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Introdução 

A produção de grãos como soja e milho no Centro-Oeste foi possibilitada pelas 

políticas de modernização da infraestrutura pública e de integração nacional, como 

também pelas políticas de modernização da agricultura. A economia baseada na 

produção de grãos compreende uma atividade que dificulta a possibilidade de 

manutenção da população no espaço rural, tendo em vista que necessita de pouca mão-

de-obra para trabalhar com grandes porções de terra utilizando mecanização. Dessa 

forma, a lavoura de soja é vista como uma das causas da emigração dos pequenos 

proprietários e dos trabalhadores rurais. Entretanto, ao mesmo tempo a cultura da soja 

mobiliza a economia local, causando impactos significativos no tecido urbano 

(CUNHA, 2002).  

O envolvimento com o agronegócio globalizado impôs especializações 

produtivas ao território no alcance das “cidades do agronegócio” (ELIAS; PEQUENO, 

2007) – onde as funções de atendimento às demandas do agronegócio globalizado 

eclipsam quaisquer outras funções. O movimento de acumulação do capital se processa 

em sua expressão espacial, de forma mutável, irregular, seletiva e discriminatória. 

Buscam-se lugares onde seja mais fácil valorizar o capital (BRANDÃO, 2012).  

A partir dessa perspectiva é possível caracterizar a urbanização no Centro-Oeste 

e, portanto, no Mato Grosso. Pois como propõe Elias e Pequeno (2007), as relações 

campo-cidade se tornam mais próximas, uma vez que os processos da agroindústria são 

também processos que acontecem no urbano, incrementando o crescimento 

populacional e o desenvolvimento econômico dos núcleos urbanos que são funcionais 

ao agronegócio.  

Conforme a soja se expande no território e as cidades aumentam em quantidade 

de população e incrementam sua produção, foram surgindo novos municípios 

emancipados para atender aos novos consumos. Uma vez que o surgimento de um 

município traz para a instância local a possibilidade de regulação política em lugares 

que essa regulação ainda seja limitada. No Mato Grosso tanto a urbanização quanto a 

emancipação de municípios ocorreu fazendo valer as demandas de grandes empresas 

comercializadoras de soja, produtoras de insumos agrícolas e pela elite local através dos 

governos municipais (SILVA, 2013).  

Nesse artigo, objetiva-se demonstrar como tem se desenvolvido os processos de 

urbanização mato-grossense, tendo como unidade de análise a microrregião, entre 1991 

e 2010. O estudo se desenvolve a luz da introdução do agronegócio globalizado baseado 



na soja como dinamizador da economia (ELIAS; PEQUENO, 2007). A exposição está 

ancorada na discussão sobre o contexto histórico brasileiro e as políticas 

macroeconômicas empregadas a partir da década de 1930; seguida do tópico sobre a 

expansão da soja a partir do agronegócio globalizado e as consequências na urbanização 

das microrregiões do Mato Grosso. 

 

O Centro-Oeste e as políticas macroeconômicas (1930 a 1980) 

Na região Centro-Oeste a dinâmica de ocupação capitalista esteve relacionada 

desde o Século XVII ao ciclo do ouro e do diamante, não se tratando de uma região 

desocupada demograficamente, e sim ocupada esparsamente demográfica e 

economicamente, precisando, dentro da lógica do capital, de uma remodelação que 

levasse ao aumento da acumulação capitalista. Uma vez que do ponto de vista produtivo 

a economia estava centrada na agricultura de subsistência e pela pecuária extensiva 

(GUIMARÃES; LEME, 1988). No início do Século XIX: “A situação de 

inexpressividade demográfica da província era caracterizada pela emergência de 

pequenos aglomerados urbanos e concentrações rurais em meio a grandes espaços 

rarefeitos” (GUIMARAES; LEME, 2002, p. 23). 

