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INTRODUÇÃO 

 Este trabalho apresenta o resultado de uma pesquisa acerca da expansão urbana e a 
formação de novos centros comerciais na cidade de Três Lagoas-MS. O estudo apresenta a 
articulação dos agentes sociais na formação desses novos centros, decorrente da fragmentação 
no espaço intra-urbano com o crescimento econômico e populacional, fato esse que contribui 
para o aumento da procura por comércio e serviços, revelando a importância da cidade em 
escala intra e inter-urbana e sua transição de cidade pequena para uma cidade média. 

O objetivo do trabalho foi analisar a (re)estruturação e expansão urbana de Três 
Lagoas, e sua inserção no contexto das cidades médias, e, por conseguinte a fragmentação no 
tecido urbano e a formação de novos centros comerciais, bem como classificá-los quanto ao 
tipo de serviços oferecidos, origem do capital, infra-estrutura, vias e eixos de circulação. 

 Os procedimentos metodológicos pautaram-se na revisão da literatura pertinente à 
temática da pesquisa, cuja base teórica se apóia em: Levebvre (1999) que aborda a formação 
das cidades polinucleadas; Corrêa (2007) que analisa as principais características das cidades 
médias e suas funções; Carlos (2004) que discute a parcelarização da cidade, a desigualdade 
no processo de produção do espaço urbano e a conseqüente hierarquização dos lugares; 
Santos (1996) pois contribui para o entendimento do papel dos fixos e fluxos na dinâmica 
espacial urbana; Sposito (2001) que aborda o processo de urbanização desde a formação das 
cidades e o relevante papel  das pequenas e médias cidades na contemporaneidade; Aranha-
Silva (2007) que estuda a estruturação e (re)estruturação urbana de Três Lagoas, bem como o 
papel do Estado na formação do espaço urbano no contexto sul-mato-grossense. 

Foram realizadas visitas aos novos núcleos urbanos segmentados para mapeamento e 
caracterização dos empreendimentos comerciais e de serviços, assim como essas centralidades 
se materializam, salientando a importância desses subcentros em escala local e regional, que 
se completam por meio do fluxo e da articulação material e imaterial. 

O município situa a leste de Mato Grosso do Sul, conforme aponta a Figura 1, com 90 
mil habitantes, é a 4ª maior cidade do estado. Sua base econômica sempre pautou na pecuária, 
mas a partir de 1997, os incentivos fiscais, posição estratégica, vias e formas de circulação 
com transporte multimodal - BR-262, Ferrovia ALL e navegação Tietê-Paraná -, energia 
elétrica e mão-de-obra disponíveis atraíram diversas indústrias de médio e grande portes a se 
instalarem no Distrito Industrial II, configurando-se como um pólo industrial. 
  Em decorrência desse recente processo industrial, crescimento econômico e 
populacional a cidade vivencia intensa dinâmica sócio-espacial. Aranha-Silva (2007), afirma 
que os resultados dessas mudanças são: espacialização e automação nos estabelecimentos 
comerciais, como exemplos, produtos com códigos de barras, PDVs (pontos de vendas) 
automatização, paletização, just-in-time e a profissionalização da atividade comercial , além 
disso, o surgimento de novos espaços de consumo, como supermercados, os hipermercados, 
as franquias e outros, os quais, inseridos num espaço possuem poder de transformar a 
dinâmica do território e da cidade. Dando destaque para a formação de novos centros 
comerciais e de serviços, por conseguinte, configuram novas centralidades 
  



 

 

 
                   Figura 1: Localização do Município de Três Lagoas 
 

Mediante a complexidade intra e inter-urbana do espaço urbano de Três Lagoas 
analisou-se o processo de descentralidade e recentralidade, que valorizou diferentes setores da 
cidade, que compreendem os eixos das avenidas Olintho Mancini e Ranulpho Marques Leal 
no sentido leste e avenida Clodoaldo Garcia no sentido sul, e uma terceira centralidade, esta 
mais recente, que se configura pela coesão de especialidades médicas. Essas centralidades se 
estabeleceram a partir dos centros comerciais, do intenso fluxo e fluidez do espaço e é a 
expressão da dinâmica na redefinição das áreas centrais e de fluxos no interior da cidade 
(ARANHA-SILVA, 2007). 

Entende-se que o espaço é constituído pelos fixos e fluxos, da seguinte forma:  
 
[...] os fixos são os próprios instrumentos de trabalho e as forças produtivas 
em geral, incluindo a massa dos homens. Não é por outra razão que os 
diversos lugares, criados para exercitar o trabalho, não são idênticos e o 
rendimento por eles obtido está em relação com a adequação dos objetos ao 
processo imediato de trabalho. Os fluxos são o movimento, a circulação e 
assim ele nos dão, também, a explicação dos fenômenos da distribuição e do 
consumo (SANTOS, 1996, p.77). 

 
Essa dinâmica implicou na ampliação do espaço da moradia, que gerou 

supervalorização fundiária e imobiliária, e, a expansão da cidade com abertura de novos 
loteamentos residenciais motivaram a instalação de estabelecimentos comerciais e de serviços 
fora do centro principal (JURADO, 2003). 

