
Revista Gestão Universitária 
ISSN: 1984-3097 

1 

Organização e uso do espaço da comunidade de Salobra Grande 
Porto Estrela – MT 

 

 

Jamile Fernanda Silva Cossolin (Bióloga Unemat); Ingrid Estrázulas Pires (Bióloga 

Unemat); Priscila Ribeiro de Farias (Bióloga Unemat); Paula Alexandra Soares da 
Silva Nunes (Geógrafa UFMT); Nasson Delgado de Arruda (Administrador, Professor 

IFMT); Josué Ribeiro da Silva Nunes (Professor Adjunto de Ecologia Unemat); Rogério 
Benedito da Silva Nunes (Professor Adjunto de Botânica Unemat) 

 

 

RESUMO 

O espaço urbano é formado a partir de transformações do ser humano sobre o meio 
em que vive e reflete sua forma de ver o ambiente. Este trabalho tem como objetivo 
descrever a organização urbana e levantar os principais equipamentos urbanos 
utilizados pela população de Salobra Grande, uma comunidade situada nas 
proximidades da cidade de Porto Estrela, MT. Para realizar este trabalho a 
comunidade foi percorrida sendo realizadas entrevistas informais com os moradores. 
A maioria das residências estão localizadas ao redor do Posto de Saúde e da Escola 
e não há a presença de equipamentos urbanos eficientes, resultando na parada do 
crescimento e do desenvolvimento da comunidade. 
Palavras-chave: Espaço urbano; Equipamentos urbanos; Organização do território; 
Salobra Grande. 
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MT 

ABSTRACT 

The Urban space is formed from transformations of humans onto the environment 
they live in and it reflects his way of seeing the environment. This paper aims to 
describe the urban organization and raise the main equipment used by the urban 
population of Salobra Grande, a community located near the city of Porto Estrela, 
MT. To make this work the community was travelled being realized informal 
interviews with residents. The most of homes are located around the Health Center 
and School and there is not the presence of efficient urban facilities, resulting in the 
arrest of growth and community development. 
Key words: Urban space; Urban facilities; Territorial organization; Salobra Grande. 
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INTRODUÇÃO 

O espaço urbano é formado a partir de um espaço natural e sua formação é 

dependente do capital. Este processo leva a profundas transformações no ambiente 

além de oferecer recursos que nem sempre podem ser desfrutados por toda a 

população, levando ao processo de exclusão e desigualdade social para alguns 

grupos de pessoas (Santos 2008). 

A formação dos espaços urbanos é o resultado da interação entre o trabalho 

humano e a forma em que o ser humano vê a natureza, e este ato de transformação 

do meio ambiente é repassado para as gerações futuras como aponta Nunes & 

Romancini (2003). 

Atualmente observa-se que à medida que as cidades crescem há um 

aumento do número de famílias que não conseguem manter-se nesta nova 

realidade, se tornando marginalizadas e esquecidas pela sociedade (Gouvêa, 2002). 

Equipamentos urbanos são aqueles disponibilizados pelo Poder público na 

prestação de serviços à população, tais como energia elétrica, coleta de lixo, 

tratamento de esgoto, abastecimento de água, implantação de redes telefônicas, 

entre outros e as populações marginalizadas apresentam ausência de equipamentos 

urbanos eficientes (Moraes et al., 2008). 

Desta forma este trabalho tem como objetivo descrever a organização urbana 

e levantar os principais equipamentos urbanos utilizados pelos moradores de 

Salobra Grande, uma comunidade localizada entre as cidades de Porto Estrela e 

Cáceres no estado de Mato Grosso. 

 

MATERIAL E MÉTODOS 

O presente estudo foi realizado na comunidade de Salobra Grande 

(15°37’33,75” S e 57°15’03,95” W), às margens da rodovia MT-343, localizada no 

distrito de Porto Estrela no estado de Mato Grosso (Figura 1). Esta comunidade de 

Salobra Grande representa uma região intermediária entre a cidade de Porto Estrela 

e a cidade de Cáceres - MT. 

Foram realizadas caminhadas aleatórias na comunidade, anotando-se a 

organização e distribuição das ruas e das casas em um mapa provisório, que 

posteriormente foram reproduzidas na forma de um mapa. 
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Para o levantamento dos equipamentos urbanos presentes na comunidade, 

foram realizadas conversas informais com alguns moradores além da observação 

dos autores. 

 

Figura 1: Localização da área de estudo na comunidade de Salobra Grande distrito de Porto Estrela - 

MT. 