Entre 1929 e 1933 se tem uma mudança nacional do antigo padrão de 

acumulação brasileira, primário exportador, para o investimento autônomo em 

industrialização. A tendência predominante no capitalismo é o de algumas áreas 

acumularem a maior parte dos recursos técnicos e econômicos (Furtado, 1954), no 

Brasil isso acontecia com São Paulo e Rio de Janeiro. Para nos industrializarmos era 

necessária a integração nacional, e que as enormes distâncias, a insuficiência de 

transporte, e os altos impostos interestaduais fossem sanados ou corrigidos. No que 

tange aos transportes, com o Plano de Metas em 1940 se iniciava a fase de construção e 

modernização rodoviária do país. A outra exigência que se baseava na 

complementaridade agrícola, mineral e industrial com o resto do país foi favorecida 

com a tentativa de expansão física da produção, e levando em consideração que o 

abastecimento interno estava contraído, e o governo conseguiu potencializar as trocas 

(compra e venda) das diversas localidades nacionais com o eixo Rio de Janeiro-São 

Paulo. 

A falta de infraestrutura e de acesso à região Centro-Oeste marcou um período 

pouco expressivo da região no contexto econômico nacional. Isso vai mudar com a 

ocupação produtiva e urbanização iniciadas na década de 1930, com base nas políticas 



estatais de colonização, como a “Marcha para o Oeste”, que visava ampliar os núcleos 

habitacionais já existentes na região e aproveitar as potencialidades dos recursos 

naturais. Apesar de não ser tratado aqui, não se pode esquecer o que nesse momento 

significou desrespeito com as terras indígenas e o desmatamento. 

O período de modernização, em especial a que vai atingir a agricultura do 

Centro-Oeste, contempla a teoria de Furtado (1954) ao estar baseada na assimilação de 

progresso técnico por meio da incorporação de novos produtos ao consumo de certos 

grupos. Ainda é possível afirmar que a marca principal do nosso desenvolvimento é o 

pacto de poder que consolidou as estruturas concentradoras de renda e impediu o acesso 

pleno a direitos e à propriedade. As elites que dominam o país se utilizaram tanto as 

fronteiras agrícolas quanto a concentração geográfica nos grandes eixos econômicos 

para a manutenção de suas vantagens econômicas.  Mas adentrar novos locais, como o 

Centro-Oeste, foi uma lição aprendida pelo capitalismo brasileiro ao longo do tempo 

(BRANDÃO, 2012).   

A partir da década de 1930, então, nota-se um pequeno aumento no número de 

habitantes no Centro-Oeste se em 1920 era de 758.530, em 1940 um total de 1.020.030 

pessoas, segundo dados dos Censos Demográficos de responsabilidade do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística.                                                                                                                    

Mas é no segundo momento (1960
3
-1970) com mais ações governamentais de 

desenvolvimento regional que ocorrerá significativas mudanças no perfil da ocupação. 

Foram criados órgãos de desenvolvimento da região, como Superintendência do 

Desenvolvimento do Centro-Oeste (SUDECO). Nos anos de 1970 foram colocados em 

prática diversos programas que contribuíram para formação da estrutura produtiva e 

urbanização do Centro-Oeste, a destacar: a criação do Sistema Nacional de Crédito 

Rural (SNCR), o Conselho de Desenvolvimento da Pecuária de Corte (CONDEPE), o 

Programa de Desenvolvimento dos Cerrados (POLOCENTRO).  

Nesse contexto de políticas públicas com o intuito colonizador, é essencial 

apontar a importância da integração do Centro-Oeste com a Amazônia para a 

incorporação de processos produtivos. O que ocorreu por ações como a abertura dos 

grandes eixos rodoviários, especialmente a BR-163 que liga Cuiabá à Santarém (1971-

1976). Esta foi um marco representativo de uma ação que repercutiu em efetiva 

implantação de projetos de colonização (CUNHA, 2006). 
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As estradas foram essenciais por que “o legado histórico perverso” 

(BRANDÃO, 2012, p. 119) - de propriedade e renda concentradas, de débeis relações 

capitalistas, entre outros - dificultou a integração e a construção de espaços 

regionalizados de produção, assim o que tínhamos eram muito mais ilhas ou linhas de 

integração (BRANDÃO, 2012, p. 119).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 E no que se refere à produção da soja no Brasil, esta teve início também na 

década de 1970 no estado do Rio Grande do Sul, sendo realizada em pequenas 

propriedades através da agricultura familiar e por cooperativas. Na década de 1970, 

avançou sobre o território brasileiro, mesmo que sua produção ainda continuasse mais 

intensa no Rio Grande do Sul e no Paraná (MONTAGNHANI; LIMA, 2011); 

(GUIMARÃES; LEME, 2002). 

