde o aparecimento da 

agricultura, é realizada pelo estabelecimento de ecossistemas agrícolas, ou seja, 

pela organização de porções da superfície terrestre. Foram necessários alguns 

milênios para se passar do ecossistema agrícola simples para o ecossistema 

contemporâneo. Enquanto no primeiro o homem assumia todo o trabalho, no 

segundo o trabalho humano, ampliado pelas máquinas, desempenha mais um 

papel regulador”. (Raffestin, 1993:229) 
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 Sendo assim, o homem, com suas máquinas cada vez mais sofisticadas, não só 

contribui para a destruição do cerrado, dos solos, da vida animal, herdados, como também 

para a expropriação de camponeses e o aumento do desemprego no campo. 

Lacoste (1990: 171), fala-nos sobre isso: “A modernização crescente 

das técnicas agrícolas sobre espaços cada vez mais vastos aumenta os lucros e 

os investimentos dos grandes e médios proprietários, mas também aumenta o 

efetivo dos que não têm mais emprego regular ou que estão francamente sem 

trabalho durante meses. Essas pessoas formam um subproletariado cada vez 

mais numeroso em razão dessa modernização e das conseqüências do 

crescimento demográfico”. 

 Tudo isso é conseqüência dos impactos causados pelas modernas agricultura e 

indústria – as duas principais atividades socioeconômicas da microrregião de Rondonópolis. 

 Com o desenvolvimento do capitalismo, a modernização da agricultura na 

microrregião implicou numa nova dinâmica e reorganização do espaço rural: a destruição do 

espaço anterior, mais calmo e organizado de acordo com a lógica do trabalho e vida 

camponesa em terras libertas; a destruição de latifúndios de pecuárias extensivas, dirigidas 

por gerente de fazenda, do trabalho dos peões que se ocupam do gado, e dos boiadeiros 

que, de quando em vez, rasgavam os sertões de Mato Grosso, conduzindo a boiada de uma 

fazenda a outra, de um município a outro, para a engorda ou o abate. 

Em seu lugar surgiu uma agricultura moderna especializada na produção de 

sementes, onde o rugido das “onças vermelhas e amarelas” e o barulho dos caminhões 

“boiadeiros” quebram o silêncio e a monotonia dos chapadões, bem como os ônibus 

carregados de trabalhadores (bóias-frias), os caminhões (Romeu e Julieta) transbordando 

de cana-de-açúcar para a usina de Jaciara, e as carretas carregadas de soja e algodão. 

Num futuro bem próximo, o apito do trem de ferro (Ferronorte) contribuirá também 

para essa quebra de silêncio e monotonia. Se não tomarem providências urgentes, se não 

defenderem a natureza contra o “ambientalismo radical” as Hidrovias Araguaia-Tocantins e 

Paraná-Paraguai também farão parte desta paisagem. O contexto geo-político para iniciar 

as discussões sobre a Grande Hidrovia, já existe. Segundo o Prof. Luiz Miguel de 

Miranda/UFMT, com seis canais de barragens de porte médio, com altura de 40 metros, e a 

construção de apenas um canal de 4 Km, é possível interligar as regiões produtoras da 

América do Sul, é a saída para o oceano que Mato Grosso tanto precisa, bem como a 

importância do projeto para a viabilização do Mercosul. Diz ainda, que as obras serão de 

baixo impacto ambiental. Será? 
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Ribeiro (1991: 31), verificou que: “(...) no ambiente agrícola o uso de 

diversos estágios do conhecimento científico e tecnológico acumulado, 

produzindo ambientes que se reproduzem segundo a técnica ou tecnologia 

empregada. (...) A mecanização da agricultura significa de trabalho específicas, o 

emprego de máquinas agrícolas, reduzindo o número de trabalhadores 

envolvidos na produção, além do uso de defensivos agrícolas. Enquanto 

paisagem, as extensas áreas monocultoras expressam um padrão biológico fácil 

de ser quebrado, pois a não diversidade biológica indica um falso equilíbrio 

ambiental”. 

 Mas, as mudanças espaciais na microrregião não se fizeram presentes apenas na 

estrutura econômica e social, a paisagem natural, o meio ambiente, foi totalmente alterado, 

transformado. Os recursos renováveis e não renováveis, estão sendo consumidos em 

escala cada vez mais acelerada, daí a necessidade de preservá-los. 

 No fragmento de texto a seguir, Raffestin (1993: 230 a 233), diz que: 

“O solo cultivável é, então, o primeiro recurso renovável a ser 

preservado. A relação de produção com a terra pode, é claro, ser simétrica ou 

dissimétrica, dependendo da mobilidade ou não das técnicas de preservação. (...) 

A água constitui o outro fator fundamental. (...) Sendo um recurso renovável, 

indispensável à vida, a água deve ser objeto de uma gestão e de um controle 

muito atentos. (...) A água, como qualquer outro recurso, é motivo para relações 

de poder e conflitos. 

“(...) As técnicas de utilização do solo e da água não param de ser 

aperfeiçoados, para obter plantas e animais alimentares ou não. Porém, essas 

técnicas são consumidoras e, em particular, de energia. (...); todo recurso 

consumido hoje está perdido para sempre”. 

 Nota-se, então, que as ações exercidas pelos homens ao criarem diversos tipos de 

ocupação do solo, mesmo sendo com objetivos de produção, estão sendo traumáticas, pois 

em geral são as culturas as principais responsáveis pelas transformações da paisagem, dos 

recursos renováveis ou não, pelo desmatamento, pelas queimadas, pela erosão, pelo 

assoreamento dos rios etc. 

Para GEORGE (1973:70), “A passagem de uma forma de ocupação 

para outra não representa de modo algum uma conseqüência normal e inelutável 

do esgotamento das possibilidades de exploração do espaço disponível através 

de um determinado sistema agrícola. São freqüentemente ultrapassados os 
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limiares de segurança e desencadeados certos processos irredutíveis de 

destruição”. 

Pensando ecologicamente, não podemos ser “utópicos” a ponto de acharmos que a 

natureza deva manter-se intocada, principalmente quando pensamos nos milhões de 

habitantes que povoam o planeta, mas também não podemos ser “predadores” a ponto de 

destruir/explorar desenfreadamente e acreditar que a natureza se “obrigue” a recompor. 

Devemos sim, defender um processo de exploração dos recursos naturais dentro de um 

planejamento, mantido através de uma política pública, onde o Estado ou o poder público 

possa fiscalizar e intervir para conter os grupos econômicos gananciosos e predadores que 

se façam presentes. 

