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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 respectivos Censos 
Demográficos. Um resultante dessa pesquisa foi a realização dos diagnósticos regionais sobre as 
vinte e duas microrregiões existentes nos estado do Mato Grosso. Neste contexto, este trabalho de 
pesquisa pretende realizar uma análise comparativa entre duas microrregiões – Alto Teles Pires e 
Parecis – as quais apresentaram momentos de ocupação diferentes, mas atualmente possuem 
características similares, fortemente relacionadas ao cultivo da soja. A microrregião de Alto Teles 
Pires apresenta uma maior ocupação populacional na década de 70, um ligeiro decréscimo na 
década de 80 e uma recuperação no crescimento populacional na década de 90. Esta recuperação 
é resultado da transformação da região em um pólo agroindustrial, principalmente em municípios 
como Lucas do Rio Verde, onde prevalece o cultivo de grãos, com destaque para a soja. Esta 
atividade  apresenta influência decisiva em seu dinamismo econômico. Já a microrregião de 
Parecis apresenta forte dinamismo ao longo de todo o período, com um crescimento populacional 
acima da média estadual. Este crescimento se mantém na década de 90, onde há uma forte 
atração migratória, justificada pela expansão da produção de soja, o que pode levar a crer que, 
apesar de seu cultivo ser intensamente mecanizado, este ainda mostra-se capaz de reter 
população ao longo de todo o período. Portanto, esta pesquisa irá realizar uma análise 
comparativa entre Alto Teles Pires e Parecis, já que apesar de apresentarem diferentes momentos 
de ocupação populacional, atualmente ambas possuem forte dinamismo migratório, tendo como 
elemento importante neste contexto a produção de soja. 
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