 
 

TRÊS LAGOAS NO CONTEXTO DAS CIDADES MÉDIAS 

Vale ressaltar que Três Lagoas passa por um momento de transição de uma cidade 
pequena para uma cidade média, por apresentar nos últimos 5 anos um elevado crescimento 
demográfico e industrial, por conseguinte, a procura por serviços teve significativo aumento. 
Nessa perspectiva vale contextualizar o início da formação das cidades médias, para posterior 
análise de Três Lagoas. 

As cidades médias surgiram no contexto de formação da moderna rede urbana, a partir 
da segunda metade do século XIX, com a fase industrial do capitalismo em um período em 
que a rede de cidades da Europa ocidental e nordeste dos Estados Unidos passavam pelos 
processos de integração e diferenciação, aliado com o crescimento econômico e demográfico, 
na integração e diferenciação demográfica e funcional emergiram centros metropolitanos, 
cidades médias e consolidaram-se centros considerados cidades pequenas. Foi nesse momento 
que surgiu uma rede urbana articulada e possuidora de centros que exerciam funções mais 
diversificadas entre si, abandonando o padrão anterior e caracterizada por diversas cidades 
pouco articuladas entre si. (CORRÊA, 2007). 

Esse fenômeno urbano ocorreu mais especificamente na Inglaterra e na França, e o que 
levou à política de desconcentração foi o forte processo de urbanização que visava estabelecer 



 

 

um equilíbrio entre os centros da rede urbana macrocefálica em Londres e Paris. Após a 
Segunda Guerra Mundial Londres polarizava a vida econômica e política e também passava 
por problemas sociais e políticos. Nesse contexto, Corrêa (2007, p. 27) afirma que: 

A idéia de desconcentração traduz-se na intenção de alterar a estrutura 
político-administrativa do país, herdada na Idade Média, criando novas 
províncias cujas redes seriam as capitais regionais, cidades médias, pode-se 
dizer. Na França, após a Segunda Guerra Mundial, ‘Paris e o deserto 
francês’, era a expressão que denunciava a macrocefalia da capital francesa, 
e estabeleceu-se uma política de ‘aménagemet du territoire’, que reforçaria o 
papel das ‘metropoles d’aquilibre’, cidades médias, também pode-se dizer. 

No caso brasileiro as cidades de porte médio foram estabelecidas como barreiras 
receptoras contra as correntes migratórias em direção aos centros metropolitanos, em meados 
da década de 1960, no âmbito do recém-criado sistema de planejamento que pretendia incluir 
a dimensão espacial nas políticas governamentais.    

De acordo com Corrêa (2007), ao fornecer informações sobre a classificação das 
cidades médias, assegura que as definições das cidades residem no pressuposto de uma 
específica combinação entre tamanho demográfico, funções urbanas e organização de seu 
espaço intra-urbano, dessa forma é importante relacionar essas três características que 
definem as cidades médias. 

O tamanho demográfico significa maior ou menor economia de escala, isso envolve a 
cidade e seu campo de atuação, o que possibilita maior ou menor desenvolvimento das 
funções urbanas. Vale salientar que o tamanho demográfico possui nítidas relações com as 
características do espaço intra-urbano, assim quanto maior o tamanho demográfico maior será 
a dimensão do espaço intra-urbano, que pode ser observado pela distância entre o centro e a 
periferia da cidade. Da mesma forma a organização desse espaço intra-urbano torna-se mais 
complexa, ou seja, maior divisão econômica de espaço submetida ao processo de 
descentralização e formação de novos núcleos comerciais distantes da área central. 

  Ademais, Corrêa (2007, p.24) assegura que: 

Quanto maior o tamanho demográfico e mais complexas as atividades 
econômicas, particularmente as funções urbanas, mais fragmentada e, por 
conseguinte, mais articulada será a cidade. É nesse continuum que vai de 
minúsculos núcleos de povoamento às cidades globais, que se inserem as 
cidades médias, um tipo de cidade caracterizado por uma particular 
combinação de tamanho demográfico, funções urbanas e organização de seu 
espaço intra-urbano.  

Contudo, Corrêa (2007) ressalva que há três principais dificuldades em conceituar as 
cidades médias. A primeira equivale ao tamanho demográfico absoluto, ou seja, 200 mil 
habitantes têm sentido diferente quando considera, por exemplo, Estados Unidos, Finlândia e 
Uruguai, tais países tiveram processos de urbanização diferenciados, eles possuem distintos 
parâmetros em relação às dimensões absolutas de suas cidades e uma relação ainda mais 
distinta entre a maior ou maiores cidades e as demais. 

 A segunda dificuldade em conceituar cidades médias, advém da escala espacial de 
referência, dessa maneira Aracaju (Brasil) por exemplo, pode ser considerada como cidade 
média na escala brasileira, mas na escala sergipana aparece como uma macrocefálica cidade. 
Já a terceira dificuldade equivale ao recorte temporal, 100 mil habitantes têm significados 
diferentes quando referenciados a 1940, 1960, 1980 e 2000, isto é, uma cidade considerada 



 

 

como média no passado, muitas vezes não seja mais considerada 20 ou 30 anos depois, é 
nessa perspectiva que a cidade média pode ser considerada como um estado transitório.    