A exploração e ocupação definitiva do espaço mato-grossense deram-se 

principalmente com as seguintes iniciativas: a partir de 1945, quando Getúlio Vargas 

começou a pôr em prática o projeto “Marcha para o Oeste”. Em 1948, inicia-se uma política 

agressiva de colonização, como forma de adensar o povoamento. O Estado estabeleceu 

normas para colonizadoras particulares estabelecendo módulos de até 10.000 hectares. 

Tudo (infra-estrutura) por conta dos colonizadores. Um modelo que se distanciou do que era 

adotado pela União até então. A partir desta mesma época, o governo efetivou a 

estruturação da Fronteira Agrícola de Mato Grosso introduzindo os meios econômicos e 

técnicas de mais eficácia. Passa a ocorrer então um recrutamento de pequenos e médios 

proprietários rurais, relativamente capitalizados e com experiência na moderna agricultura. 

De 1951 em diante, o incremento foi para a construção de rodovias e estradas 

vicinais; em 1958, constrói-se a BR 364. Mas, o impulso maior deu-se com a ampliação e 

melhoria da malha rodoviária pelo Governo Federal, o que contribuiu para que um intenso 

fluxo migratório viesse para a região, bem como a exploração de terras devolutas em bases 

empresariais. 

Juntamente com os mesmos vieram os grandes empresários, que acreditando no 

potencial do cerrado, passam a desmatá-lo e ao mesmo tempo corrigir os solos da região 

para a prática da monocultura da soja, que passa a receber com facilidade a obtenção de 

crédito de custeio. A par dos bons resultados, os problemas, por conta do desenfreado 

progresso. Todos esses fatores ajudaram a proporcionar e consolidar o crescimento 

econômico da Microrregião de Rondonópolis/Mato Grosso. 

Em artigo publicado recentemente na revista britânica The Economist – A Salvação 

da Floresta / Villela, Heloisa, fez um apelo em relação ao salvamento da floresta tropical. A 

mesma tece duras criticas ao governador de Mato Grosso Blairo Maggi – o maior produtor 

individual de soja do mundo, em relação ao desmatamento que está sendo efetivado com o 

propósito de melhorar a BR-163, que liga Santarém a Cuiabá, que facilitará a exploração de 
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soja. De acordo com Villela, desde que Maggi assumiu o governo, o índice de 

desmatamento em MT, dobrou; sem contar que esta monocultura destrói a floresta, o 

cerrado, ocupa pastos, empurra fazendeiros para dentro da floresta, desapropria pequenos 

produtores, exclui os trabalhadores sem-terra, polui os rios com produtos químicos, entre 

outros. 

No texto: A Diversificação da Lavoura, publicado no jornal A Tribuna (1º de agosto de 

2004), Esteves deixa claro sua opinião em relação a essa diversificação. 

“Em Mato Grosso, foram derrubados 10.416 Km² de floresta, tornando 

o Estado campeão absoluto de desmatamento. (...) daqui para frente, será muito 

mais difícil para o Brasil – em especial o Mato Grosso – continuar carregando 

duas medalhas de ouro: a de campeão de produtividade no campo e de líder nos 

danos causados ao meio ambiente. 

O governo Blairo Maggi (...) deverá estar mais sensível as questões 

ambientais e dos pequenos produtores. (...) O desemprego gerado pela 

tecnificação do campo também já começa a ser cobrado. (...) A biotecnologia 

introduziu sementes geneticamente modificadas que dispensam atividades como, 

por exemplo, a retirada de ervas daninhas e a aplicação de outros herbicidas, 

todas as atividades exercidas antes diretamente pelas mãos dos trabalhadores”. 

 Para completar, Sette deixou bem claro em seu artigo: Cerrado, serrado e queimado 

festa de uns, publicado no jornal A Tribuna de 28 de julho de 2004, o quanto o cerrado foi 

sendo ‘esquecido’ e devorado pelos grandes capitais e que por conta disso, o espaço 

geográfico nessa região expressa como tantos outros lugares do mundo contemporâneo, 

contradições e conflitos em torno dos tempos (cósmicos, das estações, do cotidiano, das 

atividades, das representações, dos mercados, do consumo e das instituições) e dos 

espaços sociais.. 

Desta maneira, as áreas de cerrado, cerradão e pantanal foram dando lugar aos 

campos de soja, milho, algodão, gado, etc., produzidos com as mais modernas e eficientes 

técnicas (algumas propriedades totalmente mecanizadas e informatizadas), como adubação, 

pulverização por avião, sistema de irrigação, etc., que provocam sérios problemas sociais e 

principalmente ambientais. 

4- Problemas Ambientais na Microrregião de Rondonópolis / Mato Grosso 

“O Homem se torna fator geológico, geomorfológico, climático e a 

grande mudança vem do fato de que os cataclismos naturais são um incidente, 

um momento, enquanto hoje a ação antrópica tem efeitos continuados, e 

cumulativos, graças ao modelo de vida adotado pela Humanidade. Daí vêm os 

 7702 



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

graves problemas de relacionamento entre a atual civilização material e a 

natureza. Assim, o problema do espaço humano ganha, nos dias de hoje, uma 

dimensão que ele não havia obtido jamais antes. Em todos os tempos a 

problemática da base territorial da vida humana sempre preocupou a sociedade. 

Mas nesta fase atual da história tais preocupações redobraram, porque os 

problemas também se acumularam”. (Santos, 1992:5) 

Sabemos que durante longo período as terras mato-grossenses apresentavam-se 

como um “espaço indiferenciado”, ao qual não só as tribos indígenas, mas pequenos grupos 

de moradores, que além da caça e pesca, realizavam uma agricultura e pecuária incipiente 

e inexpressiva, basicamente como atividades econômicas complementares. A natureza era 

extremamente cuidada. 

Com a chamada “Marcha para o Oeste”, a construção de Brasília e de algumas 

rodovias federais, foi que parte do Estado de Mato Grosso passou a ter seu espaço 

ocupado, mas, infelizmente de forma desordenada e predatória. 

A partir daí e, principalmente pós 70, comércio e povoamento se faziam comandados 

pelos interesses dos grupos econômicos ligados à exportação; passam a predominar os 

latifúndios produtores de soja, milho, algodão e outros, destinados ao mercado externo. 

Completando o que foi dito acima, apresentamos um comentário feito por Raffestin 

com respeito à matéria de mobilização dos recursos, em relação aos exploracionistas. 

“Os exploracionistas, uma vez tomada sua decisão, só tem interesse 

em produzir o máximo possível, sem nenhuma preocupação com o ritmo do 

esgotamento. É um comportamento autocentrado, ‘autista’ de certa forma, se nos 

permitem essa transferência de terminologia. As únicas regulações que admitem 

são as do mercado ou a da planificação, quando se trata de países socialistas. 

