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• Análise de fontes de dados secundárias: 

Censos Demográficos do IBGE; 

resultados da pesquisa em execução denominada “Urbanização, Processo de Ocupação 

Espacial e Sustentabilidade no Cerrado”;  

• Análise da bibliografia pertinente. 
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Fonte: Caparroz, M. (2011) 

Dois momentos da fronteira agrícola são essenciais para a pesquisa, o primeiro 

está relacionado com a ampliação do agronegócio, entre 1980-2000. O segundo 

compreende a atual expansão das atividades industriais que integram o 

processamento da soja e atividades de produção avícola e suína. Nessa etapa 

mais recente há necessidade intensiva de mão de obra, gerando expressivo 

crescimento da população urbana.  

Como se estabelece a organização do 

espaço urbano de Lucas do Rio Verde a 

partir da nova dinâmica econômica 

instituída pela agroindústria?  

Quem são esses migrantes e até que ponto 

Lucas do Rio Verde consegue absorver os 

fluxos migratórios dentro de seu 

planejamento urbano?  

Fonte: Caparroz, M. (2011) 

A pesquisa está em vigência, portanto, ainda não há resultados ou conclusões a serem 

apresentados, mas sim novas indagações que irão nortear a continuidade do estudo, como as 

demonstradas abaixo:  

A presente pesquisa analisa o processo de expansão urbana a partir da implementação 

recente de atividades agroindustriais no município de Lucas do Rio Verde (MT). A 

hipótese formulada é de que ocorreram importantes mudanças sociais e ambientais 

advindas do novo momento da produção. A pesquisa está centrada nas duas etapas mais 

recentes do processo  de expansão da fronteira de ocupação.   

 

Gráfico da população residente, Lucas do 
Rio Verde. 

 

Mapa da Localização do Município de  
Lucas do Rio Verde 

 