Mediante exposição parece não ser correto afirmar que uma cidade com em média 100 
mil habitantes e um centro industrial, seja considerada uma cidade média, pois ela é local de 
operações como armazenagem, transformação química, enfim, não é local de tomada de 
decisões, de concepções, pois ela pode não dispor de uma elite empreendedora local e ativa, a 
mesma é o diferencial com as outras cidades do mesmo tamanho demográfico, porque ela 
estabelece uma relativa autonomia econômica e política numa cidade. 

Os investimentos industriais em Três Lagoas não são exclusivos de origem local, pois 
a maior parte das indústrias instaladas é oriunda, sobretudo do Estado de São Paulo, que se 
instalaram em função da política governamental de atração industrial, como baixos impostos, 
infra-estrutura instalada, entre outras amenidades. Contudo, Três Lagoas possui uma elite 
empreendedora nos setores de comércio e serviços, pois de acordo com o senso IBGE (2005), 
o Produto Interno Bruto (PIB) municipal é formado pela agropecuária R$86.728.000,00, 
indústria R$308.551.000,00 e nos serviços totalizam R$496.585.000,00, que apesar de ser a 4ª 
maior cidade em número de habitantes, e se destaca como a terceira cidade de maior 
arrecadação em Mato Grosso do Sul. 

Essa arrecadação comprova que Três Lagoas é tida como cidade média no contexto 
sul-mato-grossense, pois oferece importantes serviços e equipamentos em escala intra e inter-
urbana e exerce papel intermediário entre as pequenas cidades da Região Administrativa e os 
grandes centros, nessa perspectiva Três Lagoas é classificada de acordo com Corrêa (2007, p. 
31) como: 

Lugar central, caracterizado por poderosa concentração da oferta dos bens e 
serviços para uma hinterlândia regional. Neste caso, trata-se do que se 
convencionou denominar capital regional, foco do comércio varejista e de 
serviços diversificados, dotado de amplo alcance espacial máximo (range). 
Na hierarquia urbana situa-se entre a metrópole regional, quem está 
subordinada, pois a ela recorre para procurar bens e serviços superiores, ou 
dela advêm os capitais que controlam algumas de suas atividades terciárias, 
e numerosos centros menores, a quem subordina por meio de suas funções 
centrais. Possui uma elite comercial.  

Com um vertiginoso crescimento econômico e demográfico, Três Lagoas se destaca 
regionalmente pela capacidade de oferta de bens e serviços, consequentemente influencia o 
redirecionamento do fluxo de pessoas como um promissor mercado de trabalho. 

Vale lembrar ainda, que a cidade possui uma localização geográfica estratégica, que 
segundo Corrêa (2007, p. 30): 

Uma cidade média, que é também um lugar central na hierarquia regional, 
dispõe de expressiva localização relativa, constituindo-se em foco de vias de 
circulação e efetivo nó no tráfego, envolvendo pessoas, capitais, informações 
e expressiva variedade e quantidade de mercadorias e serviços.  

Outro aspecto importante a ser analisado é a diminuição da população rural, 
decorrente da forte urbanização no Brasil, ao longo de todo século XX. Segundo Castello 
Branco (2007), 81% da população brasileira se concentram nas cidades, sendo assim é correto 
afirmar que esse elevado contingente de população urbana não se concentra apenas nas 
grandes cidades, ocorre assim a difusão espacial da urbanização com significativo aumento do 
número de cidade médias. 

Nesse contexto atual da internacionalização da economia, os centros intermediários 
ganham elevada importância, pois: 



 

 

[...] além de exercer a intermediação entre os níveis superiores e inferiores 
no sistema urbano nacional e regional, passaram a estabelecer ‘relações com 
outros territórios/cidades do mesmo nível hierárquico, que desenvolvem 
funções complementares ou similares, no espaço nacional ou internacional, 
articulando-se em rede, numa visão de integração num espaço mais 
abrangente’ (Idem, p.90). 

As cidades médias se constituem como nós na rede urbana e servem a sua área de 
influência como pontos de prestação de serviços em escala regional, possuem equipamentos 
que atraem fluxos de consumidores e de trabalhadores. 

Mediante o exposto acerca do centro e das centralidades, a seguir, expõe a forma como 
se apresenta a segmentação dos centros comerciais três-lagoenses. 
 