Enquanto os sinais do mercado forem favoráveis à exploração num lugar e num 

momento dados, a exploração prossegue”. (Raffestin, 1993: 234) 

Com a expansão do capitalismo e a modernização da agricultura a exploração 

indevida dos recursos naturais do cerrado consiste nos desequilíbrios ambientais que, 

conseqüentemente, repercutem em desequilíbrios econômicos e sociais. 

A modernização agrícola, através da aplicação de agroquímicos, da monocultura, da 

uniformização de imensos campos de cultivo, provoca diversos desequilíbrios ambientais. 

As grandes pressões exercidas no momento sobre a fauna são as destruições do 

habitat e a caça predatória. O cerrado é visto como um ecossistema “menor” em termos de 

prioridade de conservação. Várias foram as áreas convertidas à produção agropecuária 
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neste bioma. As taxas de destruição aumentaram, principalmente com a expansão da área 

cultivada com soja, algodão e o crescimento do rebanho bovino. 

Vejamos a seguir, o que Ab’Sáber (2003: 19, 35) pensa a respeito do cerrado e de 

sua destruição: 

 “O domínio dos cerrados é um espaço territorial marcadamente 

planáltico em sua área core. Paradoxalmente, é dotado de solos em geral pobres, 

porém em condições topográficas e climáticas bastantes favoráveis. Área 

paisagística e ecológica resistente às ações predatórias rotineiras, a despeito 

mesmo de apresentar casos locais berrantes de ravinamentos. A utilização 

imediata e pouco racional dos capões de mata ‘matos grossos’ eliminou a 

cobertura vegetal e estragou os solos de modo quase irreversível. (...) 

“Durante as três últimas décadas, algumas regiões do Centro-Sul do 

Brasil mudaram do ponto de vista da organização humana, dos espaços 

herdados da natureza, incorporando padrões modernos que abafaram, por 

substituição parcial, velhas e arcaicas estruturas sociais e econômicas. Essas 

mudanças ocorreram, principalmente, devido à implantação de novas infra-

estruturas viárias e energéticas, além da descoberta de impensadas vocações 

dos solos regionais para atividades agrárias rentáveis. 

“Em Goiás e em Mato Grosso, as modificações dependeram 

fundamentalmente de novos manejos aplicados às terras de cerrados, 

paralelamente a uma extensiva, ainda que incompleta, modernização dos meios 

de transporte e circulação. Acima de tudo, porém, o desenvolvimento regional 

deveu-se a uma articulada transformação dos meios urbanos e rurais, a serviço 

da produção tanto de alimentos básicos, como o arroz, por exemplo, quanto de 

grãos para o consumo interno e exportação (soja)”. 

Geralmente, a forma mais utilizada para o desmatamento do cerrado são os 

“correntões”, onde é necessário utilizar dois tratores, que vão derrubando toda a vegetação 

que se encontra à frente, inclusive com as raízes. São nesses moldes que se dão as 

aberturas de espaços para a realização da agricultura moderna ou formação de pastagens. 

Com isso, fauna e flora vão desaparecendo. 

O ecossistema do cerrado abriga muitas riquezas que estão deixando de existir, o 

que pode ser considerado uma tragédia, não só do ponto de vista ambiental, como do ponto 

de vista econômico, político e social. 

“A diversidade da vida é elemento essencial para o equilíbrio 

ambiental planetário, capacitando os ecossistemas a melhor reagirem às 
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alterações sobre o meio ambiente causadas por fatores naturais e sociais, 

considerando que, sob a perspectiva ecológica, quanto maior a simplificação de 

um ecossistema, maior a sua fragilidade. A biodiversidade oferece também 

condições para que a própria humanidade adapte-se às mudanças operadas em 

seus meios físico e social e disponha de recursos que atendam a suas novas 

demandas e necessidades. 

“Historicamente, as áreas de aproveitamento de recursos genéticos e 

biológicos têm sido inúmeras, destacando-se a alimentação, a agricultura e a 

medicina, dentre outras aplicações. (...) 

“Os avanços científicos nesses campos motivam fortes esperanças de 

que possam contribuir para prevenir ou combater doenças e disfunções até então 

causadoras de grandes males à humanidade e para multiplicar a oferta de 

alimentos de modo geral, bem como prometem elevados ganhos econômicos a 

partir dos novos produtos daí gerados. Ao mesmo tempo, porém, levanta-se 

sérias dúvidas e controvérsias quanto às implicações éticas da aplicação desses 

novos conhecimentos e mesmo quanto aos seus possíveis, mas ainda 

imprevisíveis, impactos sobre o meio ambiente e a saúde humana”. (Albagli, 

1998: 60-1) 

Albagli deixa claro, nos parágrafos acima, que a diversidade da vida é elemento 

essencial para o equilíbrio ambiental; para isso, o ideal para manter a riqueza biológica dos 

cerrados, seria necessário uma gestão competente, voltada à destinação de recursos. Esta 

ação seria mais expressiva para preservar e criar novos Parques Nacionais que pudessem 

abrigar o pouco que ainda resta intacto. 

A implantação da agricultura nas áreas mais elevadas da região, o uso de pesticidas 

e herbicidas têm sido uma constante naquelas culturas, provocando episódios de 

mortandade de vários animais e de peixes, fato registrado o ano passado em alguns 

córregos de Rondonópolis e este ano já está deixando preocupados os moradores do 

Assentamento Primavera, onde grande quantidade de peixes foram encontrados mortos no 

córrego Alagoano. Os moradores estão apavorados com a possibilidade da contaminação 

da água, podendo causar doença às pessoas e animais que utilizam da mesma. O fato foi 

comunicado a FEMA e uma amostra da água foi recolhida pelos técnicos e enviada para 

Cuiabá para exames, juntamente com alguns peixes mortos, para que se possa saber com 

precisão a causa da mortandade, bem como se a água está ou não contaminada. Até o 

presente momento, não se sabe a resposta. 
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Além desse fato, pode existir o acumulo de agrotóxicos que passa a se agregar na 

cadeia alimentar, bem como outros processos e efeitos danosos ao meio ambiente e à vida 

em geral. 

Para a implantação da agricultura moderna, foi necessário utilizar a prática do 

desmatamento, que juntamente com a queimada substituiu a cobertura vegetal por 

pastagens e cultivos agrícolas, ocasionando graves problemas, pois a intensificação do uso 

do fogo como prática de limpeza da terra para o cultivo, renovação de pastagens e 

eliminação de restos de culturas, traz sérios problemas de saúde para a população, 

principalmente durante o longo período de estiagem. Nesta época – seca, na Microrregião 

de Rondonópolis, o que se vê é um céu acinzentado, totalmente coberto pela fumaça das 

queimadas realizadas indevidamente e sem autorização. 

Vejamos o que pensa Silva (2002: 29) a respeito do desmatamento e das queimadas: 

“O desmatamento irracional vem transformando o país num verdadeiro 

deserto, como a destruição das florestas, dos cerrados e da vegetação em geral. 

