
ANA CAROLINA BATISTA PIRES ALVES 

2012 



Dedico este estudo: 

Aos meus pais, Antonio e Ruth; 

Aos meus irmãos Ana Paula, Arnaldo e Natalia; 

E ao meu companheiro Rodrigo. 



AGRADECIMENTO 

Meus sinceros agradecimentos, 

à Deus pelo dom da vida. 

A UFPR por ter me concedido uma bolsa de estudo e proporcionar este estudo. 

Aos meus familiares por me apoiarem. 

Aos mestres e doutores por nos transmitir o conhecimento. 

Aos colegas de MBA por fazerem parte desta historia. 

Ao meu orientador, que contribuiu para o crescimento 

do meu conhecimento, sempre de forma competente, dedica e incentivadora. 



SUMÁRIO 

INTRODUÇÃO 09 

1.1 Justificativa e Problema de Pesquisa 10 

1.2 Objetivos 11 

1.2.1 Objetivo Geral 11 

1.2.2 Objetivo Especifico 11 

FUNDAMENTAÇAO TEÓRICA 12 

2.1 Desenvolvimento econômico e crescimento da agricultura 12 

2.2 Algodão - Histórico e Analise do Desenvolvimento 16 

2.2.1 Algodão no Brasil 16 

2.2.2 Algodão em Mato Grosso 19 

METODOLOGIA 27 

3.1 Local de Estudo 27 

3.2 Material 27 

3.3 Método de Analise 27 

RESULTADOS E DISCUSSÕES 29 

4.1 Desenvolvimento Regional 29 

4.1.1 Primavera do Leste 29 

4.1.2 Campo Verde 29 

4.1.3 Rondonópolis 31 

4.2 Indicadores de Desenvolvimento 33 

CONCLUSOES 37 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 39 



RESUMO 

Mato Grosso possui um território de 90,3 milhões de hectares dos quais 47,8 milhões 
de hectares são de estabelecimentos agropecuários. Percebe-se que a base 
econômica do estado atualmente é o agronegócio, com destaque para a produção de 
soja, algodão em pluma, madeira, arroz, cana de açúcar e milho. A cotonicultura no 
Brasil passou por grandes transformações, especialmente pela transferência regional 
da produção. Inicialmente concentravam-se nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Na 
década de 90, a produção evoluiu para a região Centro-Oeste, aumentando 
significativamente, assumindo a liderança da produção nacional a partir de 1997/98. 
Neste contexto, surge a seguinte questão: O algodão contribuiu para o 
desenvolvimento regional do centro sul do Mato Grosso na ultima década? O objetivo 
geral desta pesquisa foi identificar a importância da commodity algodão no 
desenvolvimento dos municípios da região centro-sul do Estado do Mato Grosso, 
contribuindo para expandir a compreensão das características desse desenvolvimento, 
na ultima década. Apesar de toda a importância dessa variável, quando se fala em 
desenvolvimento regional não se pode observar apenas o desempenho econômico, há 
que se considerar os aspectos sociais, ambientais e culturais dos atores sociais 
envolvidos no processo. 

Palavras-chave: Algodão, desenvolvimento regional, agronegócio. 

ABSTRACT 

Mato Grosso state has an area of 90.3 million hectares, of which 47.8 million hectares 
are agricultural establishments. It is perceived that the economic base of the state is 
currently agribusiness, especially soybean production, cotton fiber, wood, rice, 
sugarcane and maize. The cotton industry in Brazil has undergone major 
transformations, especially the transfer of regional production. Initially concentrated in 
the South, Southeast and Northeast. In the 90s, the production evolved into the 
Midwest region, significantly, assuming the leadership of the national production from 
1997/98. In this context, the following question arises: Cotton contributed to the 
development of the regional center south of Mato Grosso in the last decade? The 
overall goal of this research was to identify the importance of the development of 
commodity cotton counties of south-central state of Mato Grosso, helping to expand 
the understanding of the characteristics of this development, in the last decade. For all 
the importance of this variable when it comes to regional development cannot be 
observed only economic performance, we must consider the social, environmental and 
cultural interests of social actors involved in the process. 

Keywords: Cotton, regional development, agribusiness. 



INTRODUÇÃO 

Mato Grosso possui um território de 90,3 milhões de hectares dos quais 

47,8 milhões de hectares são de estabelecimentos agropecuários. A área de 

lavoura temporária total é de 5,7 milhões de hectares, sendo que a área colhida 

de algodão foi de 418 mil hectares. Percebe-se ao comparar os dados 

apresentados a respeito da cultura do algodão com a área de estabelecimentos 

agropecuários e a área de lavoura temporária total, que o cultivo de algodão 

ocupa, aproximadamente e respectivamente, 1% e 9% deste total (IBGE, 

2006). 

A base econômica do Estado de Mato Grosso atualmente é o 

agronegócio, com destaque na produção de soja, algodão em pluma, madeira, 

arroz, cana-de-açúcar e milho. 

Sendo assim o presente estudo tem como objetivo principal identificar a 

importância da commodity algodão no desenvolvimento dos municípios da 

região centro sul do Estado de Mato Grosso na ultima década. 

No desenvolvimento do país a agricultura se destaca como peça 

preliminar estudada por alguns autores, no qual se destaca como alavanca 

para o crescimento e o desenvolvimento da economia; por essa questão, 

existem vários autores que discutem o papel da economia e sua colaboração 

na economia de um país. Para Rostow a agricultura exibe certas funções na 

economia, visto que ela é ordenada com produto, mercado e fatores 

(KUZNETS, 1964). 

A cotonicultura no Brasil passou por grandes transformações, 

especialmente pela transferência regional da produção. Inicialmente 

concentravam-se nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste. Na década de 90, a 

produção evoluiu para a região Centro-Oeste, aumentando significativamente. 

De acordo com Barbosa (2003), o crescimento da cotonicultura na 

região Centro-Oeste ocorreu em duas etapas, sendo na primeira no período de 

1991/92 a 1996/97 liderado por Goiás. A segunda etapa aconteceu quando a 

produção de Goiás foi superada pela de Mato Grosso, que assumiu a liderança 

da produção nacional a partir de 1997/98. 
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As principais condições econômicas dos novos municípios foram 

proporcionadas pela elevação da produtividade agrícola, que encontrou 

condições de relevo e topografia que permitiram juntamente com a tecnologia 

essa expansão da produção da agricultura mato-grossense. 

A microrregião de Primavera do Leste produz 20% e 10% do algodão 

herbáceo do Estado e do país respectivamente, tendo como principais produtos 

o algodão em caroço destinado à produção de óleo refinado para consumo 

domestico e industrial na fabricação de combustíveis renováveis - o biodiesel, 

e o algodão em pluma destinado à exportação in natura e para produção de 

tecidos em geral. 

Aprofundando os estudos sobre os segmentos econômicos ligados a 

atividade agropecuária, em especial, o segmento econômico do algodão, 

destaca-se o município de Rondonópolis, com instalação de indústrias como, 

Tecelagem Vicunha e da Companhia Hering, que juntamente com a empresa 

Santista Têxtil e TBM já instalada em Rondonópolis-MT, serão e são as 

grandes consumidoras deste insumo. 

1.1 JUSTIFICATIVA E PROBLEMA DE PESQUISA 

As características do processo de desenvolvimento agrícola, juntamente 

com o retrato da estrutura fundiária mato-grossense, justificam a preocupação 

em direcionar esse estudo no sentido de investigar o desenvolvimento regional 

do centro sul do estado na ultima década. Esta região vem sendo alvo de 

profundas transformações, e, contudo, pesquisar a contribuição do algodão no 

desenvolvimento e crescimento econômico se reveste de grande importância 

ao fornecer subsídios que poderão ser utilizados em políticas governamentais 

ou para orientar os demais intermediários do agronegócio no processo de 

tomada de decisão. 