PROCESSO DE URBANIZAÇÃO E A FORMAÇÃO DE NOVAS CENTRALIDADES 

As cidades são os pontos focais da ocupação e utilização da terra pelo homem, elas se 
desenvolvem segundo padrões característicos em respostas às necessidades econômicas e 
sociais, e se concretizam a partir de ações dos agentes que produzem o espaço urbano, que se 
relacionam temporalmente ora simultâneos, ora em tempos ou momentos diferentes. Contudo, 
as cidades possuem suas particularidades, com aspectos que as tornam únicas, pois a 
estruturação urbana sempre é motivada por momentos de euforia e de crescimento marcados 
por fatos históricos e econômicos particulares. Partindo desse pressuposto, as cidades são 
produzidas e reproduzidas pelas ações humanas, Carlos (2004) afirma que a produção do 
espaço urbano são as construções das indústrias, dos bairros e a reprodução são as relações 
sociais estabelecidas nas produções. A autora ainda elucida que: 

[...] a atividade social teria como condição de sua realização o espaço. Desse 
modo, a relação social realiza-se praticamente, e esse processo revela uma 
articulação espaço-tempo iluminando o plano do vivido: a vida cotidiana e o 
lugar. Desse modo, a reprodução de relaçcões sociais materializa-se num 
espaço apropriado para este fim. (2004, p.47) 

As cidades possuem intensa relação com a urbanização, ademais, é importante saber 
que a urbanização é um: 

[...] processo de larga estrutura histórica, devendo-se considerar que mesmo 
tendo se iniciado na Antiguidade, com a origem das primeiras cidades, esse 
processo tomou novos rumos com o desenvolvimento do capitalismo e seu 
padrão correlato de produção e consumo – o industrialismo. (SPÓSITO, 
2001, p. 86) 

Sendo assim, a cidade pode ser entendida como uma forma espacial que expressa a 
dinâmica e a acumulação de tempos engendrados por esse processo, portanto, não se pode 
deixar de considerá-la como a expressão material da urbanização.  

Sobre a relação cidade-urbanização e suas diversas interpretações, convém salientar 
que: 

[...] o fato de que a urbanização é um processo e a cidade, uma forma 
espacial não deve nos levar á concepção estatística da realidade urbana, a 
partir da qual a leitura da cidade deve ser feita através de sua morfologia, e a 
da urbanização através de seu processo. É apenas na relação entre o processo 
e a forma engendrada que podemos compreender como um dado arranjo 



 

 

sócio-espacial é, ao mesmo tempo, produto e produtor da realidade. (Idem, 
p. 86) 

De acordo com França (2007), a análise da relação existente entre urbanização e 
cidade permite a compreensão do espaço urbano enquanto forma e processo, 
simultaneamente, posto que expressa a dinâmica urbana em sua totalidade, organização e 
reorganização. É oportuno ainda lembrar que a urbanização não significa somente aumento da 
concentração da população nas cidades, significa mudanças complexas e profundas no estilo 
de vida, que decorrem do impacto da cidade sobre a sociedade. 

Vale ressaltar que a reprodução da cidade segue a condição atual do processo de 
reprodução do capital, nessa perspectiva pode-se afirmar que, sendo o sistema capitalista um 
redutor de diferenças, no processo de mundialização e generalização da sociedade urbana, o 
espaço tende a ser homogêneo, contudo ele permanece fragmentado e hierarquizado, como 
bem assinala Carlos (2004, p. 69) 

[...] a reprodução do espaço se realiza enquanto homogêneo com a profusão 
de formas simétricas que se impõem como único modelo possível, ao mesmo 
tempo fragmentado pelas estratégias imobiliárias sinalizando o fato de que 
todo o espaço se revela em sua intercambialidade. 

Isso significa que a reprodução do espaço urbano no processo de mundialização tende 
a construir espaços homogêneos, contudo entra em contradição com o espaço fragmentado 
dos empreendedores imobiliários, ou seja, apesar de haver uma tendência para a constituição 
de um espaço homogêneo, o que marca essa tendência é o processo desigual que ocorre nas 
cidades.  

Nesse processo de homogeneização, o espaço é tido como mercadoria. Com isso, ele 
sofre o processo de fragmentação. Dessa forma o acesso ao espaço na cidade está preso e 
submetido ao mercado onde a propriedade privada significa a divisão do desenvolvimento do 
capitalismo; a existência da propriedade privada significa a divisão e parcelarização da 
cidade, bem como a profunda desigualdade do processo de produção do espaço urbano, esse 
fato origina a fragmentação da malha urbana, que decorre a hierarquização dos lugares. 
(CARLOS, 2004). 

É nessa perspectiva que vai se estruturando a cidade; surgem os diversos núcleos 
urbanos, residenciais, comerciais, varejistas, entre outros, e especificamente as diferentes 
centralidades, que é o foco deste trabalho. 

Nesse contexto é importante ressaltar a diferença entre centralidade e área central. Pois 
de acordo com Santos (1988, p.61), “o espaço é o lócus da produção”, uma vez que sem 
produção não há espaço, e é no espaço que a produção circula, por meio de estradas, vias e 
meios de comunicação. Esse espaço é o espaço do consumo, e pode ser denominado como 
“Centro Principal”, e é nesse centro principal que se formam os centros comerciais e a 
centralidade.  

Devemos entender a centralidade como: lugar de circulação e consumo de mercadorias 
e serviços. Corrêa (1997), diz que essas centralidades se formam como resultado da 
localização diferenciada das classes sociais no mesmo espaço, ou seja, advém da segregação 
sócio-espacial. 