As queimadas, como forma de limpeza do mato ou como modo fraudulento de 

apossamento da terra ou, ainda, como meio enganoso de exploração da terra, 

para evitar a reforma agrária, constituem modos de destruição da flora que já se 

praticam a séculos. (...) Só muito recentemente se passou a incentivar e a impor 

florestamento e reflorestamento, o que por si, não recompõem os elementos 

destruídos, sabido que o florestamento artificial, nem sempre aclimatável, introduz 

outros fatores de alteração ecológica”. 

Desmatamento e queimada são fatores preocupantes em Mato Grosso, o sistema de 

detecção de queimadas (SIDEQ) monitorado por satélite meteorológico da série NOAA, 

apontou o Estado de Mato Grosso no ano de 2003 (novamente), como o campeão nacional 

das queimadas. De acordo com a Legislação Ambiental e a Lei Federal N° 9.605 de Crimes 

Ambientais, fica estabelecido que no período de 15 de julho a 15 de setembro, quem atear 

fogo até mesmo em lixo doméstico, sem autorização será autuado. Trabalharam juntos, em 

ações de fiscalização e orientação, neste período de proibição das queimadas, os seguintes 

órgãos: o IBAMA, a FEMA, o INDEA, o INTERMAT, a EMPAER, a Defesa Civil, o Corpo de 

Bombeiros, a Polícia Ambiental, a Polícia Militar, a Secretaria de Desenvolvimento Rural, a 

Secretaria de Educação, a Secretaria de Turismo e de Transportes. A Secretaria de 

Educação atuou nas escolas para alertar e explicar aos alunos sobre os perigos das 

queimadas e o porquê das proibições. 

O governo do Estado, conta com a boa vontade e a ajuda de toda a população 

urbana e rural. Na reportagem Decreto Proíbe Queimadas em MT, do jornal A TRIBUNA, do 

dia 15 de julho de 2003, o mesmo deixou claro que: 
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“Sabemos que o Mato Grosso é um campeão em focos de incêndio. 

No entanto, os produtores de grandes e médias lavouras de milho, soja, arroz e 

algodão não utilizam mais este tipo de alternativa para abrir ou limpar suas terras. 

Hoje, a maior parte das queimadas ocorre nas pequenas propriedades rurais e 

nos assentamentos. Por isso, trabalharemos junto a eles [pequenos produtores] 

para evitar que o fogo seja utilizado nesta época”. 

Este ano, deparamos com um artigo no jornal A Tribuna (14/07/2004), intitulado: 

Queimadas – Começa amanhã o período proibitivo, especificando sobre a divulgação junto 

à imprensa da carta Amigo Produtor, assinada pelo governador do Estado, pelo Secretário 

Especial de Meio Ambiente e pelo gerente regional do IBAMA, onde os mesmos pedem a 

parceria dos produtores rurais do Estado, no sentido de cumprir a Portaria conjunta ao 

IBAMA/FEMA. Está sendo desenvolvido pela FEMA, um trabalho de Educação Ambiental 

junto à sociedade, com ciclos de palestras, material educativo e promoção de debates, a fim 

de envolver os mato-grossenses assentados, pequenos e grandes proprietários rurais e 

comunidade em geral sobre os males provocados pela queimada. 

Uma vez que os recursos existentes na natureza deveriam ser comuns, os poucos 

que, através de grandes propriedades privadas, deles se apossaram, não têm o direito de 

explorá-los de maneira predatória, pensando unicamente no lucro fácil, na acumulação cada 

vez mais ampliada do capital, na felicidade e bem estar individual, egoísta, de um pequeno 

grupo privilegiado, o que pode ocasionar tragédias. 

Segundo Le Preste (2000: 42) “A tragédia dos bens comunais põe, ao contrário, o 

problema da conciliação do interesse individual com o interesse coletivo, quando os 

recursos forem limitados”. 

E, os recursos naturais, os bens comunais estão cada vez mais escassos, cada vez 

mais explorados e menos preservados, pois o que se preza atualmente é o lucro que esses 

bens podem proporcionar. 

Na Microrregião de Rondonópolis, pudemos detectar através de dados da FEMA, 

que em relação ao desmatamento relativo à área do município, Pedra Preta, Rondonópolis, 

Dom Aquino, Jaciara e São Pedro da Cipa estão na classificação entre 70 a 80% ; 

Juscimeira está na faixa de 60 a 70%, enquanto Itiquira está compreendido na faixa de 50 a 

60% da área desmatada. São José do Povo está incluso na faixa dos municípios com 

menos de 40% da área desmatada. 

Podemos concluir, com isso, que o desmatamento indiscriminado e as queimadas 

fazem com que essas áreas vão perdendo sua potencialidade, pois o solo que retira os 

micronutrientes – elemento vital para sua sobrevivência – da própria natureza, já não 
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consegue mais concluir seu ciclo, pois, a reciclagem da biomassa fica cada vez mais 

reduzida devido aos métodos e técnicas que, aliados ao clima, tornam o solo deficiente 

desses elementos, acarretando diversos desequilíbrios ambientais. 

Em artigo sobre agronegócio intitulado: Índice de ocupação do Cerrado em MT está 

dentro da Lei, publicado no Jornal A Tribuna (21/07/2004) deparamos com os seguintes 

dados levantados no IBGE em maio de 2004: 

“Com mais de 90 milhões de hectares o território mato-grossense tem 

pouco mais de 7,5 milhões de ha utilizados pela agricultura na primeira e segunda 

safras, principalmente, pelas lavouras de soja (5,2 mil há); algodão (450 mil há); 

milho (915,5 mil há) e arroz (720,3 mil há). Na pecuária, são 20 milhões de há, 

com quase 25 milhões de cabeças de gado”. 

Neste mesmo artigo, o secretário de Desenvolvimento Rural de Mato Grosso, 

Homero Pereira deixa claro o que pensa a respeito das críticas em relação ao 

desmatamento do cerrado no Estado: 

“Muitos criticam porque não conhecem o Estado e nem a legislação. 

A lei permite a exploração de até 65% e a preservação de até 35% do cerrado. A 

ocupação se dá apenas nas áreas aptas para a agricultura e a expansão vai 

continuar de forma sustentável. Vamos demorar 20 anos para incorporar esta 

área e ainda assim, teremos 50% do território mato-grossense preservado. Esta 

é nossa vocação: com o clima e solo adequados, tecnologia e um produtor 

empreendedor, produzir alimentos e exportar o excedente contribuindo para o 

desenvolvimento do país.” 