O que realmente possibilitou a expansão da soja no Centro-Oeste foi para 

Montaghnani e Lima (2011) a execução do desenvolvimento dos insumos 

agroindustriais com as políticas de modernização da agricultura desenvolvidas 

principalmente pela EMBRAPA, as quais transformaram o solo do Cerrado num espaço 

produtor de grãos beneficiados para a exportação. Aqui se insere a importação do pacote 

tecnológico intitulado Revolução Verde, com todas as suas potencialidades e riscos. 

Por isso, o Mato Grosso começa aparecer como principal fronteira agrícola da 

soja e polo de absorção dos excedentes populacionais. Em termos de aumento 

populacional as políticas governamentais representaram um impulso efetivo nos 

movimentos migratórios no Centro-Oeste, uma vez que em 1970-1980 e 1980-1990 a 

região também apresenta crescimento demográfico considerável (4,05% e 3,01%, 

respectivamente), sendo que entre a década de 1960-1970 (5,6%) esse crescimento foi 

mais significativo.  

Segundo Cano (2010) e Guimarães e Leme (2002), o capital excedente gerado 

em São Paulo passou a ser investido em outras regiões brasileiras em busca de novos 

lucros, porque o mercado no Sudeste e Sul já estava saturado, e necessitava da 

ampliação da agropecuária para garantir o fornecimento de alimentos e de matérias-

primas, para manter os preços, o valor dos salários e, dessa forma, assegurar os 

investimentos: “todos os interesses postos encontraram e demarcaram seus espaços de 

valorização e reprodução. Evitavam-se pontos explícitos de coalizão, escamoteavam-se 

conflitos abertos” (BRANDÃO, 2012, p. 127).  

A economia do Centro-Oeste baseou-se na agricultura e na pecuária bovina de 

corte, complementando a economia do Sudeste, ou seja, havia uma dependência em 



relação à economia urbano-industrial da região mais desenvolvida do país. Pois a 

integração inter-regional se processou através de acumulação de processo produtivo 

com convivência pacífica de interesses das diversas frações modernas do capital, e com 

aprofundamento das relações de dominação das antigas formas do capital mercantil 

(BRANDÃO, 212). Num primeiro momento, entre os principais produtos da região 

ainda não estava a soja, e sim o arroz, milho, café, feijão, cana-de-açúcar e a criação de 

bovinos. Mas no geral, no Mato Grosso até 1980 a pecuária assumiu como a principal 

atividade econômica. A soja só vai se tornar protagonista na década de 1990. 

Como resultado dessa situação, o Mato Grosso experimentou dispersão espacial 

da produção e do consumo, com um consequente processo de especialização da 

produção (SANTOS, 1993). Trata-se de um movimento de reprodução espacial do 

capital já concentrado no Sul e Sudeste, que vem se reconcentrar no Centro-Oeste 

(VOLOCHKO, 2013). Segundo Cano (2010), para que o capital agrícola moderno 

pudesse se desconcentrar do Sul, os novos locais deveriam se transformar 

estruturalmente com adaptação das relações capitalistas com os trabalhadores, com 

instituições públicas mais eficientes, infraestrutura social mínima, e vida urbana melhor 

organizada. Santos (1993) afirma que como no Centro-Oeste e na Amazônia a 

infraestrutura urbana não era muito desenvolvida, a implementação da materialidade 

contemporânea foi bem recebida tendo um desenvolvimento mais rápido quando 

comparado a outras localidades. Em vista disso, Milton Santos (1993) aponta que a 

urbanização se interioriza com inúmeras transformações na área periférica.  

 

A expansão da soja e do urbano no Mato Grosso 

A partir da década de 1990, ao mesmo tempo em que se observava a 

modernização da agropecuária relatada anteriormente, o crescimento demográfico no 

estado do Mato Grosso, que vinha desde 1970 a altas taxas, reduziu-se abruptamente. O 

que é reflexo também da diminuição da entrada de migrantes de outros estados no Mato 

Grosso e do aumento das saídas para outras unidades da federação. Para termos a 

percepção do contexto migratório, a Tabela 1 apresenta algumas informações 

migratórias (segundo a definição de migração de data-fixa), nos Censos Demográficos, 

de responsabilidade do IBGE, de 1991, 2000 e 2010.  