Para melhor compreensão do que é centro urbano e centro principal, torna-se 
necessário estudar o conceito de centro e centralidade a partir do entendimento da estrutura e 
estruturação do espaço urbano. 

De acordo com Aranha-Silva (2007), a cidade é o espaço de produção, circulação e 
consumo, isso gera a necessidade de concentrar equipamentos, atividades e serviços de modo 
que as relações econômicas e sociais ganhem maior dinamicidade. Essa concentração leva a 



 

 

uma centralização urbana, constituindo áreas centrais, o que implica numa articulação 
diferenciada entre os usos do solo, alterando a forma urbana e tornado-a segmentada social e 
espacialmente.  

As áreas centrais constituem uma atração, expressando centralidades urbanas, que 
podem ser múltiplas numa mesma cidade e devem ser entendidas, a partir dos fluxos de 
pessoas, automóveis, capitais, decisões, informações e, sobretudo, mercadorias. 

Ainda nessa perspectiva Levebvre (2004, p. 112-113) assinala que há diversas formas 
e expressões de centralidade: 

centralidade, através dos distintos modos de produção, das diferentes 
relações de produção, tendência que vai, atualmente, até o “centro 
decisional”, encarnação do Estado, com todos os seus perigos; b) à 
policentralidade, à oniscentralidade, à ruptura do centro, à disseminação, 
tendência que se orienta seja para a constituição de centros diferentes ( ainda 
que análogos, eventualmente complementares), seja para a dispersão e para a 
segregação. 

O espaço central é raro, Carlos (2004, p. 71), afirma que isso impõe a necessidade de 
sua expansão, só que essa possibilidade entra em contradição com o fato de que as áreas de 
expansão possíveis estão ocupadas. Assim, a expansão do setor moderno da economia requer 
a produção de um “novo espaço” para sua realização, como áreas de expansão do centro. 
Nessa direção geram-se novas centralidades que redefinem o fluxo e a divisão espacial do 
trabalho, isto porque, os momentos de produção do espaço geram centralidades diferenciadas 
em função do comércio, dos serviços e do lazer. 

  Para Castells (2000) a dispersão das atividades da área central se dá de acordo com a 
mobilidade das diferentes classes sociais no interior da cidade. O poder aquisitivo e o modo 
de consumo das classes sociais de alto status influenciam ou determinam o deslocamento de 
atividades comerciais e de serviços para a área na qual residem. Contraditoriamente, outros 
setores da cidade, o centro principal ou os centros secundários têm como consumidores e 
usuários pessoas de menor poder aquisitivo. 

Esses novos centros se dão, conforme Sposito (2001) de duas formas, uma, é a 
descentralização territorial dos estabelecimentos comerciais e de serviços e, a outra é a 
recentralização dessas atividades. Para a autora em epígrafe: 

 
Essas dinâmicas ocorrem através de iniciativas de duas ordens, que se dão 
simultaneamente: a de surgimento de novas atividades e estabelecimentos 
comerciais e de serviços fora do centro principal e a relocalização, em 
novos centros, de atividades e estabelecimentos que antes estavam restritos 
ao centro principal (Idem, p. 02). 
 

Assim, as áreas centrais que expressam centralidades em diferentes escalas de 
abordagem e, também, com diferentes padrões socioeconômicos são fundamentais para o 
entendimento da (re)estruturação do espaço urbano e reordenamento territorial. 

A apreensão da centralidade só é possível com a análise de como ocorre a 
multiplicação desses centros secundários, sua importância, papel funcional, localização do 
comércio e serviço, e ainda, como se dão as relações no seu interior e nos fluxos. 

A valorização dessas áreas para o setor terciário é o reflexo de um mecanismo de 
natureza econômica, denominado de economias de aglomeração ou coesão, para Corrêa 
(1995, p.60): “várias atividades juntas beneficiam-se mutuamente umas das outras pela escala 
que criam, ao se utilizarem das mesmas formas espaciais”.  

 Em Três Lagoas a paisagem urbana denota que há a expansão ou a segmentação da 
Área Central, por meio da consolidação de pelo menos quatro novos centros secundários, por 



 

 

meio da concentração de atividades de comércio e serviços fora do Centro Principal.  
O espaço urbano se apresenta de modo fragmentado, contudo é articulado e 

hierarquizado em sua formação, mantém relações espaciais com as demais áreas, com 
diferentes usos da terra justapostos entre si. Nessa justaposição são criadas a área central e as 
periféricas do espaço urbano. Sobre isso Corrêa (1993, p.7) corrobora com nossa análise 
quando afirma que:  
 

O espaço urbano é simultaneamente fragmentado e articulado: cada uma de 
suas partes mantém relações espaciais com as demais, ainda que de 
intensidade variável. Estas relações manifestam-se empiricamente pelos 
fluxos de veículos e pessoas associados às operações de carga e descarga de 
mercadorias, aos deslocamentos quotidianos entre as áreas residenciais e os 
locais de trabalho, aos deslocamentos para compras no centro da cidade ou 
nas lojas do bairro.  