Com índice elevado de desmatamento ou não, o que se pode presenciar é a 

intensificação das pragas existentes, o desenvolvimento de novas pragas, a eliminação de 

insetos benéficos, a redução das populações de aves e de outros animais, a migração em 

bando, de aves e animais para a cidade, destruindo árvores frutíferas por falta de alimento 

em seu habitat natural, a degradação dos solos e das águas, além das contaminações 

atmosféricas através dos fertilizantes que liberam o óxido nítrico; o gado bovino, que de 

acordo com alguns especialistas, é fonte de gás metano, sem contar a poluição gerada 

pelos tratores, equipamentos agrícolas e mesmo pelos caminhões que transportam 

insumos, além da erosão concentrada (e em lençol), e, conseqüentemente, o assoreamento 

de rios e ribeirões etc. 

Não podemos deixar de mencionar a questão do lixo, principalmente o agrícola que 

é resultado da mudança nos métodos agrícolas utilizados nesses últimos 33 anos. Onde o 

uso abusivo de defensivos químicos deixa para trás recipientes vazios (plásticos, latas, 
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vidros, etc.), que se não forem devidamente acondicionados nas áreas próprias para seu 

recebimento, podem se transformar em ameaça ao meio ambiente (sua decomposição pode 

durar centenas de anos). 

 Outro fator negativo do desmatamento é a questão da erosão, onde o solo ao ficar 

exposto aos intemperismos químicos, físicos, biológicos e humanos, vão se perdendo e, 

conseqüentemente, passa a ocorrer o impacto nos recursos hídricos, se manifestando 

através do assoreamento de cursos d’água e reservatórios. Erosão e assoreamento têm 

como conseqüência maior intensidade de enchentes danosas não só nas áreas urbanas, 

mas principalmente à zona rural, onde as alterações ecológicas afetam fauna e flora. Para 

evitar estes graves problemas, o ideal seria a realização de obras de regularização e 

desassoreamento. 

 O controle da erosão em terras rurais é muito complexo, pois, envolve questões de 

ordem técnica e socioeconômica. O que fazer? Devem ser avaliadas conjuntamente, 

buscando a adoção de uma política agrícola que vise não só a manutenção, como o 

aumento do potencial produtivo das terras e também os 20% de reservas de vegetação, em 

especial as matas galerias, obrigadas por lei. 

Os municípios de São Pedro da Cipa, Juscimeira e Jaciara, são grandes produtores 

de cana-de-açúcar, produção destinada a atender as necessidades da Agroindústria Jaciara 

Estatal (Grupo NAUM). Desde 1962, período em que o governo estadual instalou esta usina 

no município de Jaciara, o incentivo à expansão do plantio da cana-de-açúcar na região 

aumentou. E, com ela, aumentaram também os problemas ambientais. No período de abril 

a outubro, intensificam-se as queimadas na região, devido à safra dos canaviais, cuja 

colheita é precedida pela queima da palha. 

Portanto, fumaça, fuligem e odores desagradáveis são responsáveis por parte das 

doenças respiratórias ou seu agravamento na população, sobretudo as crianças e idosos 

desta porção da Microrregião, sem contar que o vinhoto é despejado diretamente no rio, 

causando a mortandade dos peixes e da comunidade bentônica, além de espalhar um odor 

fétido e outros gases tóxicos prejudiciais à saúde, fatores estudados por Valeiro em seu 

trabalho monográfico para a obtenção do título de especialista em Educação Ambiental, 

intitulado: Aspectos Sócio-ambientais das Queimadas em Jaciara. 

Outro problema ambiental em evidência na Microrregião é a questão do garimpo. 

Esse tipo de atividade contribui para o solapamento de partes do rio e assoreamento em 

outras, uma vez que o cascalho é retirado do fundo do rio e conduzido até as margens para 

fazer-se a lavagem do mesmo, sem contar que em algumas localidades realiza-se o desvio 

do curso d’água para a garimpagem em terras baixas as margens dos córregos e rios. 
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A garimpagem modifica o meio ambiente através do assoreamento, da erosão e 

poluição dos cursos d’água, da degradação da paisagem e da vida aquática, da 

contaminação por mercúrio com conseqüências sobre a pesca e a população. Portanto, 

pode-se dizer que o mesmo provoca impacto não só ambientais, mas também sociais, pois 

enquanto um pequeno grupo desfruta das riquezas conseguidas com a apropriação de um 

bem comum, para sua riqueza pessoal, muitas pessoas têm apenas a pobreza e a miséria, 

ou até mesmo a perda de sua dignidade e de sua auto-estima. 

Até hoje se realiza nos municípios de Itiquira, São Pedro da Cipa e Dom Aquino 

esse tipo de atividade. Infelizmente esta problemática ambiental não é fácil de se resolver, 

pois ouro e diamante causam simbolicamente, uma hipnose coletiva para os garimpeiros 

que prosseguem na sua extração, ou seja, no sonho de encontrar o mineral que possa 

mudar sua perspectiva de vida. Ao realizar seu trabalho monográfico para a obtenção do 

título de especialista em Educação Ambiental, Campos em sua pesquisa sobre: Resistência 

Garimpeira no Município de Itiquira/MT e sua Problemática Sócio-ambiental, deparou com 

esta realidade. 

Por ser uma região de planalto, Mato Grosso conta com alguns rios encachoeirados, 

propícios à construção de usinas hidrelétricas para a produção de energia elétrica. No rio 

Itiquira, foi construído a Usina Hidrelétrica Itiquira que iniciou suas atividades neste ano de 

2003. No Rio Correntes, está sendo construída a Usina Hidrelétrica Ponte de Pedra, 

previsão de funcionamento para 2006. Ambas vieram contribuir com mais problemas 

ambientais, ou seja, as represas artificiais formadas pelas barragens ocasionam a expulsão 

das populações ribeirinhas e matas (destruindo plantas e animais), sem contar a perda de 

bons cultivares e de material arqueológico, riquezas pré-históricas que existem no subsolo 

da área alagada e que estão sendo estudados pela equipe dos arqueólogos franceses 

Denis e Agueda Vialou, do Museu do Homem de Paris há mais de uma década. Corre-se o 

risco também de ocorrer um rompimento da barragem e ocasionar uma fatalidade como 

exemplo, podemos citar o caso da Barragem de Camara em Alagoa Grande. 

Não poderíamos deixar de citar o turismo, outra atividade que também contribui para 

os impactos ambientais da Microrregião. O mesmo está se tornando uma das mais novas 

opções econômicas de alguns municípios. Em Rondonópolis destaca-se o Parque 

Ecológico João Basso (3.624 hectares da Fazenda Verde), reconhecido pelo IBAMA em 

30/12/97, pela Portaria N° 170. Reserva Particular do Patrimônio Nacional. É uma reserva 

de ecossistema do cerrado, com rios encachoeirados, sítios arqueológicos (Ferraz Egreja – 

principal e há mais de 10 anos é objeto de estudo da equipe Franco/Brasileira citada 

anteriormente), fauna e floras típicas da região, vales, veredas e um relevo de rochas 

areníticas. Mais de 10 mil metros de trilhas servem para a realização de atividades de 

ecoturismo. Através de vôos panorâmicos, o turista tem a oportunidade de ver uma 
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verdadeira “cidade de pedra”, ou seja, verdadeiros canyons que cortam o cerrado e suas 

águas vão desaguar no Rio Vermelho. 