Segundo Martin (2008), a comparação entre o Brasil e Mato Grosso no 

contexto de índice de Desenvolvimento Econômico (IDE) apontou que o Estado 

exibe maior robustez que o do país como um todo, evidenciando os bons 

momentos das transformações relativas ao setor rural mato-grossense. De 

modo geral, presencia-se um ciclo na economia rural do Estado, ou seja, ela 
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experimenta momentos de expansão e retração por ter como base a produção 

de pecuária extensiva e o plantio de soja, milho e algodão, impulsionados pelas 

demandas internas e, mais acentuadamente, pela demanda externa, que 

evidenciam e provocam o crescimento da economia de alguns municípios. 

No entanto, este estudo procura determinar se as formas de participação 

do algodão nesse desenvolvimento são efetivas, representativas e suficientes 

para traduzir o real desenvolvimento dessa região. Desta forma questiona-se: 

O algodão contribuiu para o desenvolvimento regional do centro sul do Mato 

Grosso na ultima década? 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

O objetivo principal deste trabalho consiste em identificar a importância 

da commodity algodão no desenvolvimento dos municípios da região centro-sul 

do Estado do Mato Grosso, contribuindo para expandir a compreensão das 

características desse desenvolvimento, na ultima década. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

Especificamente, busca-se: 

a) Contextualizar o desenvolvimento regional do centro sul de Mato Grosso 

na ultima década; 

b) Delimitar indicadores que retratem o algodão com o desenvolvimento 

regional do centro sul de Mato Grosso na ultima década; 

c) Fornecer informações para que os produtores e todos os demais 

agentes atuantes na cadeia produtiva possam melhorar o seu processo 

de tomada de decisão baseada na evolução da cultura do algodão. 
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FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

2.1 Desenvolvimento econômico e crescimento da Agricultura 

O desenvolvimento econômico é uma situação que proporciona a uma 

população o meio para se atender as suas necessidades, garantindo alcançar 

o bem estar e também possibilitando a formatação de ambiente que viabilize o 

equilíbrio entre os setores econômicos, sociais e ambientais, gerando com isto 

um crescimento sustentável. 

A forma inicial para se entender o desenvolvimento econômico remonta 

desde o período dos grandes reinos, na qual, o poder econômico era também 

liderado pelo poder militar, sem, entretanto, muito se preocupar com as 

condições de vida da população. O desenvolvimento econômico na verdade 

era discutido no corpo do crescimento econômico que a muito se buscava entre 

as antigas colônias da Europa. De acordo com Pinho e Vasconcelos, apud 

Melo (2006), a própria idéia de crescimento é relativamente recente, pois antes 

mesmo do surgimento do capitalismo, as sociedades encontravam-se em 

estágios comparativamente estagnados. 

O crescimento econômico revela a dinâmica da economia e a confiança 

que os seus agentes têm nas suas instituições, nos mercados e na situação 

econômica global. O desenvolvimento econômico segundo Souza (1997), não 

pode ser confundido com crescimento, porque os frutos dessa expansão nem 

sempre beneficiam a economia como um todo e o conjunto da população. Além 

disso, o autor procura considerar que: 

O desenvolvimento econômico é um conjunto de 
transformações intimamente associadas, que se 
produzem na estrutura de uma economia, e que 
são necessárias à continuidade de seu 
crescimento. Essas mudanças concernem à 
composição da demanda, da produção e dos 
empregos, assim como da estrutura do comércio 
exterior e dos movimentos de capitais com o 
estrangeiro. Consideradas em conjunto, essas 
mudanças estruturais definem a passagem de um 
sistema econômico tradicional a um sistema 
econômico moderno. 
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Faz-se necessário, portanto, que seja dada efetividade à nova concepção 

de desenvolvimento, que é um enorme desafio, dado que ela não envolve 

apenas clareza de conceitos, mas também, e principalmente, capacidade de 

inovar e realizar. O avanço do relacionamento teórico e empírico entre o 

crescimento e o desenvolvimento econômico é destacado por Timaco e 

Moreira (1995) como intimamente associados com a análise econômica, 

podendo ser diferenciado da seguinte forma: crescimento econômico implica 

alteração na taxa de crescimento ou na estrutura da economia, ou ambas, ao 

passo que o desenvolvimento econômico significa aumento da produtividade 

decorrente de fenômenos de crescimento em setores particulares da economia, 

com repercussões sobre a distribuição e utilização da renda. 

Assim, observa-se a necessidade em se entender o diferencial entre o 

crescimento e o desenvolvimento econômico, uma vez que é possível que um 

país ou região cresça sem que se desenvolva. 

Tanto List com Marx deram ênfase a cinco estágios no processo de 

desenvolvimento, mas com princípios totalmente diferentes. List baseou sua 

classificação nas mudanças de distribuição ocupacional, ficando os estágios 

em: selvagem, pastoral, agrícola, agrícola-industrial e agrícola-industrial-

comercial. Já Marx baseou os estágios das mudanças na tecnologia de 

produção associadas ao sistema de direitos sobre a propriedade e à ideologia, 

redundando nas fases: comunismo primitivo, escravatura antiga, feudalismo 

medieval, capitalismo industrial e socialismo. 

Segundo Silva (1997), a dinâmica do crescimento agrícola, no processo 

da modernização, passou por três momentos decisivos: a constituição dos 

complexos agroindustriais, a industrialização da agricultura e a integração de 

capitais, que possibilitaram, por meio de um sistema nacional de crédito rural, 

formar o elo do capital financeiro com a agricultura. Nesse ambiente, a 

modernização da agricultura brasileira tem aumentado a eficiência da produção 

agrícola; porém, observa-se que as questões agrárias ainda são alvos de 

concentração e discussão. Nesse quadro, é interessante observar a dinâmica 

do setor agrícola dentro da visão de desenvolvimento rural: a expansão do 

setor rural brasileiro contou com a participação forte do setor estatal, 

viabilizando a incorporação de novas áreas agrícolas, direcionando o 
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deslocamento da fronteira agrícola para a região Centro Oeste e 

proporcionando o crescimento da economia dos Estados dessa região. 

No desenvolvimento do país a agricultura se destaca como peça 

preliminar estudada por alguns autores, no qual se destaca como alavanca 

para o crescimento e o desenvolvimento da economia; por essa questão, 

existem vários autores que discutem o papel da economia e sua colaboração 

na economia de um país. Para Rostow a agricultura exibe certas funções na 

economia, visto que ela é ordenada com produto, mercado e fatores 

(KUZNETS, 1964). 

Segundo Souza (1997), a dinâmica da agricultura seria chamada a 

desempenhar importante papel no desenvolvimento, ao cumprir algumas 

funções básicas, exercendo fortes efeitos de encadeamento no restante da 

economia. Em países com forte base agrícola, como o Brasil, essa função de 

estimular o desenvolvimento torna-se ainda mais importante, principalmente 

em regiões mais distantes dos centros industriais mais tradicionais. 

Para David Ricardo (1772-1823), diante das questões agrícolas, 

observou-se certo pessimismo a respeito do potencial do progresso tecnológico 

na agricultura. Porém, o que de fato aconteceu com o passar dos tempos foram 

mudanças nos países desenvolvidos que elevou a produtividade total na 

agricultura e que contribuiu para aumentar a produção total das economias 

durante o processo de desenvolvimento econômico. 