 
A descentralização que origina os centros comerciais secundários e novas 

centralidades decorre dos seguintes fatores: a) aumento constante do valor da terra, de 
impostos e aluguéis que impedem muitos a se manterem no centro principal; b) 
congestionamento e alto culto do transporte coletivo e comunicações, que oneram as 
interações entre firmas; c) saturação do uso do solo dificulta a expansão das atividades; d) 
restrições legais que implicam na ausência de controle do espaço; e) ausência ou perda de 
amenidades, que afetam atividades e população de alto status, e pressões contra certos tipos 
de uso da terra, como indústrias poluentes (CORRÊA, 1993). 

A descentralização está associada à expansão do tecido urbano. Esse fenômeno vem 
modificando a lógica da ocupação territorial das cidades brasileiras de pequeno e médio 
portes, e essa nova lógica estrutural promove severas mudanças, não só pela concentração de 
um grande fluxo populacional, mas, sobretudo industrial e empresarial, oriundos dos grandes 
centros e de outras regiões. Sandroni (1999, p. 81-82) conceitua esse fenômeno da seguinte 
forma: 

 
Descentralização é a política governamental de estímulo ao desenvolvimento 
de regiões menos desenvolvidas, por meio de localização de setores 
empresariais. Em geral, utilizam-se diversos tipos de incentivos e subsídios, 
pois de outra forma as empresas não se instalariam por conta. Considerando 
que um sistema geral de incentivos tende a ser ineficiente e improdutivo, os 
governos se inclinam a uma política de descentralização seletiva e a um 
sistema de incentivos temporários, eliminando-os depois, progressivamente. 

 
A descentralização é complexa e com diferentes seletividades, lembra Corrêa (1989): 

a) quanto às atividades; b) temporalmente; c) quanto à divisão territorial do trabalho; d) 
quanto ao tamanho da cidade; e) sob o ponto de vista do território. 

Os processos de formação de novas centralidades e a decorrente descentralização se 
dão a partir do momento em que o espaço intra-urbano torna-se mais complexo, devido ao 
crescimento econômico e populacional, entre outras características que definem uma cidade 
média, sendo assim vale contextualizá-la para melhor compreensão da dinâmica e processos 
urbanos. 
 Em Três Lagoas se destaca a relevância do processo de descentralização comercial e 
seu rearranjo espacial nas periferias da cidade. O Centro Comercial Jardim Alvorada se 
espacializa no eixo leste e o Centro Comercial Santos Dumont no eixo sul, os quais definem a 
entrada e saída de Três Lagoas, e uma terceira centralidade, que se configura pela coesão de 
especialidades médicas, as quais se revestem de grande importância para o entendimento da 
dinâmica inter e intra-urbana. Além das três centralidades citadas acima, existe ainda uma 



 

 

quarta centralidade caracterizada pelo comércio popular, denominado Centro Comercial da 
Rua João Dantas Filgueiras, de menor expressão e porte. 
 

O CENTRO COMERCIAL JARDIM ALVORADA 

 
 O Centro Comercial Jardim Alvorada (Figura 2) concentra grande número de 
estabelecimentos comerciais e de serviços. Constitui uma via com intenso e contínuo fluxo de 
veículos e é a principal via de entrada a Três Lagoas e acesso ao centro principal da cidade. 
 A avenida Ranulpho Marques Leal constitui o início da BR-262, com grande fluxo de 
veículos e pessoas, pois é a  rodovia de ligação entre São Paulo e Mato Grosso do Sul e saída 
para Campo Grande e Brasilândia (MS). Dá acesso aos Distritos Industriais I e II, à 
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (Campus de Três Lagoas) e à faculdade AEMS, 
o que aumenta consideravelmente o fluxo. Há poucas edificações destinadas à moradia, 
prevalecem estabelecimentos comerciais e de serviços. 
 A Avenida Capitão Olinto Mancini intercepta a avenida Ranulpho Marques Leal, 
dando continuidade a esse centro comercial em direção à Área Central da cidade. Essas 
avenidas configuram a centralidade formada pelo Centro Comercial Jardim Alvorada. 
 Em relação às prestações de serviços oferecidos nesses centros comerciais, constatou-
se que a grande porcentagem enquadra-se em comércio e serviço automotivo (44%), seguido 
por comércio e serviço (27%), podendo ser caracterizado como sendo de coesão. Entretanto, 
há outros serviços que atendem aos moradores locais e de cidades vizinhas. Destacam-se: 
unidades de ensino fundamental e superior, agência bancária, postos de combustíveis, meios 
de hospedagem, serviços públicos, distribuidoras de bebidas, sedes de eventos e lazer, 
supermercados, e a concentração de comércio e serviços automotivos. 

Este sub-centro surgiu para atender às necessidades dos moradores dos bairros Jardim 
Alvorada, Vila Alegre, Vila Piloto, JK, Jardim Estoril, dentre outros, sendo estes, afastados do 
centro velho, como podemos observar o raio de abrangência do Sub-centro Jardim Alvorada 
(Figura 2). 
 