O Rio Ponte de Pedra, a 40 Km da cidade, é indicado para a prática de esportes 

radicais como rafting e canoagem. Talvez, por falta de fiscalização ou até mesmo por 

imposição de alguns políticos, vários ranchos foram construídos ao longo deste rio, 

contribuindo assim para a destruição dos recursos bióticos e abióticos ali existentes. Mas, 

felizmente a lei se fez valer e os exploradores (inclusive alguns políticos e juizes) foram 

obrigados a desocupar a área. 

Por ser referência nacional em tecnologia agropecuária, a cidade atrai investidores 

do Brasil e de outros países, por isso está investindo também numa outra modalidade de 

turismo – o agroturismo e o turismo de negócios. 

Em Juscimeira o turismo tende a ser a grande fonte de renda. O município conta 

com 22 poços de águas termais naturais, variando entre 38 a 42 graus respectivamente. 

Para quem busca relaxamento e terapias medicinais, as fontes termais Águas Quentes de 

Juscimeira oferecem estrutura hoteleira para os visitantes. Outras atrações turísticas são a 

Cachoeira do Rio Prata, com 15 metros de altura, majestosa pelo volume de água e a 

famosa Furna do Rio Beroaba, com 300m de comprimento, com lindas incrustações nas 

paredes. Ao término do curso de especialização em Educação Ambiental, Paniago realizou 

uma pesquisa sobre a Exploração das Águas Termais e os Impactos Ambientais no 

Município de Juscimeira, onde deixou claro o que esta atividade turística vem ocasionando 

na região. 

Jaciara, também é famosa por conta de suas cachoeiras (da Fumaça a mais 

notável) e das águas termais naturais. O rafting “esporte da natureza” é realizado todos os 

anos no Rio Tenente Amaral. 

O turismo pesqueiro é bastante praticado nos municípios da Microrregião, 

principalmente em Itiquira e Rondonópolis. No período de novembro a fevereiro, o mesmo 

fica suspenso e fiscalizado por conta da piracema. 

Toda localidade política para se desenvolver, requer vias de acesso e a construção 

de estradas é outro fator negativo para o ambiente, pois direta ou indiretamente afetam as 

riquezas naturais e culturais. Podemos citar como exemplo o caso das terras indígenas, que 

por causa do “progresso”, do avanço das frentes colonizadoras, acabaram cortando terras 

da Reserva Indígena Tadarimana/Bororos, por conta da construção da MT 45. É um tipo de 

ação antrópica que causa impactos negativos, que incidem sobre as sociedades indígenas, 

suas culturas e suas aspirações e não apenas sobre o ambiente, apesar de atualmente 

 7711



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

valerem-se da estrada para escoar suas produções, respectiva e principalmente o 

artesanato e produtos agrícolas. 

Existem três tipos de atividades turísticas em Mato Grosso: Paisagístico, Cultural e 

Pantaneiro. Os municípios de Rondonópolis, Jaciara e Juscimeira, enquadram-se no 

primeiro, onde as formas de relevo exuberantes esculpidas ao longo dos tempos geológicos 

e a riqueza dos mananciais hídricos em bordas de planaltos e serras, atraem visitantes de 

várias partes do país e do mundo, o que pode ocasionar impactos ambientais de 

intensidades variadas, expondo a população local e os próprios turistas ao perigo, bem 

como o próprio patrimônio natural já em degradação. 

Pode-se perceber que o turismo é uma das atividades econômicas que mais cresce 

e se desenvolve atualmente. É considerado como uma importante “indústria”. No entanto, 

as potencialidades turísticas devem ser preservadas e valorizadas, pois se a atividade for 

praticada de forma desordenada, conseqüentemente provocará sérios impactos ao meio 

ambiente e à população que vive no entorno. 

“A Resolução CONAMA N° 001, de 23 de janeiro de 1986, considera 

impacto ambiental sendo qualquer alteração das propriedades físicas, químicas e 

biológicas do meio ambiente, causado por qualquer forma de matéria ou energia 

resultante das atividades humanas que, direta ou indiretamente, afetam: 

I) a saúde, a segurança e o bem-estar da população; 

II) as atividades sociais econômicas; 

III) a biota; 

IV) as condições estéticas e sanitárias do meio ambiente; 

V) a qualidade dos recursos ambientais”. 

Com base na Resolução CONAMA e por tudo que foi dito neste item, podemos 

concluir que além dos impactos ambientais na Microrregião de Rondonópolis existem 

também os impactos sociais, que são causados principalmente por três fatores: falta de 

consciência ecológica, má distribuição de renda e a expansão da pobreza absoluta no 

campo e na cidade, por parte de alguns empresários. 

“A crescente intensidade desses desastres ecológicos despertou a 

consciência ambientalista ou a consciência ecológica por toda parte, até com 

certo exagero; mas exagero produtivo, porque chamou a atenção das autoridades 

para o problema da degradação e destruição do meio ambiente, natural e cultural, 

de forma sufocante. Daí proveio a necessidade da proteção jurídica do maio 
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ambiente, com o combate pela lei de todas as formas de perturbação da 

qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico, de onde foi surgindo uma 

legislação ambiental em todos os países”. (Silva, 2002: 33) 

Dessa forma, a ação e pressão exercidas pelo homem no meio por ele ocupado 

distribuem-se tanto no plano da ação intuitiva quanto no plano da ação defensiva, que 

devem ser resolvidas (nos dois planos) através de políticas públicas para o meio ambiente. 

Por ser uma região grande e com domínios naturais diferenciados e, ao mesmo 

tempo inter-relacionados, qualquer mudança drástica em um dos elementos, o conjunto todo 

será alterado. Sabemos que Mato Grosso foi palco de políticas oficiais de colonização, 

servindo para a ocupação desta porção do território brasileiro. Aos poucos foram chegando 

correntes migratórias espontâneas e induzidas, o que na realidade era planejado com o 

objetivo de diminuir as tensões sociais existentes em outras regiões do país (Sul e 

Nordeste). 

Com esse processo de ocupação, o cerrado – dotado de uma riqueza em 

diversidade biológica, passa a ser visto como um espaço privilegiado para a agricultura e 

pecuária ditas modernas, das quais resultou uma sensível perda da biodiversidade que vem 

sendo rapidamente destruída. 

