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 Resumo: 
 

Este artigo, resultado de uma pesquisa de iniciação cientifica em andamento, busca entender 

como se dá o processo de modernização do espaço agrícola mineiro no atual momento histórico, 

dando ênfase à microrregião de São João del-Rei. A dispersão da agricultura cientifica no 

território brasileiro nos últimos quarenta anos vem formando novos arranjos territoriais e 

intensificando a divisão social do trabalho. Neste contexto, algumas regiões do estado tornam-se 

atrativas e são incorporadas ao circuito internacional de produção da economia globalizada. 

Verificamos no estado de Minas Gerais, Brasil, áreas privilegiadas em ações modernizantes, 

como é o caso da produção de café no sudoeste e sul do estado. Tais regiões são fortemente 

ligadas ao mercado internacional desta commodity, o que leva a uma demanda por 

melhoramento dos fluxos materiais e informacionais. O Norte do estado de Minas Gerais 

apresenta outro exemplo de região que se funcionaliza para atender ao mercado 

internacionalizado, através da produção de frutas para a exportação. No circuito espacial de 

produção da microrregião de São João del-Rei, verificamos uma tendência à produção de frutas 

apoiado por instituições públicas e particulares de pesquisa, visando consolidar esta produção 

na região, embora ainda predomine para a produção pouco tecnificada de produtos agrícolas.  

Palavras – Chaves: Território, Agricultura, Espaço, Modernização agrícola. 

 

 

 



Introdução 

O presente artigo busca compreender o uso agrícola e o investimento seletivo no 

estado de Minas Gerais, analisando de forma mais aprofundada a Microrregião de São João del-

Rei. 

O papel da agricultura tem histórica relevância na economia do Brasil. As mais 

importantes atividades econômicas realizadas no país desde o início da colonização estiveram 

ligadas a produtos agrícolas ou de caráter extrativo, como pau-brasil, cana-de-açúcar, fumo, 

algodão, café, borracha e cacau. Esse modelo econômico primário-exportador manteve-se 

durante os regimes políticos da Colônia, do Império e do início da República, baseado na 

geração de renda proporcionada pela exportação de produtos agrícolas para importar os bens 

manufaturados. 

Um aprofundamento de ações modernizantes nas atividades agrícolas no Brasil pode 

ser observado após a Segunda Guerra Mundial, quando ocorrem significativas transformações 

na base técnica da produção. Tal fato se deve a revolução tecnológica ter atingindo também os 

espaços agrícolas que passaram a incorporar, na produção, máquinas (tratores importados), 

elementos químicos (fertilizantes, defensivos, etc.) e novas variedades de culturas. Mudança 

técnica que, tendencialmente, transforma a produção artesanal, à base da enxada, em 

“agricultura modernizada”, fortemente mecanizada.  

No Brasil, os planos de governo que fomentaram a modernização da agricultura 

estiveram pautados, principalmente, na adoção de inovações tecnológicas o que exigia alto 

investimento de capitais. Como a estrutura agrária permanecia injusta, a política de 

financiamento da modernização distribuía-se desigual e seletivamente entre os grandes 

proprietários e produtores. 

Com a estruturação do Sistema Nacional de Crédito Rural (SNCR), em 1965, a 

modernização da agricultura brasileira é intensificada. Na década de 1970, a disponibilidade de 

financiamento público permitiu que os produtores e agroindústrias pudessem se capitalizar e se 

integrar (Belik, 1998, p.178). Entre 1950 e 1975, as ações do Estado se voltaram para a 

substituição de importações, o que envolveu a implantação de indústrias de insumos e máquinas 

para a agricultura em território nacional (Kageyama, 1990, pp. 128-150; Silva Dias & Amaral, 

2001, p. 11). 

Nessas condições, o meio geográfico foi adensado em técnica e ciência através da 

mecanização, do consumo de fertilizantes, de defensivos agrícolas e outros insumos, 

viabilizando a utilização de grandes áreas em uma mesma propriedade e permitindo a expansão 

da produção de culturas voltadas a exportação. 