De acordo com autores como Pereira et al (2008) e Arruda (In: 

ROMANCINI et al, 2009), o estado de Mato Grosso é caracterizado pela 

predominância do agronegócio em sua economia. Isso faz com que o setor 

agropecuário se torne o responsável por grande parte do dinamismo 

econômico do estado, ou seja, ele determina as suas variações e 

desigualdades econômicas e conduz o seu crescimento. Em 2005 o setor 

agropecuário foi responsável por cerca de 32% do valor adicionado total no 

estado, sem levar em consideração a participação de atividades do 

agronegócio que são incorporadas no setor de serviços e industrial. 

Pereira et al (2008) aborda em seu artigo que as desigualdades de renda 

e pobreza vivenciadas em Mato Grosso são causadas devido a presença de 
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um elevado número de latifúndios e de um modelo primário-exportador na 

economia do estado. Desse modo o modelo agropecuário empregado não vem 

sendo favorável para o desenvolvimento econômico do estado. 

Para Arruda (In: ROMANCINI et al, 2009) as mudanças estruturais que 

aconteceram nas últimas décadas são devidas a globalização. Estas apontam 

para um novo paradigma produtivo: o agronegócio. O agronegócio, que 

compreende todas as atividades voltadas à agricultura, ou seja, do insumo 

agrícola até a distribuição do produto industrializado, é tido como um dos 

principais fatores determinantes do crescimento econômico do estado de Mato 

Grosso. Esse autor menciona que a incorporação do território mato-grossense 

e a expansão da fronteira agrícola a partir da década de 70 é um resultado 

desse processo de mudança estrutural. A agropecuária modernizada é vista 

com elevada importância na configuração da dinâmica econômica e social dos 

municípios, em que essa dinâmica ocorre devido à racionalização produtiva do 

campo. 

Desse modo, para ele o crescimento econômico da maioria dos 

municípios mato-grossenses se relaciona diretamente com a formação sócio-

espacial no processo de ampliação da fronteira agrícola cientificada-

tecnificada. Ainda relaciona os municípios mato-grossenses com o conceito de 

"agrocidades" e destaca as corporações agroindustriais que fazem parte do 

agronegócio e que se fixaram nesses municípios, proporcionando o 

crescimento dos mesmos, como por exemplo, a Bunge, ADM (Companhia 

Archer-Daniels Midland), Cargil, Sadia, Grupo Amaggi, Perdigão, Itamaraty, 

entre outras. 

Já Arruda (In: ROMANCINI et al, 2009), aborda o conceito de 

"agrocidades" ao se referir aos municípios do estado. Como mencionado 

anteriormente, para a autora a agropecuária modernizada possui grande 

influência na dinâmica econômica e social dos municípios e o crescimento 

econômico de grande parte dos municípios mato-grossenses está relacionado 

com o processo de ampliação da fronteira agrícola cientificada-tecnificada. 
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2.2 Algodão - Histórico e Analise de Desenvolvimento 

2.2.1 Algodão no Brasil 

A base da economia brasileira no início da colonização portuguesa era o 

pau-brasil e o açúcar, com o algodão ocupando destaque no consumo dentro 

da colônia. As primeiras exportações de fardos de algodão foram para 

Portugal, porém em pequenas quantidades. A primeira região nacional a ter 

sua base econômica voltada para o algodão foi a então capitania do Maranhão. 

O determinante para a retomada da produção em maior escala foi à saída dos 

holandeses desta região (ABRAPA, 2004). 

No intuito de diminuir a dependência brasileira de tecidos importados, em 1750 

o Marquês de Pombal decidiu estimular a produção de algodão nacional. Desta 

maneira, tornou-se um destaque em termos de exportação após 1760, sendo 

disseminado na Bahia, Pernambuco e Maranhão, Goiás e Rio Grande do Sul 

(URBAN et al, 1995). A exportação de algodão maranhense em 1760 era de 

130 sacas de algodão passando para 69 mil sacas em 1830 (ABRAPA, 2004). 

Este aumento vertiginoso de exportação não foi conseqüência apenas de 

estímulos internos. A grande instabilidade internacional por conta de guerras 

entre Inglaterra e Estados Unidos e Inglaterra e França, fizeram com que as 

exportações tivessem grande variação neste período. A conseqüência da 

primeira foi o aumento das exportações nacionais devido à interrupção de 

exportação dos Estados Unidos para a Inglaterra. A conseqüência da segunda 

foi à queda nas exportações devido ao bloqueio econômico que a França 

impôs à Inglaterra, levando muitas indústrias inglesas a fecharem suas portas 

(ABRAPA, 2004). 

De acordo com a Corografia Brasílica, publicada 
pelo padre Ires de Casal em 1817, plantava-se 
algodão em São Paulo, Mato Grosso, Goiás, 
Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo. 
No Nordeste, Casal registra o algodoeiro 
também na Paraíba (ABRAPA, 2004, p. 19). 

Outra situação favorável à cotonicultura nacional foi a Guerra Civil 

Americana, em meados do século XIX. Os Estados Unidos eram o maior 

produtor mundial de algodão na época, fazendo a demanda por algodão 
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brasileiro aumenta nos anos subseqüentes. Pouco depois o Brasil se envolve 

em conflito com o Paraguai, fazendo com que as exportações diminuíssem por 

conta do aumento da demanda interna (ABRAPA, 2004). 

No início do século XX, a produção nacional de tecidos superou as 

importações de tecidos europeus, através da presença de capital interno e 

externo na instalação de indústrias têxteis no país. A Primeira Guerra Mundial 

teve consequências positivas e negativas para a economia nacional. Enquanto 

as exportações de algodão e café ficaram prejudicadas, foi criada uma janela 

de oportunidade de mudança de padrão concorrencial que foi aproveitada 

pelos empresários da época, desenvolvendo fortemente o parque industrial do 

país. A produção de tecidos nacional neste período atendia aproximadamente 

80% da demanda interna de tecidos de algodão (ABRAPA, 2004). 

Em 1915 houve iniciativa por parte do Ministério da Agricultura em 

oferecer suporte técnico aos cotonicultores, desenvolvimento de melhores 

variedades, estudo de solo e de clima, criação de campos experimentais e 

desenvolver estudos das pragas e doenças do algodoeiro através da criação 

do Serviço do Algodão. Outras iniciativas surgiram como a do Instituto 

Agronômico de Campinas (IAC) que atuaram no melhoramento genético da 

herbácea. Havia também interesses externos em fomentar o melhoramento da 

produção brasileira. Os ingleses ansiavam se livrar dos altos preços do algodão 

americano (ABRAPA, 2004). 

Na década de 50 os principais Estados no ranking brasileiro de produção 

de algodão eram: São Paulo, Paraná e Ceará, sendo que os dois primeiros 

produziam mais que 90% do total (ABRAPA, 2004). Destaca-se o papel ativo 

do Estado nesta concentração produtiva em São Paulo e Paraná na citação de 

Urban et al (1995), "Os mecanismos estatais forjaram uma estrutura produtiva 

para a cotonicultura meridional (São Paulo e Paraná) com atributos 

diferenciados em termos da base técnica e organização empresarial" (p.12). 

17



Nas décadas seguintes o Brasil continuou figurando entre os 10 maiores 

produtores mundiais em área colhida de algodão. Os aperfeiçoamentos da 

cultura continuaram através da atuação da Empresa Brasileira de Pesquisa 

Agropecuária, sendo que em 1975 foi fundado o Centro Nacional de Pesquisas 

do Algodão (CNAP), unidade destinada exclusivamente á pesquisa da 

herbácea (ABRAPA, 2004). 