 

 



Tabela 1 - Migração (data-fixa) interestadual nos estados do Centro-Oeste 

captados nos Censos Demográficos de 1991, 2000 e 2010.  

 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010. 

  

 Com a Tabela 1 é possível confirmar numericamente que o Mato Grosso 

se manteve como a segunda localidade do Centro-Oeste com maior Saldo Migratório 

(diferença entre entradas/imigração e saídas/emigração), mesmo que o valor numérico 

desse saldo tenha diminuído nas últimas três décadas para o estado. Na década de 1990 

a dinâmica de ocupação perdeu força, mas é fato que ainda assim, boa parte do território 

mato-grossense atraía volumes migratórios significativos de fora do estado. 

Antes de 1991 o IBGE não aplicava em seu questionário perguntas referentes à 

migração de data fixa, por isso, não é possível obter o número de migrantes nas datas 

anteriores ao Censo Demográfico de 1991 pela mesma metodologia que a aplicada na 

Tabela 1. Entretanto, utilizando a Taxa Geométrica de Crescimento anual da população 

é possível observar que entre 1970-1980 e 1980-1990 o crescimento no estado do Mato 

Grosso era superior ao apresentado a partir da década de 1990. 

 

Tabela 2 – Taxa de Crescimento anual da população por estado do Mato 

Grosso. 

 

            Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. 

 

Como se pode notar na Tabela 2, em 1970-1980 e 1980-1991 o crescimento 

estadual era um dos maiores na região, o mesmo pode ser dito quando comparado com 

as taxas nacionais. Nos anos 1980 e 1990 as empresas colonizadoras e o governo federal 



potencializaram a organização da migração de pequenos produtores, sobretudo do Sul 

do país, para assentamentos em municípios no rural e no urbano do Mato Grosso. Entre 

1986 e 1991 foram criados 25 assentamentos, e 262 na década de 1990 (CUNHA, 

2006). Dessa forma, o plano era o mesmo que o implantado nas décadas anteriores: que 

os conflitos pela terra no Sul fossem resolvidos mantendo o estilo de vida dos pequenos 

proprietários ao mesmo tempo em que o Centro-Oeste ganhasse população. Contudo, 

não foram todos os assentados que tiveram apoio do INCRA ou das empresas 

colonizadoras e que conseguiram prosperar na sua terra. Até porque muitos 

assentamentos foram instalados em terras desgastadas, de má qualidade, e sem 

infraestrutura: “As características do processo de ocupação territorial, aliadas à 

expansão do modelo agrário convencional, foram extremamente prejudiciais para o 

produtor familiar e causaram ainda fortes impactos socioambientais” (CUNHA, 2006, p. 

90).  

Isso fez com que os assentados ou fossem embora do Mato Grosso (não 

necessariamente voltando para o local de origem, uma vez que a fronteira agrícola ainda 

estava em marcha), aumentando as taxas de emigração; ou buscassem alternativas para 

sua permanência no Centro-Oeste, como trabalhar nos núcleos urbanos. Esse fato 

ocasionava, muitas vezes, em uma mudança definitiva para o urbano (CUNHA, 2002). 

E formava um dos fatores de expansão do urbano no estado. 

A urbanização crescente, então, é pautada pelos próprios projetos de 

colonização. Pois, além dos projetos preverem a criação de núcleos urbanos, acontecia à 

expulsão dos pequenos produtores nos assentamentos rurais devido à transformação no 

uso da mão de obra. O avanço da fronteira da soja exige a substituição das atividades 

agrárias realizadas por pequenas propriedades familiares pela produção em enormes 

áreas, levando a uma concentração das atividades dentre poucas propriedades. Cunha 

(2006) ainda chama atenção para a contradição que é esse contexto com a forma de 

colonização da população.  

 

No entanto, não há como negar que a forma como se dá a 

apropriação da riqueza gerada por esta nova atividade não tem garantido uma 

distribuição da renda adequada e nem, por consequência, implicado uma 

melhoria das condições de vida da população, em particular daquelas pessoas 

ou famílias que desejariam garantir sua reprodução social fora dos centros 

urbanos (CUNHA, 2006, p. 105). 