Para Shiva (2001: 91), existem duas causas principais da deterioração em grande 

escala dessa biodiversidade, são elas: 

“1- Destruição dos habitats devido a megaprojetos financiados 

internacionalmente – como a construção de barragens, rodovias, minas e 

aqüiculturas – em áreas de biodiversidade. (...) 

 “2- A pressão tecnológica e econômica para substituir diversidade por 

homogeneidade na silvicultura, na agricultura, na piscicultura e na criação de 

animais. A Revolução Verde é um exemplo da substituição deliberada da 

diversidade biológica pela uniformidade e as monoculturas”. 

Com a Revolução Verde, passa a ocorrer uma intensificação dos impactos 

ambientais, que em alguns casos inviabilizam até mesmo a produção agrícola, pois, como 

sabemos os ecossistemas onde geralmente praticam as atividades agrícolas possuem 

diferenças ambientais entre si. 

 Esse processo de deterioração é sentido e percebido em larga escala em toda a 

extensão de Mato Grosso, principalmente a partir da década de 70, onde a marcha da 

ocupação foi incentivada por programas especiais. 
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 Os programas eram cheios de boas intenções para com o crescimento econômico, 

mas, na ânsia da prosperidade, do dinheiro fácil, da especulação imobiliária, na falta de 

consciência ecológica adequada, boa parte dos beneficiados acabou contribuindo para uma 

efetiva ação depredadora, e se omitindo diante da devastação ambiental, da destruição da 

biodiversidade que é utilizada por comunidades específicas e, portanto, com os problemas 

sociais gerados. 

 Sendo a biodiversidade um recurso do povo, necessário não só para a obtenção de 

comida, mas também para cuidar da saúde, extração de energia e fibras, bem como para 

construir moradias, nada mais justo que o governo manter e lutar para e pela nossa 

soberania, pois com o atual estágio da mundialização do capitalismo, conhecido como 

globalização, a minoria rica e poderosa, também politicamente (principalmente a dos países 

do primeiro mundo) quer ter direito a uma “fatia do bolo”, de preferência a maior possível, 

mesmo que isso significa pirataria de nossas espécies vegetais, chuvas ácidas sobre a 

floresta amazônica, devastação desregrada de nossa biodiversidade, desemprego, fome, 

miséria, etc, para países como o nosso. 

 É verídico que a globalização acaba contribuindo para a destruição das economias 

locais e de organização social, estimulando as pessoas à insegurança, ao medo e às 

demandas civis. Isso, porque, na maioria das vezes nossos governantes com suas políticas 

públicas acabam valorizando mais os lugares, o território, para usufruto de poucos do que o 

povo, a população, a sua gente. 

Moraes, em seu livro Território e História no Brasil (2002: 176), relata bem o que foi 

dito acima: 

“Nesse contexto, o fazer política trafega em muito pelas formas e 

modos de valorização dos lugares. Já disse um presidente brasileiro: ‘governar é 

construir estradas’. A frase traduz em muito a concepção das elites 

governamentais: o país visto como espaço (e não como nação), e um espaço que 

deve ser conquistado e explorado. O mote colonial da conquista repõe-se 

cotidianamente na prática estatal. O território, e não o povo, sendo alvo prioritário 

das políticas públicas”. 

  O comportamento da classe política em geral é com o grande capital, os governos 

têm demonstrado em ações que, para dentro, ficam mais nas intenções que na ação efetiva 

e eficaz na defesa da reforma agrária, do meio ambiente e conseqüentemente da 

população. 
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 Para o bem da população local e porque não global – já que os problemas 

ambientais estão se tornando de ordem mundial, é necessário e prioritário que se faça não 

só a conservação como a preservação do meio ambiente. 

5- Considerações Finais 

Durante a exposição deste texto, procuramos mostrar que as ações antrópicas foram 

e estão sendo as principais responsáveis pelos impactos ambientais no espaço mato-

grossense. 

Por apresentar porções de três ambientes bastante diferenciados, tanto em aspecto 

geomorfológico como em aspectos ecológicos, que são Planalto Central, Áreas de Terras 

Baixas do Pantanal Mato-grossense e, Áreas de Ambiente Amazônico, mais a significância 

da rede hidrográfica aliada à diversidade de recursos naturais associados a seus diferentes 

ambientes, bem como a política de ocupação e exploração através das colonizadoras, 

grandes empresas agro-industriais, pecuárias, etc, facilitaram a ocupação humana deste 

território. 

Os migrantes foram atraídos não somente pela perspectiva de acesso a terra, mas 

também pelas oportunidades reais ou imaginárias oferecidas pelos grandes projetos. Em 

muitos casos, os colonos não foram bem sucedidos em razão da falta do devido apoio 

financeiro que muitas colonizadoras não tiveram como sustentar, o que acabou beneficiando 

as grandes empresas, os grandes latifundiários, que de uma maneira ou outra, acabaram 

incorporando essas terras, devido ao acesso a crédito fácil. 

Com a expansão da fronteira agrícola, as empresas subsidiadas pelo Estado, não 

levaram em conta, sobretudo no Mato Grosso (Estado que nos interessa de perto) a 

importância da biodiversidade do cerrado. Solo, fauna, flora, recursos hídricos e até mesmo 

o homem não foram respeitados. 

O modelo de agricultura adotado no Brasil a partir da Revolução Verde, não resolveu 

o principal problema que desejava sanar – a fome, muito pelo contrário, pois com a 

introdução de sementes selecionadas, diferentes tipos de produtos químicos, bem como de 

maquinários, acabou resultando na incapacidade de muitos pequenos agricultores não 

terem condições de adquirir seu próprio alimento, por conta da desigualdade na distribuição 

de renda que se acentuou bastante nas últimas 3 décadas. 

Vimos que a formação vegetal natural foi destruída para dar lugar às grandes 

fazendas de grãos para a exportação. 

O espaço físico que até certo ponto era preservado passou a sofrer todos os tipos de 

agressões, daí a necessidade e a preocupação de preservar a natureza, ou de utilizá-la 
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através de processos que permitam a exploração dos recursos naturais, mas que 

mantenham um mínimo de conservação do meio ambiente. 

O desmatamento desordenado e sua substituição por certas culturas, aliados às 

queimadas e ao uso abusivo de agrotóxicos provocaram maior impacto dos agentes 

climáticos sobre os solos e os recursos hídricos, fazendo com que o escoamento das águas 

pluviais (concentrado ou em lençol) se realize com maior rapidez, acelerando a erosão e o 

transporte do solo (juntamente com ele os produtos químicos) e do regolito das encostas 

para os vales, ocasionando assim não só o assoreamento como também a contaminação 

dos rios, que em várias partes do Estado é fonte primária de alimento para muitos 

moradores ribeirinhos em Mato Grosso. 