A partir da década de 1970 o cenário econômico mundial passou por 

transformações importantes. Estas transformações influenciaram todos os 

setores da economia. 

O início da década de 1980 foi um marco para a cotonicultura nacional. O 

surgimento da praga do bicudo acabou com plantações no Nordeste. Como a 

base produtiva era familiar, as perdas não foram apenas financeiras, milhares 

de trabalhadores ficaram sem renda ocasionando um grande problema social 

(ABRAPA, 2004). 

Embora a praga do bicudo tenha se tornado um problema no início da 

década de 80, a produção não foi fortemente afetada. Não se pode afirmar que 

esta não poderia ter sido maior, mas o fato é que neste ano, embora os níveis 

de importação e exportação tenham sido baixos, a produção teve aumento 

comparável aos anos anteriores, sendo inferior somente ao ano de 1981, 

garantindo o suprimento da demanda interna e constituindo estoque. 

A partir de 1998, percebe-se uma mudança no cenário nacional têxtil. A 

entrada de novos atores, como Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, e a 

fortificação de outros, como Bahia, aumentaram a oferta de matéria-prima. Esta 

mudança foi possibilitada pela mudança do padrão de competitividade 

produtiva. O setor produtivo destes novos atores é bastante intensivo em 

capital, enquanto outrora, os antigos líderes na cotonicultura tinham sua 

estrutura produtiva pouco intensiva em capital (FARIA, 2008). 
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Mato Grosso e Mato Grosso do Sul foram os maiores exportadores do 

período para algodão simplesmente debulhado, não cardado14 nem 

penteado15, sendo que Mato Grosso, no período, foi responsável por mais da 

metade das exportações deste tipo de algodão, inclusive no ano 2000 foi 

responsável por mais que 98%. Percebe-se no primeiro a baixa presença de 

produtos industrializados derivados de algodão na pauta de exportações 

enquanto na pauta do segundo aparecem fios e tecidos de diferentes tipos, 

porém em baixa quantidade. A Bahia apresenta encadeamento do setor, tanto 

que a participação de produtos industrializados na pauta de exportação é mais 

diversificada e em maior quantidade. Embora os Estados acima citados tenham 

indústrias de fiação e tecelagem instaladas, a produção nacional de produtos 

industrializados derivados de algodão se concentra em São Paulo, Ceará e 

Minas Gerais (ALICEWEB/MDIC, 2010). 

O Brasil atualmente é um forte ator no mercado mundial de algodão, 

aparecendo entre os cinco maiores produtores e estando atrás somente da 

China, índia, Estados Unidos e Paquistão. O país também figura entre os cinco 

maiores exportadores e entre os sete maiores consumidores, estando atrás dos 

Estados Unidos, Uzbequistão, índia e das Colônias Francesas da África no 

quesito exportação e da China, índia, Paquistão, Leste da Ásia e Austrália, 

Europa e Turquia e Estados Unidos no quesito consumo (ICAC16, 2010). 

2.2 Algodão em Mato Grosso 

A base econômica do Estado de Mato Grosso atualmente é o 

agronegócio, com destaque na produção de soja, algodão em pluma, madeira, 

arroz, cana-de-açúcar e milho. A área destinada à produção de grãos cobre 

aproximadamente 8% da área do Estado, o que demonstra o potencial ainda a 

ser explorado. 

Mato Grosso possui um território de 90,3 milhões de hectares dos quais 

47,8 milhões de hectares são de estabelecimentos agropecuários. A área de 

lavoura temporária total é de 5,7 milhões de hectares, sendo que a área colhida 
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de algodão foi de 418 mil hectares. Percebe-se ao comparar os dados 

apresentados a respeito da cultura do algodão com a área de estabelecimentos 

agropecuários e a área de lavoura temporária total, que o cultivo de algodão 

ocupa, aproximadamente e respectivamente, 1% e 9% deste total (IBGE, 

2006). 

De acordo com Barbosa (2003), o crescimento da cotonicultura na região 

Centro-Oeste ocorreu em duas etapas, sendo na primeira no período de 

1991/92 a 1996/97 liderado por Goiás. A segunda etapa aconteceu quando a 

produção de Goiás foi superada pela de Mato Grosso, que assumiu a liderança 

da produção nacional a partir de 1997/98. 

A transferência da produção de algodão para a região Centro-Oeste foi 

resultante das condições favoráveis para o desenvolvimento da cultura e da 

utilização de variedades adaptadas às condições locais, tolerantes a doenças e 

com maior potencial produtivo; modernas técnicas de cultivo; a expressiva 

elevação dos preços internos no primeiro semestre de 1997; necessidade de 

suprimento do produto no mercado interno; e o estímulo dos governos 

estaduais, através de programas especiais de incentivo a produção do algodão 

(EMBRAPA, 2002). 

Embora tenha se tornado o maior produtor nacional de algodão nos 

últimos anos, a história da produção de algodão em Mato Grosso não é 

recente. Existem registros de produção da herbácea no Estado no ano de 1817 

(ABRAPA, 2004). 

Na década de 1930, foi introduzido no Estado às primeiras sementes de 

algodão herbáceo melhoradas, da variedade TEXAS 7111, na região de 

Rondonópolis, sudeste de Mato Grosso. No início da década de 60, o algodão 

começou a ser cultivado com fins de comercialização na supracitada região. A 

produção era comercializada com indústrias como SANBRA e MATARAZZO 

(MARTA et al, 2005). O marco estadual em termos de integração vertical do 

setor agroindustrial do algodão ocorreu em 1966 com a criação da primeira 
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beneficiadora, a Algodoeira Centro Oeste. Em 1986 foi inaugurado o primeiro 

laboratório de algodão do Estado (FACUAL, 2010). 

Através de pesquisa conjunta entre o Grupo Itamarati Norte S.A e o 

Centro Nacional de Pesquisas do Algodão (CNPA) da EMBRAPA, foi produzida 

uma nova variedade de algodão chamada CNPA-ITA 90 e ficou disponível para 

o agricultor no ano de 1992. As características desta cultivar iam ao encontro 

do almejado, pelos produtores que desejavam reunir em uma só variedade 

quantidade e qualidade de fibra e a possibilidade de implantação de produção 

mecanizada (FARIA, 2008). 

A partir de 1996, através de parceria firmada entre EMBRAPA, Fundação-

MT e EMPAER, foram produzidas mais duas variedades de sementes que 

iriam mudar o panorama da produção estadual: Antares e BRS Facual. O 

aumento vertiginoso da produção de algodão no final da década de 1990 é 

resultado, entre outros fatores, da utilização em grande escala por parte dos 

produtores destas variedades (MARTA et al, 2005). 

Atualmente, Mato Grosso ocupa a primeira posição em área plantada e 

produção no Brasil. O Estado contribui com 52,3% da produção nacional e 

conta com 540 mil hectares de área plantada do algodão herbáceo. Em 

segundo lugar no ranking nacional está o Estado da Bahia com uma área total 

de 310 mil hectares e produção total de 1,2 milhão de toneladas. 

Os produtores de algodão do Estado possuem alto nível de tecnologia, 

grandes extensões de terra e alto grau de integração vertical com as 

algodoeiras, além de produzir outros cultivos como a soja e o milho. O foco dos 

agentes, incluindo entre estes o Estado de Mato Grosso, vem sendo a 

exportação de produtos têxteis de baixo valor agregado. Estes números não 

são desprezíveis e dão idéia do potencial dessa cultura no Estado. Embora 

exista oscilação na extensão de terras destinadas à produção da supracitada 

herbácea, constata-se o interesse do governo estadual em transformar Mato 
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Grosso em um pólo industrial ligado à cadeia em questão, não obstante a 

presença de política favorável à exportação. 