 

Para a articulação com a agroindústria, a utilização da biotecnologia, o uso 

intensivo de máquinas agrícolas, entre outras posturas, muda a composição técnica e 



orgânica da terra (Santos, 1993), e difunde ainda no espaço agrário o meio técnico-

científico-informacional (SANTOS, 1993), o que explica também em parte, a 

interiorização da urbanização. Processa-se, assim, um crescimento de áreas urbanizadas 

no que era considerado campo, notadamente nas áreas que se modernizam. Uma vez 

que, entre outras coisas, a gestão do agronegócio globalizado necessita da sociabilidade 

com os espaços urbanos. Ou seja, o agronegócio globalizado precisa de locais que 

atendam as suas demandas de mão-de-obra e de serviços, e um local que possa suprir 

essas necessidades são notadamente urbanos. 

Aponta-se, então, que o sucesso da expansão do urbano e da soja ocorre 

principalmente devido às articulações em que agentes públicos e privados buscam a 

mesma coisa: a maximização produtiva. A chegada da infraestrutura e da logística, 

também favoreceram as atividades agrícolas, mesmo que num primeiro momento essas 

fossem deficitárias. Porque dentre as características do agronegócio globalizado está o 

desenvolvimento de uma extensa gama de novas relações campo-cidade/rural-urbano, 

com a diminuição da dicotomia entre estes dois subespaços (ELIAS; PEQUENO, 2007, 

p. 04). Na Figura 1 é possível notar que ao longo de três décadas se processa que a 

maior concentração de população urbana coincide com as áreas em que se tem uma 

maior área produzida de soja. 

 



 

Figura 1 – Mapa da População urbana e da expansão da soja nos municípios do 

Mato Grosso em 1991, 2000 e 2010. 

 

Como a Figura 1 é possível ter uma melhor visualização da questão, pois a partir 

de 2000, os municípios do Mato Grosso experimentam o aumento da população urbana 

e da área cultivada de soja. O que fica ainda mais latente em 2010: há concentração da 

população em áreas urbanas e de produção de soja especialmente no médio norte do 

estado. Contudo, não podemos deixar de notar que ao longo do tempo há 

desmembramentos, criando novos municípios, o que também impacta os dados 

apresentados. 

No mato grosso os municípios cuja urbanização pode ser diretamente 

relacionada à implantação e expansão do agronegócio, formam as cidades que tem por 

função principal suprir às demandas produtivas dos setores associados à modernização 

da agricultura (ELIAS; PEQUENO, 2007). Nestas cidades ocorre a materialização das 

condições gerais de reprodução do capital do agronegócio, de forma que as demanda do 

agronegócio são hegemônicas sobre as outras: são as “cidades do agronegócio” (ELIAS; 

PEQUENO, 2007). Portanto, é possível apontar como Elias e Pequeno (2007) fazem 



que quanto maior se torna sua divisão do trabalho, mais intenso e complexo é o 

processo de urbanização do local. Com o crescimento populacional e a nova divisão 

territorial e social do trabalho, repartem-se os instrumentos de trabalho, do emprego e 

dos homens e mulheres no território do país: “A divisão do trabalho resultante, mais 

intensa e extensa, acabou por consagrar a tendência à ocupação periférica do território 

nacional.” (ELIAS; PEQUENO, 2007, p 06). Cada vez que o território é reelaborado 

para atender à produção globalizada, superpõem-se novos fluxos artificiais, aumentando 

a complexidade dos seus sistemas técnicos (ELIAS; PEQUENO, 2007). 

Assim, quanto mais se intensifica o capitalismo no campo, mais urbana se torna 

a regulação da agropecuária. A restruturação produtiva do rural aprofunda a divisão 

social e territorial do trabalho, culminando na remodelação do território e na 

organização de um novo sistema urbano. O que acelera o processo de urbanização e de 

produção de espaços urbanos não metropolitanos com interrelações cada vez maiores 

entre o campo e a cidade, produzindo e consumindo de forma globalizada, ou seja, esse 

capital fica aberto às trocas e as regulações externas (ELIAS; PEQUENO, 207, p. 07).   

Também para Silva (2013), a especialização produtiva do campo em 

commodities exige em contrapartida uma especialização das cidades, que é o locus de 

regulação das atividades, estreitando os laços entre campo e cidade. O motor da 

municipalização é a urbanização, e a urbanização exige a institucionalização de 

municípios para se completar (SILVA, 2013).  