É importante ressaltar a questão do turismo, pois, Mato Grosso possui fantástico 

potencial turístico, que mal começou a ser explorado, mas já está causando mudanças 

traumáticas aos seus ambientes visitados / explorados turisticamente. 

A prática turística regional está sendo incentivada, mas é necessário e 

imprescindível que se direcione a indústria turística para o caminho que lhe é devido, de 

forma a que se evite maiores problemas de ordem ambiental e social. 

Várias estão sendo as ações do homem sobre o meio ambiente mato-grossense, 

o que para os agressores parece natural. García-Tornel (2001:20) entende que: 

 “... efetivamente, ciertos acontecimientos naturales son capaces de 

incorporar una gran potencialidad agresiva respecto a los ocupantes humanos del 

planeta, pero ello no incllyo en principio que se puedan considerar excepicionales 

respecto a sus características comunes”. 

Tudo que existe na natureza, no espaço, é útil para o desenvolvimento da vida 

humana, mas devemos saber usá-los, pois, afinal, o próprio homem é parte da natureza, 

depende dela para viver e acaba sendo prejudicado por muitas dessas transformações, que 

comprometem sua qualidade de vida. 

Quanto mais se desenvolve o capitalismo, quanto mais se aperfeiçoam as técnicas, 

mais a natureza vai deixando de existir para dar lugar a um meio ambiente transformado e 

problemático. 

É, portanto, fundamental a elaboração de planos e projetos políticos que possam dar 

sustentabilidade ambiental às gerações futuras. 

Muñoz (2001: 114-115), tece o seguinte comentário a respeito dessa 

sustentabilidade ambiental: 
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“En el número 28 de abril de 1995 de la revistaScience, un grupo 

de reputados economistas encabezado por Kenner Arrow (Arrow et al., 1995) 

publicaba un artículo en el que se cuestionaba el argumento de que el 

crecimiento econômico y la liberalización econômica son beneficiosas para o 

medioambiente. En ese artículo, los autores revisaban la relacíon entre 

crecimiento econômico y calidad ambiental, asi como a cinexión entre la actividad 

econômica y la capacidad de stock y de adaptación del médio”. (...) 

“La sostentabilidad de las actividades humanas exige que los 

sistemas ecológicos sobre los que se sustentan nuestras economias sean 

adaptables. Les autores del artículo citado concluían que la liberalización 

econômica y las políticas que promoven el crescimiento del producto nacional no 

son capaces de sustituir una política ambiental”. 

Toda essa modernização, transformação, aceleração tecnológica, acabam 

implicando na formação de um “mundo novo” onde, segundo Santos (2001: 29/31): 

 “Estamos numa fase de transição de uma sociedade para outra, e a 

sociedade nova tem características muito singulares. Quanto mais sua tecnologia 

se concretiza, quanto mais o processo se amplia, mais essa sociedade nova 

desestrutura a anterior, desestruturando também os valores dessa sociedade 

‘antiga’. (...) 

“A partir da década de 70 , com a aceleração da aceleração, a 

informática começa a fundir-se com vários outros ramos da indústria (...) As 

fusões apagam as fronteiras entre diferentes linhas de evolução tecnológica e, 

conseqüentemente, entre diversos setores de atividade (...) 

“É importante perceber que as tecnologias da informação digital e 

genética já adquiram tal grau de penetração na sociedade que estão mudando o 

caráter dessa sociedade (...) o homem, que era a medida de todas as coisas, 

perdeu seu lugar; a informação passou a ser a medida de todas as coisas e, por 

isso, ela é a riqueza principal”. 

Como já dissemos, não somos “utópicos” em acharmos que a natureza deva ficar 

intocada, para ser contemplada, mas acreditamos que os recursos nela existentes devem 

ser explorados respeitando os direitos dos povos que habitam as áreas onde se encontram, 

bem como os interesses das futuras gerações. 

Santos (2001), se continuarmos utilizando métodos e técnicas cada vez mais 

sofisticados, o que poderá ocorrer num futuro não muito distante, é, conseqüentemente, 

uma crescente “miniaturização”, ou seja, as transformações se dão de modo invisível, mas 

 7717



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

cujos efeitos são enormes para a sociedade inteira, começará a surgir “figuras híbridas 

chamadas ciborgues ou andróides”, o homem pode perder seu lugar, com a biotecnologia, o 

sujeito não está mais separado do objeto: ele é sujeito e objeto ao mesmo tempo; a 

sociedade passou a funcionar mais intensamente no plano molecular; o conceito de 

propriedade intelectual é elaborado justamente para determinar como vai se dar a 

apropriação dessa riqueza imaterial, constituída pela informação genética e pela informação 

digital; as riquezas biológicas, os recursos naturais, não são mais recursos naturais nem 

biológicos: foram reduzidos no plano molecular; à condição de componentes. 

Está em jogo toda a matéria viva e todo o conhecimento a ela associado. Até mesmo 

o homem passa a ser visto como processadores de informações; o capital não se interessa 

mais prioritariamente pela produção de bens e serviços, mas pelo jogo em uma espécie de 

cassino global. Tudo isso faz com que nossa percepção seja modificada pela tecnologia, 

passa a ocorrer uma desordem da nova ordem, uma aceleração tecnológica e ruptura do 

referencial, onde “estamos efetivamente entrando em uma sociedade nova, e que o 

referencial teórico que tínhamos para pensar nossa experiência social está ‘escapando pelo 

ralo’, está ‘derretendo’ na nossa cabeça ou do lado de fora”. 

Como se pode ver, a ação desestabilizadora do desequilíbrio ambiental ocorre de 

modo diferencial em todo o território, provocando a destruição da biodiversidade, onde 

fauna, flora e até mesmo o homem acabam empobrecendo-se e acabarão por desaparecer 

em uma catástrofe global. 

Desse modo, é de suma importância refletir sempre sobre os ensinamentos de 

Santos (1992:6), onde o mesmo nos afirma que: 

“Sem o homem, isto é, antes da História, a natureza era una. Continua 

a sê-lo, em si mesma, apesar das partições que o uso do planeta pelos homens 

lhe inflingiu. Agora, porém, há uma enorme mudança. Una, mas socialmente 

fragmentada, durante tantos séculos, a natureza é agora unificada pela História, 

em benefício de firmas, estados e classes hegemônicas. 

“Mas não é mais a Natureza Amiga, e o Homem também não é mais 

seu amigo”. 

 

Portanto, Estado e sociedade devem engajar-se nos mesmos princípios e objetivos: 

a manutenção de um meio ambiente saudável, onde a modernização possa ocorrer em 

benefício comum (e não como fonte de destruição), a fim de possibilitar a elevação dos 

níveis de vida da população. 
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