Conta como diferencial competitivo o fato de os cotonicultores, não 

apenas em Mato Grosso, mas em todo o país, produzirem com elevado nível 

de tecnologia (AGUIAR et al, 2005), permitindo ganhos de produtividade e 

qualidade da pluma, fatores estes fundamentais na comercialização 

"Em 1996 foi publicada a Lei Kandir, isentando produtos primários e semi-

elaborados de ICMS destinados à exportação [...] em 1997 foi editada medida 

provisória que obrigou o pagamento à vista das importações da pluma de 

algodão" (FARIA, 2008, p. 164). Umas das variáveis importantes na 

perpetuação da cultura a nível estadual é a intervenção do governo. O principal 

programa mato-grossense de fomento à cultura do algodão é o PROALMAT. 

PROALMAT é o programa de incentivo a cultura do algodão de Mato Grosso, o 

programa concede um incentivo fiscal de 75% do Imposto sobre Operações 

relativas à Prestação de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação - ICMS, incidente sobre o valor da comercialização do 

algodão. 

De acordo com o artigo primeiro da Lei 6.883, de 2 de Junho de 1997 e 

posteriores alterações, o objetivo do PROALMAT é recuperar e expandir a 

cultura do algodão no Estado de Mato grosso. Outro ponto importante do 

programa é seu compromisso com os padrões tecnológicos, ambientais, de 

produtividade e privados no intuito de verticalizar a produção desta cultura. O 

benefício gerado é a redução de até 75% do valor ICMS incidentes na 

comercialização e transporte de algodão (MATO GROSSO, 1997). 

Além disso, juntamente com o a instituição do PROALMAT foi criado o 

Fundo de Apoio à Cultura do Algodão. Os recursos deste fundo são destinados 

à pesquisa, à defesa fitossanitária e em outras ações que visem ao 

desenvolvimento da cultura do algodão do Estado (MATO GROSSO, 1997). 
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Os benefícios do programa se concentraram no elo confecção. Este elo 

da cadeia do algodão se caracteriza como sendo um setor com pequenas 

empresas, concentradas em poucos municípios, intensiva em mão-de-obra de 

baixa qualificação e baixos salários, relativamente modernas em termos de 

equipamentos, com práticas obsoletas de gestão e muitas delas se encontram 

na informalidade. Apesar de apresentar estas características houve diminuição 

da sonegação fiscal, sendo, portanto um elo socialmente importante (MARTA 

et al, 2005). 

O segmento de fiação e tecelagem passou a apresentar mudanças 

somente no ano de 2006 quando o grupo Santana Textiles instalou em 

Rondonópolis seu Parque Industrial (SANTANA TEXTILES, 2010). Além disso, 

a Têxtil Bezerra de Menezes entrou em funcionamento nesta cidade no ano de 

2010. A indústria atua na produção de fios (GUIA TÊXTIL,2010). Em Campo 

Verde o governo estadual prorrogou os incentivos fiscais para conclusão da 

instalação da fiação da Cooperfibra, que em Dezembro de 2011 iniciou suas 

atividades.(CAMPO VERDE, 2010) O governo Estadual atuando junto à 

prefeitura de Cuiabá assinaram protocolo de intenções para que a Vicunha 

Têxtil inicie as obras de instalação de seu Parque Industrial na cidade. Até 

2013 a indústria deve estar funcionando (SÓ NOTÍCIAS, 2010). 

O crescimento desta cultura no Estado tem relação com a mudança no 

paradigma de produção, com o apoio de parcerias entre empresas privadas e 

públicas e de incentivos governamentais. O modelo intensivo em trabalho que 

vigorava até a década de 1990 foi substituído por um modelo intensivo em 

capital. 

O surgimento da cotonicultura no cerrado seguiu esta lógica do sistema 

capitalista por expurgar diversos espaços tradicionais na produção de algodão 

ao recombinar antigos e novos meios produtivos e alcançar uma elevada 

eficiência em ofertar fibras naturais ao mercado nacional e internacional. A 

força produtiva desta "nova" cotonicultura se nutriu amplamente das inovações 

técnicas que permitiram a extraordinária expansão da produtividade em mais 
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de 27% ao ano de taxa geométrica durante o quadriénio 1997-2000. Mas a 

cotonicultura também se nutriu do excedente social ao se apropriar de parcela 

de impostos renunciados (FARIA et al, 2007, p.7). 

Dos 10 maiores produtores de algodão do Brasil, segundo ranking do 

IBGE, os municípios da Microrregião Primavera do Leste, ocupam a 2o 

colocação (Campo verde) e a 5o Colocação (Primavera do Leste). A 

Microrregião, respondendo por 19,5% da produção de algodão herbáceo (em 

caroço) do total do Estado de Mato Grosso, segundo dados do IBGE para o 

ano de 2008; No ano de 2008, a área plantada na Microrregião correspondeu a 

19,1% do total da área plantada destinada à produção de algodão no Estado 

de Mato Grosso, segundo IBGE. A produtividade média da Microrregião esteve 

em torno de 4 toneladas por hectare no ano de 2008, sendo uma das melhores 

do país. 

Localizada na região Sudeste do Estado de Mato Grosso, a Microrregião 

geográfica Primavera do Leste é formada pelos municípios de Campo Verde e 

Primavera do Leste. A microrregião possui extensão territorial de 10.267 Km2 

equivalente a 2,4% da área total do Estado, onde vive uma população total de 

aproximadamente 70.653 habitantes, resultando numa densidade demográfica 

de 6,82 hab/km2, segundo dados do IBGE, (2007). De acordo com o pessoal 

ocupado na atividade pesquisada, (cultivo de algodão), o município de Campo 

Verde contou com 54,3% e Primavera do Leste com 45,6%. 

A microrregião de Primavera do Leste produz 20% e 10% do algodão 

herbáceo do Estado e do país respectivamente, tendo como principais produtos 

o algodão em caroço destinado à produção de óleo refinado para consumo 

domestico e industrial na fabricação de combustíveis renováveis - o biodiesel, 

e o algodão em pluma destinado à exportação in natura e para produção de 

tecidos em geral. 

Em virtude do perfil agrícola preponderante no estado de Mato Grosso se 

torna importante aprofundar os estudos sobre os segmentos econômicos 

ligados a atividade agropecuária na atualidade e, em especial, o segmento 
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econômico do algodão que há bem pouco tempo esteve na mídia pela 

divulgação da intenção de instalação, em território mato-grossense, da 

Tecelagem Vicunha e da Companhia Hering, que juntamente com a empresa 

Santistas Têxtil, já instalada em Rondonópolis-MT, serão as grandes 

consumidoras deste insumo. 

Ao aprofundar a percepção sobre a cadeia produtiva do algodão é 

possível demonstrar quais os CNAEs, ou seja a classificação nacional de 

atividades econômicas, ou seja a classificação das atividades envolvidas nessa 

arrecadação e em quais municípios eles ocorrem. Identifica-se que apenas 

Primavera do Leste e Rondonópolis apresentam arrecadação proveniente das 

quatro atividades econômicas que formam a cadeia produtiva do algodão, 

porém, com ênfase diferente quanto à atividade preponderante. Os 

recolhimentos resultaram no montante de R$ 2,6 milhões e R$ 225,5 mil para o 

cultivo de algodão herbáceo, de R$ 111,1 mil e R$ 258,7 mil para a preparação 

e fiação de fibras de algodão, de R$ 80 mil e R$ 31,2 mil para a tecelagem de 

fios de algodão e de R$ 33,1 mil e R$ 1,3 milhões para o comércio atacadista 

de algodão, respectivamente. 