A urbanização do território brasileiro foi realizada, dessa forma, em razão da 

institucionalização das fronteiras municipais porque o município é um ente da federação 

com poder de produzir leis, sendo uma dimensão que deve ser considerada quando se 

trata da urbanização. A constituição de 1988 apresenta as atribuições dos municípios e 

estão entre elas: legislar sobre interesses locais, arrecadar tributos de sua competência, 

prestar serviços públicos e ordenamento territorial, através de controle do uso, do 

parcelamento e da ocupação do solo urbano (SILVA, 2013). Como se pode observar na 

Figura 2, a partir do período da articulação do maior protagonismo da soja 1986-1990 e 

1991-1999 no Mato Grosso foi o grande momento de emancipações atuais no estado.  



 

Figura 2 – Mapa do estado do Mato Grosso com as emancipações municipais. 

 

Mas depois dos anos 2000, apesar de existiram ainda pedidos de emancipações 

municipais, essa questão perdeu seu ímpeto. Até porque nesse momento já está 

organizada no estado com a divisão social do trabalho, estabelecendo o local e suas 

funções econômicas. Nesse sentido, é inegável que as empresas colonizadoras privadas 

criaram muitas das cidades mato-grossenses e transferiram o ônus dos investimentos em 

equipamentos urbanos ao poder público por meio das emancipações municipais 

(ABREU, 2001 apud SILVA, 2013). Assim, a emancipação se tornou uma estratégia, e 

foi muito usada no momento de expansão da fronteira, como forma de consolidá-la.  

Através de investimentos em infraestruturas - onerosos para as empresas e 

grandes produtores rurais – e com garantia da reprodução da força de trabalho, existem 

as condições necessárias para se tornar interessante a instalação de empresas 

especializadas e de transnacionais, mesmo que essas não tenham compromisso futuro. 

Para Silva (2013), as grandes empresas como Cargill, ADM, Bunge, e o Grupo Maggi, 

presentes no estado do Mato Grosso, influenciam nos orçamentos públicos de várias 



instâncias, a fim de direcionar o dinheiro público a projetos destinados à aceleração dos 

fluxos de interesse hegemônico, inferindo um uso corporativo do território. 

Os núcleos urbanos dos municípios mato-grossenses sojeiros também 

expandiram as novas relações de trabalho agropecuário promovendo êxodo rural 

(migração ascendente), e observaram a imigração de profissionais especializados no 

agronegócio. Ainda difundiram o consumo produtivo agrícola, e dinamizaram o 

terciário, a economia urbana e o setor de construção civil (SANTOS, 1993; ELIAS, 

PEQUENO, 2007). Afinal, é na cidade onde acontece a regulação e a gestão das 

transformações que ocorrem no campo moderno (ELIAS; PEQUENO, 2007). Na figura 

3 é possível notar o aumento do Grau de urbanização e da quantidade produzida de soja 

nos municípios do Mato Grosso entre 1991 e 2010. 

 

  

 

Figura 3– Mapa retratando grau de urbanização e quantidade produzida de soja 

(toneladas) nos municípios do Mato Grosso em 1991, 2000 e 2010. 



Como é possível observar nas três décadas apresentadas na Figura 3, não 

necessariamente os maiores graus de urbanização estão atrelados apenas aos municípios 

que produzem maior quantidade de soja, mas esses municípios produtores são 

claramente muito urbanizados. E tanto o Grau de Urbanização quanto o aumento da 

produção de soja se intensificam no período apresentado. 

Dessa forma, ocorreu uma reestruturação produtiva agropecuária e agroindustrial 

relacionada à soja no Mato Grosso, assim como aconteceu (ou vem acontecendo, 

depende da microrregião) uma mudança demográfica e urbana, marcada também pelo 

crescimento populacional. Utilizando a microrregião como metodologia de análise para 

facilitar a visualização da comparação, nota-se que existem aquelas que divergem do 

geral ao apresentarem nas últimas três décadas altas taxas de crescimento, como a 

microrregião de Cuiabá, Rondonópolis e Alto Teles Pires. Mas as microrregiões são 

mais ou menos homogêneas nesse sentido, com significativas taxas de crescimento, 

mesmo que essas não sejam tão altas quanto para as citadas acima.  