 

O CENTRO COMERCIAL SANTOS DUMONT 
 

 A pavimentação da BR-262 em 1985 intensificou o fluxo na avenida Clodoaldo Garcia 
que dá acesso à referida rodovia. Em 1989 com a pavimentação da avenida atraíram mais 
moradores, formaram novos bairros e o adensamento dos já existentes. Desse modo se 
consolidou o Centro Comercial Santos Dumont estabelecendo uma nova centralidade em Três 
Lagoas (Figura 2).  
 Essa centralidade converge para um centro comercial e de serviços com muitos 
estabelecimentos: lojas populares com artigos importados, supermercado com serviço 
bancário e correio, setor de alimentação, automotivo, produtos e serviços agropecuários, 
recreação, meios de hospedagem, serviços de educação, religioso, serviço de saúde. Notou-se 
que os serviços são melhor distribuídos, 33% baseia-se em comércio e serviço, 28% em 
comércio e serviço de alimentação e 24% em comércio e serviço automotivo. Neste, nota-se a 
presença também de um número maior de serviços públicos (6%). 

O fluxo que dinamiza e caracteriza essa centralidade se dá pela avenida Clodoaldo 
Garcia que se inicia na linha férrea até a Rodovia BR-262, a avenida é corredor que liga a 
cidade aos bairros da porção sul  da cidade e as cidades de Brasilândia e Campo Grande, 
capital do estado.  
 O Centro Comercial Santos Dumont tem alcance intra-urbano bastante significativo, 
atende aos moradores dos bairros Santa Terezinha, Nossa Senhora Aparecida, Vila Haro, São 



 

 

Carlos, Santos Dumont, Guanabara, entre outros. Também estabelece relação inter-urbana, 
pois é o centro de compras das famílias do campo, que convergem para a BR-262 e MS-395, 
do Distrito Arapuá (40 km) e dos municípios de Brasilândia (60Km) e Água Clara, cerca 
de150Km. 

 
O CENTRO REGIONAL DE SAÚDE 

 
 Em virtude da descentralização das ações e recursos do Sistema Único de Saúde no 
Brasil, nos anos 1990 para os municípios, verifica-se uma valorização da escala local nas 
políticas de saúde. Há nas cidades médias, crescente e diversificados serviços de saúde e 
aumento da densidade técnica em procedimentos e equipamentos (FRANÇA & SOARES, 
2008). 
 Salienta-se que esse centro comercial se expressa pela Centralidade de Saúde em Três 
Lagoas (Figura 2) se dá por meio da articulação de duas escalas espaciais, a local e a regional 
e conforme Sposito (2001) implica numa centralidade complexa. Posto isso, a centralidade 
ganha complexidade, gerando ao mesmo tempo um reforço e uma modificação na articulação 
dos fluxos entre a escala intra-urbana e interurbana, pois essa centralidade compreende uma 
lógica a partir da sua localização espacial, cujas estratégicas atraem consumidores externos à 
Três Lagoas 
 A existência de hospitais atrelados tanto ao SUS quanto às seguradoras de planos de 
saúde e atendimento particular, respaldado pelo conjunto de infra-estrutura, equipamentos e 
médicos que atendem à diferentes especialidades, se constitui em importante fator na 
formação de um centro de serviços de saúde de média complexidade e no seu papel 
polarizador. Ou seja, o agrupamento de estabelecimentos para prestação de serviços à saúde, 
tendo como referência espacial um hospital, o aglomerado de clínicas e consultórios médico-
odontológicos e outros serviços vinculados à saúde no entorno, constitui uma Centralidade 
Urbana de Coesão. 
 Em Três Lagoas há dois hospitais, o Hospital da UNIMED estruturado nos anos de 
1990 e o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora, este, por ser o mais antigo e melhor 
estruturado tanto fisicamente como no corpo clínico, se destaca em relação ao outro. Criado 
em 1919, quatro anos após a criação do município de Três Lagoas, se apresenta com uma 
equipe de 75 médicos, dispõe de 272 leitos ativos para atendimento de especialidades clínicas 
e serviços hospitalares diversos. 
 A cidade caracteriza-se como pólo regional na prestação de serviços de saúde a 10 
municípios sul-mato-grossenses e diversos municípios do oeste paulista, por ser localidade 
com maior número e variedade de serviços de saúde e com capacidade tecnológica mais 
avançada. Devido a toda estrutura e oferta de serviços o referido hospital exerce o papel de 
um centro regional, com forte atração sobre os outros, notando-se fluxos populacionais 
intensos em direção a essa localidade, em busca de atendimento mais especializado.  
 O Centro Regional de Saúde de Três Lagoas é formado por 16 clínicas e 6 
consultórios médicos e odontológicos especializados. Contando ainda com serviços de apoio à 
saúde, como, farmácias, laboratórios de análises clínicas, lojas de equipamentos médicos e 
odontológicos, além de funerárias. 
  