Num contexto geral, a maior arrecadação é proveniente do cultivo do 

algodão R$23,2 milhões seguido de R$ 2,1 milhões da preparação e fiação de 

fibras de algodão; R$ 1,5 milhões do comércio atacadista de algodão e, por 

último, com menor grau de participação R$ 131,4 mil da tecelagem de fios de 

algodão. Em vista disso, o comentário no início deste trabalho das tratativas de 

instalação da indústria Vicunha Têxtil no estado que vem para suprir essa 

lacuna e se aproveitar dos volumes de algodão colhidos e que representam 

aproximadamente 50% da produção nacional. Além de Rondonópolis (R$ 

80.099,93) e Primavera do Leste (R$ 31.254,41), Cuiabá apresenta 

arrecadação no CNAE de tecelagem (R$ 20.135,91) que apesar de não cultivar 

algodão na sua área territorial, está envolvida na cadeia produtiva do algodão, 

nas atividades de fiação (R$ 49.171,90) e comércio atacadista (R$ 343,67). Na 

atividade de fiação quatro municípios demonstram maior arrecadação, 

perfazendo (R$ 1.698.762.02), 80,27% do total geral (R$ 2.116.193,13). São 
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eles: Campo Novo do Parecis (R$ 280.959,38), Campo Verde (R$ 683.889,30), 

Diamantino (R$ 475.159,82 e Rondonópolis (R$ 258.753,52). No comércio 

atacadista de algodão o destaque é Rondonópolis que com (R$ 1.357.282,68) 

detém 89% do total da atividade (R$ 1.524.451,05), seguido de Campo Verde 

com (R$ 52.411,35). 

Para o cultivo de algodão herbáceo os maiores destaques são: Campo 

Verde (R$ 4,7 milhões), na seqüência Primavera do Leste (R$ 2,7 milhões), 

Diamantino (R$ 2,5 milhões) e Alto Taquari (R$ 1,9 milhão) que juntos 

representam (R$ 11,8 milhões) 51,1% do total da atividade de R$ 23,2 milhões. 
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METODOLOGIA 

3.1. LOCAL DE ESTUDO 

Este estudo tem os municípios de Rondonópolis, Primavera do Leste e 

Campo Verde como unidades fundamentais de apreciação, de processamento 

e de espacialização de informações, onde verifica-se a proeminência das 

características municipais, permitindo, portanto, se identificar disparidades e 

potencialidades do desenvolvimento regional dos municípios do Estado. 

O Estado de Mato Grosso situado na parte Ocidental da região Centro 

Oeste tem como limite no Norte os Estados do Amazonas e Pará, ao Sul: o 

Estado de Mato Grosso do Sul, ao Oeste: o Estado de Rondônia e o país 

Boliviano, ao Leste: os Estados de Tocantins e Goiás. Localiza-se a Oeste do 

Meridiano de Greenwich e a Sul da Linha do Equador, tendo fuso horário -4 

horas em relação à hora mundial GMT. (MRE, 2009). 

Em Mato Grosso a cultura do algodão, embora tenha registros de 

produção datados do século XIX, alcançou especial importância econômica no 

final da década de 1990, sendo este, portanto um fenômeno recente. 

3.2. MATERIAL 

Para contextualizar o desenvolvimento regional da região centro sul na ultima 

década, será feito pesquisas bibliográficas, documentais e em sites 

relacionados à cultura do algodão. A delimitação dos indicadores que retratem 

o algodão com o desenvolvimento regional será feito através de uma analise de 

acordo com as pesquisas feitas neste estudo. 

3.3. MÉTODO DE ANALISE 

Para responder ao problema definido será realizada uma análise com 

base em pesquisa bibliográfica e documental. Pesquisa bibliográfica é 
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desenvolvida com base em material já elaborado por outros autores e 

organizações, permitindo ao pesquisador que os utiliza entender uma 

variedade de fenômenos que não seriam viáveis de serem estudados 

diretamente por ele. 

A pesquisa documental exige um maior grau de interação por parte do 

pesquisador, pois, muitas vezes, exige a retirada de informações de onde só 

existiam dados, como é o caso de documentos que ainda não foram 

analisados, os de primeira mão. Existem, contudo, documentos que já 

passaram pelo crivo analítico de outros pesquisadores, gestores, entre outros. 

Tais documentos são classificados como de segunda mão. 

Lakatos e Marconi (1992) restringem a pesquisa documental àquela 

realizada a partir de documentos de primeira mão, conhecidos também como 

documentos de fonte primária. 

Com efeito, para este trabalho, pesquisa documental se aproxima do 

conceito trazido por Gil (2002), pois utilizará tanto fontes quanto referências na 

busca pelas respostas dos questionamentos que motivam este estudo. 

Neste estudo também serão utilizadas fontes e referências obtidos 

através do banco de dados da AMPA e ABRAPA. 
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RESULTADOS E DISCUSSÕES 

4.1 Desenvolvimento regional 

Nesta seção estão reunidos os resultados obtidos e dados levantados do 

desenvolvimento de cada uma das cidades estudadas, levando em 

consideração o desenvolvimento econômico do agronegócio do algodão. 

Procede-se a análise e interpretação, objetivando responder aos 

questionamentos postos na introdução deste trabalho. 

4.1.1 Primavera do Leste 

Primavera do Leste é uma cidade formada principalmente por famílias 

oriundas do Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. É uma cidade em 

franco desenvolvimento, com destaque para as atividades ligadas a agricultura 

e ao comércio. Primavera do Leste, dentre os 141 municípios do Estado de 

Mato Grosso, é uma das cidades que mais se destaca em crescimento 

populacional e ritmo de desenvolvimento acelerado. A localização estratégica 

da cidade, no entroncamento das rodovias MT-130 e BR-070, bem como as 

terras férteis e agricultáveis, aliado ao fortalecimento do setor comercial e 

empresarial, são fatores que contribuem e aceleram o progresso da cidade. 

Primavera possui cerca de 530 produtores e agroempresarios cadastrados no 

município. 

Segundo o censo agropecuário de 2006, Primavera do Leste possui 5.366 

hectares de lavouras permanentes e 191.386 hectares de lavouras 

temporárias. 

Com 22 anos desde a sua emancipação, chegando à casa dos 60 mil 

habitantes, sendo 90% da população de origem sulista, Primavera do Leste 

vive um novo momento em sua história, o esperado processo de 

industrialização começa a se tornar realidade. Com grande expressividade e 

destaque para Cargill, Big Frango e Granja Mantiqueira. 
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4.1.2 Campo Verde 

Campo Verde conquistou em 4 de julho de 1988, por Otávio Eckert, a tão 

sonhada emancipação político administrativa. Localizado na região sul do 

estado, numa altitude de 736 metros acima do nível do mar, Campo Vede tem 

clima tropical, com temperaturas variando entre 18 e 24 graus, com a mínima 

oscilando entre 10 e máxima 34 graus. A precipitação pluviométrica entre 9 e 

225 milímetros, sendo que a estação chuvosa vai de dezembro a maio. A 

vegetação predominante é o cerrado com 97% da área, e 3% de mata. O 

município é banhado pelos rios: Rio São Lourenço, Rio das Mortes, Rio Aricá 

Mirim, Rio Cumbica, Rio Roncador, Rio Ximbica, Rio Galheiros e Rio da Casca. 