Segundo Cunha (2002) até a década de 1990, as microrregiões de Cuiabá, 

Rondonópolis, Alto Pantanal, eram mais urbanizadas e dinâmicas, onde as atividades 

industriais e o setor de serviços eram mais desenvolvidos. Na região central do estado - 

Parecis, Primavera do Leste, Alto Teles Pires, Canarana - apresentavam um processo de 

ocupação um tanto diferente, com a presença muito forte da soja. Enquanto mais ao 

norte, as microrregiões de Alto Floresta e Colíder reduziram drasticamente seu 

crescimento. 

Na Tabela 3 se expressa à população por microrregiões mato-grossenses e seu 

crescimento, por situação do domicílio, para notarmos qual a evolução temporal que 

passam os dados de crescimento. Agrupar em microrregiões é interessante para diminuir 

os impactos que os dados sofrem quando os municípios se emancipam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tabela 3 – População das microrregiões do Mato Grosso, por situação total, 

rural e urbana e crescimento no período de 1991 a 2010. 

 

Fonte: FIBGE, Censo Demográfico do IBGE 1991, 2000 e 2010. 

   

Nota-se o crescimento anual da população total no estado durante todo o período 

analisado, como também da área urbana das microrregiões; com maior proporção em 

Parecis, Alto teles Pires, Sinop e Norte Araguaia, localidades com mais extensas áreas 

de plantação soja (Figura 1 e 3). O decréscimo na área urbana só aconteceu em Rosário 

Oeste - localidade com economia baseada na produção pecuária – e em Tesouro – este 

caso é mais interessante porque a sua microrregião tem tanto a economia alicerçada na 

soja, quanto na pecuária e no extrativismo mineral. No rural, por outro lado, a 

diminuição, o crescimento negativo da população é quase tão geral quanto o aumento o 

é nas áreas urbanas dessas microrregiões.  



Observando a população total na Tabela 3 averígua-se que mesmo com 

diminuição do crescimento populacional no rural, as microrregiões apresentam aumento 

populacional em sua maioria, ou seja, esse aumento é urbano. Pode-se focar em Alto 

Teles Pires - importante localidade produtora de mercadorias das agroindústrias 

grãos/carne - e Sinop - referencia na área de serviços. Lembrando que Sinop tem seu 

crescimento atrelado à decadência da atividade garimpeira no estado (CUNHA, 2002).  

A seguir a Tabela 4 com a imigração, por condição total e urbana, de outros 

estados com destino às microrregiões do Mato Grosso. 

 

Tabela 4 – Destino segundo condição do domicílio da migração (data-fixa) 

interestadual. 

 

        Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1991, 2000 e 2010. 

 

Duas questões chamam atenção na Tabela 4: a primeira questão corresponde à 

intensa diminuição do volume de imigrantes nas microrregiões nas três últimas décadas 

(seguindo a tendência brasileira de menores fluxos entre estados), com exceção de Alto 

Teles Pires, o qual aumenta. Os municípios integrantes de Alto Teles Pires têm 

apresentado uma expressiva dinâmica econômica em razão da integração da cadeia dos 



grãos a partir de 2008, através da instalação da empresa Brasil Foods S. A. no 

município de Lucas do Rio Verde, influenciando toda a região.  

A segunda questão interessante concerne ao fato da imigração (data-fixa) 

interestadual com destino às microrregiões do Mato Grosso corroborar com a hipótese 

ao também estar cada vez mais atrelada ao urbano, afinal a proporção do volume de 

imigração com destino ao urbano em relação ao total aumenta na grande maioria das 

localidades. Contudo, existem microrregiões nas quais essa realidade é distinta quando 

comparados os períodos 1986-1991, 1995-2000 e 2005-2010. Essa realidade acontece 

em Arinos, Sinop e Canarana e Médio Araguaia. Nesses locais há diminuições, mesmo 

que pequenas, das proporções de migrantes com destino ao urbano em relação à 

migração total para a microrregião. O entendimento dessa questão fica mais apreensível 

à luz da Tabela 5, ilustrando o Produto Interno Bruto em 2010 das microrregiões. 

 

Tabela 5– Produto Interno Bruto por setor econômico das microrregiões mato-

grossenses em 2010 

 

 Fonte: IBGE – Produto Interno Bruto dos Municípios 2010. 