No estado de Minas Gerais, dentre as ações políticas para modernização da atividade 

agrícola podem ser destacados: 1) os programas de incorporação de terras baratas do Cerrado 

ao processo produtivo, financiados e comandados pelo poder público durante o período 1960-

1980 e; 2) a reestruturação do arcabouço institucional responsável pela condução da política 

agrícola (crédito rural subsidiado para aquisição de máquinas, equipamentos e fertilizantes 

agrícolas; preços mínimos de garantia; pesquisa e assistência técnica) (CURI, 1997). 

Nesse estado, o processo de modernização agrícola foi intensificado na década de 

1990, com a criação dos chamados “pólos de desenvolvimento”, principalmente no Triângulo 

Mineiro, com o uso intensivo de máquinas, adubos e corretivos que permitiu o aumento da 

produção e dos lucros. De acordo com Andrade et. al. (2000), existem no estado regiões com 

uso intensivo de tecnologia e alta produtividade e outras com base produtiva extremamente 

rudimentar e voltada para a subsistência. O investimento seletivo em pontos do estado contribuiu 

para aprofundar a heterogeneidade da produção agrícola, promovendo um processo de 

modernização parcial. 

Esses investimentos seletivos são capazes de promover a integração de algumas 

porções do território mineiro à economia nacional e internacional, enquanto outras regiões ficam 

a margem do processo de modernização e do crescimento econômico. 

No atual período verificamos que as áreas rurais acolhem de maneira mais flexível às 

necessidades do processo de renovação ou da modernização agrícola, visto que, este possui 

espaços menos rugosos, se comparados aos espaços urbanos que contém maior intensidade de 

divisões de trabalhos sobrepostas, cristalizando momentos históricos anteriores. (SANTOS, 

2008). Nesta oportunidade, analisaremos o processo de modernização agrícola no estado de 

Minas gerais, destacando o papel da Microrregião de São João del-Rei neste contexto. 

 

Metodologia 

Para fazermos a análise geográfica do território consideraremos a partir da noção de 

espaço como um conjunto indissociável de sistemas de objetos e sistemas de ações (Santos 

1996). Assim a definição do subespaço agrícola de São João del Rei como objetivo de estudo foi 

consequência de entender como se dá a produção agrícola nesta porção do país. Visto que esta 

é pobre em estudos voltados para a área de Geografia. Encontramos na Microrregião pontos 

densos em elementos do período: ciência, técnica e informação, pontos intermediários e grandes 

manchas que ainda fazem o uso de uma agricultura rudimentar e de subsistência, ou seja, com 

menor densidade em técnica, ciência e informação. 



A pesquisa baseou-se nas técnicas de coleta de dados, revisão bibliográfica, além de 

entrevistas com técnicos de órgãos governamentais. Além da seleção de diversos autores da 

área de Geografia, Ciências Econômica, Agronomia dentre outros que nos ajudassem a entender 

como se dá o processo de modernização agrícola, de acordo com os diferentes ramos do saber 

cientifico, mas sempre voltados para um embasamento territorial, objeto de estudo da Geografia. 

 

Resultados: 

O processo de modernização agrícola no Estado de Minas Gerais e a 

espacialização da Produção Agrícola 

O processo de modernização agrícola no estado de Minas Gerais, que se intensificou a 

partir da década de 1990, com o uso intensivo de máquinas, adubos e corretivos, permitiu o 

aumento da produção e dos lucros, como vimos anteriormente. De acordo com Andrade et. al. 

(2000), existem no estado regiões com uso intensivo de tecnologia com a mecanização de todas 

as etapas do processo de produção e outras com base produtiva extremamente rudimentar e 

voltada para a subsistência. O investimento em pontos selecionados do estado promove um 

processo de modernização parcial e contribui para aprofundar a heterogeneidade da produção 

agrícola em Minas Gerais. 