O crescimento econômico de Campo Verde está acima da média 

nacional. Das 100 cidades com maior Valor Adicionado Bruto (VAB) da 

agropecuária em 2007, 22 são de Mato Grosso. Campo Verde aparece com a 

segunda melhor posição no ranking nacional, perdendo apenas para São 

Desidério, na Bahia. Entre os 15 primeiros da lista, oito cidades são mato-

grossenses e além de Campo Verde aparecem Sapezal (3o lugar), Sorriso (4o), 

Primavera do Leste (7o), Campo Novo do Parecis (8o), Diamantino (10°), Nova 

Mutum (12°) e Lucas do Rio Verde (15°). 

As cidades estaduais tiveram um VAB de R$ 5,8 bilhões naquele ano. A 

lista consta no estudo sobre o Produto Interno Bruto dos Municípios (2003 a 

2007), divulgado no dia 16 de dezembro de 2009, pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). O VAB é a medida econômica para mensurar o 

Produto Interno Bruto (PIB). 

A participação das cidades mato-grossenses nesta lista mostra uma 

demonstração da força do agronegócio local, que vem proporcionando o 

desenvolvimento de várias regiões do Estado. Campo Verde cresce em ritmo 

acelerado, impulsionado pela atividade agropecuária e implantação de novas 

empresas. O município mostra contornos cada vez maiores de 

desenvolvimento e modernidade, destacando-se entre as principais cidades do 
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Mato Grosso. Sua qualidade de vida é compatível com as melhores cidades do 

país. 

Campo Verde é o maior produtor de algodão em pluma do Brasil e tem 

uma atividade rural diversificada. Além de algodão, são produzidos no 

município soja, milho, ovos, peixes, frangos, perus, suínos, bovinos, eucalipto e 

biodiesel a partir do caroço de algodão. 

Campo Verde é considerado a capital nacional do algodão, pois com o 

clima e o solo favoráveis, o município é o maior produtor de algodão em pluma 

do Brasil, com uma produtividade média de 250 arrobas por hectare. 

4.1.3 Rondonópolis 

Rondonópolis tem o segundo maior PIB do estado de Mato Grosso. 

Localizada estrategicamente no entroncamento das Rodovias BR-163 e BR-

364 é a ligação entre às regiões norte e sul do país. Por estas vias são 

transportadas toda a produção agrícola e industrial para os grandes centros 

metropolitanos e portos do Brasil. A cidade e rica em belezas naturais e tem 

solo fértil. Já e conhecida nacionalmente pelo seu excelente desempenho 

agropecuário, que lhe garante a liderança do ranking de exportações do estado 

e o reconhecimento como a capital do agronegócio e do bitrem. Rondonópolis, 

também desponta como a mais nova promessa de crescimento industrial de 

Mato Grosso e do Brasil, a agricultura já não é mais a vocação principal, e sim 

a mola propulsora das suas inúmeras outras vocações econômicas. 

Com uma importante localização geográfica, a cidade tem na 

industrialização um novo salto de crescimento. Hoje, a diversificação de 

segmentos industriais tem gerado títulos importantes para o município: maior 

pólo de esmagamento, refino e envaze de óleo de soja do Brasil, maior pólo 

misturador de fertilizante do interior brasileiro, maior produção estadual de 

ração e suplementos animais, frigoríficos com padrões internacionais e 

prepara-se para se consolidar como um dos principais pólos têxteis do centro-

oeste, através do incentivo e investimento na indústria de tecelagem e 
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confecções. Mais recentemente, Rondonópolis começa a receber 

investimentos no setor de metalurgia. 

A cidade representa um importante pólo que atende mais de 30 

municípios e cerca de 500 mil habitantes. Investe em qualificação profissional, 

infra-estrutura, tecnologia e desenvolvimento humano, como incentivo para o 

crescimento da produção agropecuária, da indústria, do comercio e do turismo, 

gerando emprego, renda e qualidade de vida de todos que aqui vivem e 

investem aqui como as empresas: 

Empresas do ramo têxtil - Tecelagem Bezerra de Menezes investimento 

de R$ 20 milhões na construção da unidade fabril que vai produzir fio de 

algodão e malharia 250 empregos diretos e 1200 empregos indiretos -

Santana Textiles - ampliação da fábrica - R$ 260 milhões na fábrica de fio de 

algodão. Noble Group, esmagadora de soja e usina de biodiesel - investimento 

de US$200 milhões. 

Rondonópolis tem como principal atividade econômica a agropecuária, e 

na produção de grãos e plumas de algodão seu motor central. No rastro da 

agropecuária despontam duas grandes atividades econômicas: a agroindústria 

e o agronegócio (deste último Rondonópolis é um dos maiores destinos 

turísticos do Brasil, sendo um dos pólos nacionais do turismo rural). 

Rondonópolis é conhecida como a 'capital do agronegócio', e já sediou as 

maiores feiras de agropecuária do Brasil e do mundo, tais como a Agrishow 

Cerrado e a Exponel. Possui um dos melhores parques de exposição da 

América Latina e sedia uma das 10 maiores exposições agropecuárias do 

Brasil, a Exposul, que este ano chegou a sua 39° edição, com volume de 

negócios em mais de R$ 80 milhões. 

A Santana Têxtil do Brasil escolheu Rondonópolis como sede da quarta e 

maior unidade do grupo. Investiu o montante de R$ 260 milhões em 

equipamentos suíços de ponta e a estrutura necessária para a produção anual 
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de 24 mil toneladas de fios de puro algodão, dos níveis 05 até 180; somado a 

indústria de tecelagem que já atingiu a meta de 24 milhões de metros de tecido 

índigo (jeans) por ano; Rondonópolis se destaca como o município sede da 

fábrica mais moderna do mundo. O destaque é uma conquista da Santana 

Têxtil Mato Grosso que deve gerar até 800 empregos diretos. 

A tecelagem que opera com os equipamentos de fabricação alemã, mais 

modernos do mundo, emprega 380 pessoas no sistema de transformação do 

algodão in natura em tecido índigo. As máquinas de última geração são 

adotadas nas tarefas que vão desde o processo de limpeza e seleção da pluma 

de algodão até o sistema de fiação, fingimento e produção do tecido que 

atende o mercado nacional de fabricantes de roupas jeans. A industrialização 

do fio para atender a demanda nacional gera imediatamente, 320 empregos 

diretos e outros cerca de 1,6 mil indiretos. 

2.3Indicadores de Desenvolvimento 

Nas ultimas décadas Mato Grosso vem apresentando um crescimento 

considerado extraordinário no setor agropecuário, não é diferente o que 

acontece com o desenvolvimento regional das cidades que apresentam tal 

crescimento no setor agropecuário. Segundo os dados levantados para o 

período de 2002 a 2011, foram constatados alguns delimitadores que indicam o 

algodão como indicador de desenvolvimento. Abaixo segue tabela da Conab -

Companhia Nacional de Abastecimento que compara a área plantada de 

algodão em hectares no Estado de Mato Grosso e no Brasil como um todo. 

