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O presente trabalho é derivado do projeto de pesquisa sobre fluxos migratórios no estado do Mato 
Grosso, ao longo das décadas de 70, 80, 90 e 2000, a partir dos dados dos Censos Demográficos. 
Um resultante dessa pesquisa foi a realização dos diagnósticos regionais sobre as microrregiões 
existentes nos estado do Mato Grosso. Neste contexto, este trabalho irá realizar uma análise 
comparativa entre duas microrregiões – Alta Floresta e Aripuanã – as quais apresentam uma 
tendência divergente em seus fluxos migratórios ao longo do período estudado. Alta Floresta é 
uma microrregião resultante de projeto de colonização e apresentou um alto crescimento 
populacional na década de 70, consequência desta colonização e da forte extração de minério do 
período. A partir dos anos 80 houve uma acentuada decadência no crescimento populacional, 
chegando ao seu ápice na década de 90, na qual a região apresenta crescimento negativo, abaixo 
da taxa do estado, devido a vários processos de emancipação e desmembramentos recentes. Por 
outro lado, Aripuanã apresenta características em sua dinâmica populacional totalmente opostas à 
de Alta Floresta. Aripuanã, apresentava populações muito reduzidas nas décadas de 70 e 80, entre 
as menores do estado. Porém, a partir dos anos 80 a região começa a atrair fluxos migratórios, 
tendo como característica um crescimento populacional superior à média estadual. Na década de 
90 há um crescimento menos expressivo, mas ainda assim maior do que nas outras regiões do 
estado, evidenciando assim uma considerável capacidade de retenção populacional. Portanto, este 
projeto de pesquisa pretende realizar uma análise comparativa entre a trajetória divergente destas 
duas regiões, procurando identificar os elementos decisivos no comportamento de suas dinâmicas 
populacionais.  
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