 
O CENTRO COMERCIAL DA RUA JOÃO DANTAS FILGUEIRAS 

 
Alguns aspectos e atributos na Rua João Dantas Filgueiras, como: terrenos vazios, 

impostos mais baratos, infra-estrutura implantada, mercado consumidor e facilidades de 
transportes, houve incentivaram a instalação de alguns empreendimentos no local. 



 

 

O comércio nas áreas periféricas indica maior opção de compras e atendimento aos 
clientes, isso possibilita melhor qualidade na prestação de serviços, pois exige maior 
competitividade, controle de qualidade e eficiência. Deste modo, o principal papel da 
descentralização comercial é facilitar o acesso dos moradores que residem nos bairros mais 
distantes do centro aos estabelecimentos comerciais e serviços. Faz com que os consumidores 
tenham um ganho de tempo, oferece também através da descentralização condições para o 
desenvolvimento do comércio, dos serviços públicos e privados e melhoria da qualidade de 
vida dos cidadãos. 

O subcentro da Rua João Dantas (Figura 2) conta com infra-estrutura e serviços: 
alimentação, serviço automotivo, saúde e centro religioso além de correspondente Banco do 
Brasil e posto de reabastecimento e conveniência. Totalizam-se 56 estabelecimentos, com 
filial da rede Supermercados Passarelli, que impulsionou o movimento, pois a partir dele 
valorizou-se a área, aumentou o fluxo de veículos e pessoas além de incentivar instalação de 
novos serviços. 

A infra-estrutura consiste de rede d’água, pavimentação nas vias de acesso e rede de 
energia. Não conta com rede de esgoto usa-se o sistema de fossas rudimentares. Enquanto os 
serviços públicos como a coleta de resíduos sólidos, transporte coletivo e varredura das ruas 
ocorrem da seguinte forma: a coleta de resíduos é realizada três vezes na semana e a varredura 
das ruas esporadicamente; o local não conta com espaços públicos, ou seja, áreas de lazer e 
recreação para uso. 

A diversificação dos serviços e área de concentração dos subcentros denotam a qual 
classe seus usuários pertencem, o que evidencia reestruturação do centro tradicional além de 
conduzir a reestruturação da própria cidade, que por sua vez expressa a dinâmica das relações 
sociais. O subcentro da Rua João Dantas atende as pessoas de menor poder aquisitivo por 
localizar perto de bairros cujos moradores são da classe C e E.  

Em contrapartida as classes mais abastadas se deslocam até onde há gama de 
atividades do setor de comércio e serviços diversificados, ou mesmo ocorre a instalação de 
serviços sofisticados próximos a essa parcela da população, originando os processos de 
centralização e descentralização. Essas são algumas razões do espaço urbano fragmentado e 
articulado, pois o espaço intra-urbano é constituído por diferentes usos da terra e relações 
sociais, que se interligam de acordo com necessidades e interesses diversos.  
 
 



 

 

 
Figura 2: Espacialização das centralidades em Três Lagoas/MS. 
 

 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
A pesquisa revelou que cidade de Três Lagoas;MS (Brasil)  passa por um processo de 

reestruturação sócio-espacial e está em transição, ou seja, ganha características de cidade 
média, em decorrência da sua recente fase de industrialização, pelo seu crescimento 
econômico (aumento do PIB), pelo aumento demográfico, pela segmentação espacial 
formando novas centralidades, por conseguinte torna-se um pólo regional, destacando-se 
como um importante eixo de circulação de pessoas, mercadorias e serviços, atraindo ainda 
mais pessoas, investimentos e incrementando ainda mais a dinâmica na rede urbana regional. 

A formação de centros comerciais secundários define novas centralidades não só em 
grandes centros urbanos, mas também em cidades de pequeno e médio portes, pois promove a 
(re)estruturação dos espaços urbanos e a expansão territorial. Esse processo ocorre quando a 
demanda por produtos e serviços aumentam e o centro principal não oferece amenidades e 
vantagens para sua expansão. A alternativa tem sido a descentralização e a recentralização em 
bairros mais adensados, posto que a distância entre a área central e os bairros aumentam 
significativamente, dificultando o transporte, além de que os altos preços dos terrenos, dos 
impostos, o congestionamento de trânsito, o barulho intenso nas áreas centrais repelem novod 
investidores e moradores. 

Os centros comerciais periféricos oferecem opção de compras de produtos e de 
serviços, além de possibilitar melhor fluidez no espaço, economia de tempo, dentre outros. O 
adensamento populacional e de empreendimentos força o poder público investir em infra-
estrutura e equipamentos urbanos, que valorizam os terrenos, aumentam renda fundiária e 
incentivam implantação de novos empreendimentos comerciais. Ou seja, a cidade por meio da 
formação de centros comerciais - descentralização/recentralização - e do delineamento de 
novas centralidades processam a reestruturação sócio-espacial e a expansão territorial da 
cidade, inserindo-a no contexto de rede urbana regional pela articulação e inter-relação de 



 

 

pessoas, mercadorias, veículos, idéias, capital e informações. 
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