Analisando o período de 2002 a 2011, percebemos que o Estado do Mato 

Grosso foi responsável 46,6% de área total plantada de Algodão no Brasil, 

destacando todo o potencial que surge por possuir área planas totalmente 

mecanizáveis e tecnologias adequadas à expansão da cultura. Em termos de 

área colhida, houve expansão de 141,7% no período, com a área colhida 

chegando a 725,7 mil hectares na safra 2011. 
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TABELA 1. AREA DE ALGODAO COLHIDO EM MIL HECTARES NO PERÍODO DE 2002 À 

2011 NO ESTADO DE MATO GROSSO. 

AREA COLHIDA EM MIL HECTARES (MT) 

2002 2003 2004 2ÕÕ5 2ÕÕ6 2ÕÕ7 2ÕÕ8 2ÕÕ9 2ÕÍÕ 2011 

ALGODAO 

300,3 438,4 451,6 366,0 542,0 541,8 387,4 428,1 723,5 725,7 

FONTE: CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 

TABELA 2. PRODUÇÃO DE ALGODAO EM MIL TONELADAS NO PERÍODO DE 2002 À 

2011 NO ESTADO DE MATO GROSSO. 

PRODUÇÃO EM MILTONELADAS (MT) 

2002 2003 2004 2ÕÕ5 2ÕÕ6 2ÕÕ7 2ÕÕ8 2ÕÕ9 2ÕÍÕ 2011 

ALGODAO 

1072,1 1584,8 1544,5 1317,6 2008,1 2123,3 1574,8 1496,2 2561,2 2692,3 

FONTE: CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 

TABELA 3. PRODUTIVIDADE MEDIDA ATRAVÉS DO QUOCIENTE ENTRE PRODUÇÃO 

EM MIL TONELADAS E AREA COLHIDA EM MIL HECTARES NO ESTADO DE MATO 

GROSSO NO PERÍODO DE 2002 A 2011. 

PRODUTIVIDADE (QUOCIENTE ENTRE PRODUÇÃO EM MIL TONELADAS E AREA 

COLHIDA EM MIL HECTARES) (MT) 

2002 2ÕÕ3 2ÕÕ4 2ÕÕ5 2ÕÕ6 2ÕÕ7 2ÕÕ8 2ÕÕ9 2Õ1Õ 2Õ11 

ALGODAO 

3,48 3,67 4,01 3,49 3,66 3,93 4,06 3,49 3,54 3,71 

FONTE: CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 

TABELA 4. AREA DE ALGODAO COLHIDO EM MIL HECTARES NO PERÍODO DE 2002 À 

2011 NO BRASIL. 

AREA COLHIDA EM MIL HECTARES (BRASIL) 

2002 2003 2004 2ÕÕ5 2ÕÕ6 2ÕÕ7 2ÕÕ8 2ÕÕ9 2ÕÍÕ 2011 

ALGODAO 

735,1 1100,0 1179,4 856,2 1096,8 1077,4 843,2 835,7 1400,3 1395,9 

FONTE: CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 
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TABELA 5. PRODUÇÃO DE ALGODAO EM MIL TONELADAS NO PERÍODO DE 2002 À 

2011 NO BRASIL. 

PRODUÇÃO EM MILTONELADAS (BRASIL) 

2002 2003 2004 2ÕÕ5 2ÕÕ6 2ÕÕ7 2ÕÕ8 2ÕÕ9 2ÕÍÕ 2011 

ALGODAO 

2212,3 3408,6 3397,0 2723,6 3907,6 4106,9 3104,3 3037,2 5188,4 4361,3 

FONTE: CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 

TABELA 6. PRODUTIVIDADE MEDIDA ATRAVÉS DO QUOCIENTE ENTRE PRODUÇÃO 

EM MIL TONELADAS E AREA COLHIDA EM MIL HECTARES NO BRASIL NO PERÍODO 

DE 2002 A 2011. 

PRODUTIVIDADE (QUOCIENTE ENTRE PRODUÇÃO EM MIL TONELADAS E AREA 

COLHIDA EM MIL HECTARES) (BRASIL) 

2002 2003 2004 2ÕÕ5 2ÕÕ6 2ÕÕ7 2ÕÕ8 2ÕÕ9 2ÕÍÕ 2011 

ALGODAO 

3,01 3,09 2,9 3,18 3,56 3,81 3,68 3,63 3,70 3,55 

FONTE: CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO 

Os dados referentes à produção de Algodão em Caroço demonstra que o 

Estado de Mato Grosso lidera a produção em uma media de 50,7% da 

produção brasileira, com volume de 2,7 milhões de toneladas. 

A tabela 7 e 8 faz um comparativo entre o percentual plantado por região 

do Estado do Mato Grosso e um percentual estimado de área plantada pelos 

municípios estudados. A Região Centro Sul, região onde estão inseridos os 

municípios estudados tem um percentual de 31% da área total plantada no 

Estado, enquanto que se somados o percentual das três cidades estudadas 

chega a 19% ou seja, mais da metade da área plantada na região esta 

concentrada nesses municípios. 

Tabela 7 - Percentual estimado de área plantada por Município 
Campo Verde 11% 
Primavera do Leste 7% 
Rondonópolis 1% 

FONTE: AMPA - ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DE PRODUTORES DE ALGODAO 
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Tabela 8 - Percentual estimado de área plantada por Região MT 

Centro 17% 
Centro Sul 31% 
Centro Norte 11% 
Noroeste 18% 
Médio Norte 16% 
Norte 7% 

FONTE: AMPA - ASSOCIACAO MATO-GROSSENSE DE PRODUTORES DE ALGODAO 

A analise das áreas de plantio e produtividade constata a grandiosidade 

dos números e se comparados a estas três cidades, percebe-se que o 

crescimento agropecuário extraordinário é de fato verídico, visto que se 

utilizarmos do principio que alem do crescimento agropecuário, as cidades 

tornaram-se pólos de desenvolvimento e atração de indústrias processadoras 

dessa matéria prima, como indústrias têxteis e algodoeira de beneficiamento da 

commodity. 

A cotonicultura mato-grossense nesta região apresenta centros regionais 

de força econômica, que no seu conjunto é reconhecido como o maior produtor 

nacional, tornando-se poderoso pólo de desenvolvimento e atração de 

indústrias processadoras dessa matéria prima. 

Portanto pode-se inferir que o desenvolvimento regional da região centro 

sul de Mato Grosso aponta fortemente para o setor agropecuário, e 

principalmente para a cotonicultura nos locais estudados visto que alem da 

cadeia produtiva, outros setores ligados a cultura se inseriram nesta região, 

promovendo o desenvolvimento. 
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CONCLUSÕES 

O Estado de Mato Grosso vive deste a década de 70 um processo de 

ocupação do seu território que tem levado ao aumento no número de 

municípios que se destacam as atividades da agropecuária que possibilitou a 

elevação no PIB. 

Apesar de toda a importância dessa variável, quando se fala em 

desenvolvimento Regional não se pode observar apenas o desempenho 

econômico, há que se considerar os aspectos sociais, ambientais e culturais 

dos atores sociais envolvidos no processo. 

O fato de o Estado de Mato Grosso liderar a produção nacional de 

algodão, desde a safra 97/98 contribuiu muito para elevar o índice de 

desenvolvimento das regiões ligadas à cadeia produtiva do algodão. É 

oportuno ressaltar que as agroindústrias, as algodoeiras e indústrias têxteis 

que operam em Mato Grosso e principalmente nos últimos cinco anos têm 

contribuído significativamente para o desenvolvimento das regiões onde estão 

inseridas. Pode - se falar, contudo que não só as regiões estudadas tem-se 

desenvolvido através da agricultura bem como da cotonicultura, mas todo o 

Estado de Mato Grosso. 

Nesse contexto, observa-se uma tendência das empresas em ampliar ou 

instalar agroindústrias próximas à localização da fonte de matéria-prima. Esse 

fato pode ser considerado como decisão estratégica de atuação no mercado e, 

contudo permite o desenvolvimento da região. 
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