 

RESULTADOS 

A comunidade de Salobra Grande está localizada entre duas cidades (Porto 

Estrela e Cáceres), assim, ela constitui um ponto de parada dos viajantes, e logo na 

entrada apresenta pontos de comércio tais como mercadinhos, bares e pontos de 

parada de ônibus, além de uma borracharia. Logo atrás desta microrregião de 

comércio, subdividimos o espaço urbano de Salobra Grande em mais outras duas 

microrregiões, uma mediana constituída basicamente por uma escola, igrejas e 

posto de saúde e a terceira, localizada aos fundos do espaço constituída somente 

por residências (Figura 2). 

Toda a comunidade era constituída por poucas casas de alvenaria, 

intercaladas com casinhas de pau-a-pique e de madeira. As casas variavam desde 

muito simples, com telhados de palha, até telhas de amianto e tijolos, e na maioria 

das vezes não apresentavam delimitações de terreno, onde em somente algumas 

casas havia muros e outras eram cercadas com cercas de arame. Algumas casas 

observadas estavam abandonadas ou sem ocupação humana aparente. 
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Foi observado que algumas residências apresentavam criação de animais em 

seus terrenos, tais como porcos, patos, perus e galinhas, que são utilizados para 

consumo próprio das famílias. Porém a maioria das residências não apresentavam 

hortas nos quintais, nos levando a concluir que os moradores da comunidade não 

produzem os vegetais que consomem em seus quintais. 

 
Figura 2: Organização do espaço na comunidade de Salobra Grande, distrito de Porto Estrela – MT 

 

Nas caminhadas realizadas foi visualizado a presença de postes e energia 

elétrica na região, água encanada nas casas (porém não tratada) e um telefone 

público nas dependências do Posto de saúde. Todavia, não foi encontrado redes de 

tratamento de água e de esgoto, asfalto nas ruas e serviços de coleta de lixo. 

As residências estavam localizadas, em sua maior parte, na segunda 

microrregião, perto do posto de saúde, da escola e das igrejas, possivelmente 

devido a grande importância que estes setores representam para os moradores. 

Foram identificadas na comunidade três igrejas, a católica, evangélica 

Assembléia de Deus e Congregação Cristã do Brasil, que segundo Silva et al (2011), 

são de fato as três religiões do local. 
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DISCUSSÃO 

Nesta comunidade estudada alguns moradores relataram em conversa 

informal que habitam o local há alguns anos, vivendo de recursos próprios 

(comércio) e de recursos externos (governo), foi observado que eles apresentavam 

condições de moradia semelhantes e compartilham baixo grau de escolaridade, 

como já verificado anteriormente no mesmo local por Cruz et al (2011), como 

também encontrado em uma comunidade de baixa renda estudada por Fontes & 

Eichner (2004).  

Com relação à água consumida pelos moradores de Salobra Grande 

encontramos resultados semelhantes aos de Santana et al. (2008) com uma 

pesquisa em uma comunidade no estado de Pernambuco onde os moradores 

consumiam água de açude e poços ou nascentes, sem o tratamento sanitário prévio. 

A questão da água tratada no presente trabalho, entre outros equipamentos 

necessários para o desenvolvimento de uma comunidade, diverge dos resultados da 

pesquisa realizada por Fontes & Eichner (2004), onde no presente estudo foram 

encontradas poucas residências de alvenaria na comunidade, bem como carência 

de equipamentos urbanos básicos tais como tratamento de água, coleta de lixo, 

tratamentos de esgoto e asfalto.  

A partir das observações em campo notou-se que a escola, o posto de saúde 

contendo um telefone público na parte externa e a presença de igrejas nas 

proximidades, estão cercadas por residências, isto nos revela que estes prédios 

foram construídos em pontos estratégicos, para poderem atender melhor as 

necessidades da população. 

Vale a pena ressaltar que existem poucos atrativos para lazer ou esporte, 

sendo o rio talvez o principal deles. 

 

CONCLUSÃO 

A comunidade de Salobra Grande é constituída de moradores de baixa renda 

que apresentam condições de moradia semelhantes. A comunidade tem carência de 

cuidados do governo, necessitando de recursos básicos para que tenha condições 

mínimas de desenvolvimento, tais como tratamentos de água e esgoto, coleta de lixo 

e asfalto. 

Observa-se que há uma relação entre a localização dos prédios públicos 

(escola e posto de saúde) e as residências na comunidade de Salobra Grande, onde 
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os primeiros estão localizados em uma área central do espaço urbano da 

comunidade para que seja possível o atendimento da maioria da população. 

Embora o grupo de pessoas que habitam Salobra Grande conviva sob certo 

nível de conforto, é necessário que o governo ofereça equipamentos urbanos mais 

eficientes, para que haja o crescimento e o desenvolvimento da comunidade. 
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