 



A microrregião de Arinos tem seu PIB com maior participação da agropecuária 

do que dos serviços e da indústria; cerca de 40% dos imigrantes se destinavam as áreas 

rurais nos anos 1980, e isso não mudou nas últimas décadas (CUNHA, 2006). A 

participação de cada setor na economia também pouco se transformou na comparação 

entre 2000 e 2010 (IBGE, Produto Interno Bruto). A microrregião de Sinop passou pela 

perda da importância econômica do seu setor industrial, que dinamiza a imigração com 

destino ao urbano, devido, principalmente, ao esgotamento das reservas florestais mais 

próximas a partir da década 1990. Na microrregião de Canarana a agricultura familiar 

possui 68,73% do total de estabelecimentos agropecuários, mesmo ocupando apenas 

7,37% da área total; e a agricultura familiar também retém 54% das ocupações no 

campo, auxiliando na diminuição do êxodo rural (MORAES et al, 2012). O Médio 

Araguaia é uma surpresa, pois tem base produtiva rural baseada em commodities, como 

a soja, aliada à agroindustrialização. Talvez o seu diferencial possa estar no fato de que 

em todos os seus municípios há presença significativa de agricultores familiares, 

estabelecendo a permanência das pessoas no campo. 

Contudo, esses diferenciais vêm mostrar a complexidade que o estudo da 

urbanização no Mato Grosso suscita. O objeto de pesquisa não se mostrou homogêneo, 

mas são várias as características que se aproximam e se interconectam. Em suma, o 

intuito do presente artigo foi estabelecer a inter-relação entre urbanização, expansão da 

produção de soja e a modernização produtiva do rural analisadas a partir da escala 

microrregional. E constata-se a aproximação entre as categorias nas últimas três 

décadas. O urbano e o rural não são conceitos dicotômicos, e os dois precisam se 

relacionar cada vez mais em razão da introdução do “agronegócio globalizado” no Mato 

Grosso, e da transformação dos municípios em “cidades do agronegócio” da soja. Pois o 

estabelecimento desses depende de núcleos urbanos preparados para atender as 

demandas da produção no campo e abarcar o crescimento populacional que ocorre pela 

dinamização da própria economia urbana. 

 

Considerações Finais 

A partir dos anos 1990 no Mato Grosso as lavouras intensivas, como a soja, são 

beneficiadas por políticas governamentais e por empresas com tecnologia sofisticada, 

levando a informatização e planificação de processos agropecuários. Investindo em 

commodities se tem um território mais concentrado que leva ao êxodo rural, com pouco 

espaço para os pequenos produtores.  



Nesse sentido, também o poder público municipal torna mais exequível o 

circuito espacial produtivo da soja tanto através dos investimentos em infraestruturas, 

quanto através da garantia da reprodução da força de trabalho. Nesse sentido, a criação 

de novas municipalidades pode ser considerada como uma face da difusão da 

modernização, pois um novo município implica na instalação de edificações, estradas, e 

serviços.  

Investindo na força do “agronegócio globalizando” e transformando os 

municípios em “cidades do agronegócio”, a diferença entre urbano e rural se torna mais 

difusa, uma vez que os núcleos urbanos se diversificam e crescem em razão do 

atendimento as demandas da produção de grãos. Os grãos podem ser beneficiados pela 

agroindústria da soja e integrados à produção do complexo da carne, aumento a 

participação da indústria no PIB municipal.  

As cidades são também no Mato Grosso o principal destino dos migrantes 

interestaduais. Os municípios experimentam crescimento populacional, principalmente, 

na área urbana. E, por mais que os Graus de Urbanização possam ser maiores para 

municípios não produtores de soja, nos municípios que mais produzem esse grão a 

urbanização é intensa, pois é necessária. Uma vez que os núcleos urbanos são os locais 

que possuem mão-de-obra barata e especializada, bancos, serviços públicos, corretores 

de grãos, transportadoras, entre outros. A soja dinamiza o urbano que se complexifica e 

expande para atender às demandas dos produtores e o crescimento populacional 

consequente. 

Portanto, ao tratarmos dos processos relacionados ao “agronegócio globalizado” 

é preciso compreendê-los como algo que extrapola o aumento da produtividade; 

envolvendo circunstancias sociais, políticas, econômicas e demográficas. 
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