Segundo dados do CEPEA-USP, FAEMIG e SEAPA, o PIB do agronegócio mineiro 

correspondeu em Março de 2012 a 119,47 bilhões de reais sendo que 36,6% correspondem à 

agropecuária, 7,0% insumos, 25,9% agroindústria, e 30,4 a distribuição.  

 

  



Tabela 1: Evolução da Produção e da área Colhida  no estado de Minas Gerais em 2010 

Produto Área Colhida (há) Produção (t) Rendimento médio 

(kg/Há) 

Algodão Herbáceo 15,1 55,8 3.707 

Banana 40,5 654,4 16.170 

Mamona 8,3 8,9 1.078 

Abacaxi 7,6 222,2 29.391 

Sorgo 101,0 304,4 3.013 

Amendoim 3,2 9,5 2.938 

Arroz  51,6 115,4 2.236 

Cana de açúcar 746 60.603 81.180 

Café 1.007 25.155 25,0 

Feijão 411,1 623,7 1.517 

Laranja 33,1 816,9 33,1 

Batata 39,0 1.114 29.246 

Mandioca 55.5 794,8 55,5 

Milho 1.165 6.090 5.207 

Soja 1.021 2.902 2.844 

Tomate 7,3 492,3 63.649 

Trigo 21,5 84,9 3.983 

Uva 0,7 10,1 13.395 

Fonte: Secretária do Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento de Minas Gerais. 

 

A produção agrícola na Microrregião de São João del-Rei (Minas Gerais - Brasil) 

A Mesorregião do Campo das Vertentes é umas das doze mesorregiões que compõe o 

estado de Minas Gerais. Ela é formada por três microrregiões: Barbacena, Lavras e São João 

del Rei .  A microrregião é formada pelos seguintes municípios: Barroso, Conceição da Barra de 

Minas, Coronel Xavier Chaves, Dores do Campo, Lagoa Dourada, Madre de Deus de Minas, 

Nazareno, Piedade do Rio Grande, Prados, Resende Costa, Ritapólis, Santa Cruz de Minas, São 

João Del Rei, São Tiago, e Tiradentes, representados no mapa abaixo. 

  



Mapa 1: Microrregiões do Campo das Vertentes (Minas Gerais - Brasil) 

 

Fonte: Gomes e Ventorini, 2010. 

 

Em São João del-Rei, as atividades agrícolas ligadas à pecuária leiteira e a agricultura 

tradicional têm forte ligação com o mercado interno, servindo de fonte abastecedora para o 

comércio do município e região. Os principais produtos cultivados estão representados na tabela 

abaixo: 

  



Tabela 2: Principais produtos Agrícolas cultivadosem São João del Rei, 2010 

Produto Área Colhida (há) Produção (t) Rendimento médio 

(kg/Há) 

Arroz  250 300 1.200 

Cana de açúcar 210 14.175 67.500 

Café 282 16 900 

Caqui 2 16 8.000 

Feijão 1.250 1.205 964 

Laranja 150 3.900 26.000 

Mandioca 108 1.782 16.500 

Milho 5.500 33.000 6.000 

Goiaba 2 65 32.500 

Maça 32 480 15.000 

Pêssego 4 42 10.500 

Soja 500 1.300 2.600 

Tangerina 78 1.872 24.000 

Trigo 550 1.975 3.500 

Fonte: Produção Agrícola Municipal, IBGE, 2012.  

 

Nas duas últimas décadas, com o aprofundamento do processo de Globalização da 

economia, verificamos intensas transformações no processo produtivo ligado ao agronegócio. 

Cada vez mais o espaço é adensado com objetos técnicos, o que dinamiza e aumenta a 

produção, seja ela industrial ou agrícola. 

 

Desse modo, o homem, que já foi mero observador da natureza, transforma-
se em agente com profunda capacidade de interferência nela, e constrói, 

rapidamente, uma segunda natureza, uma natureza artificializada, na qual 

os fixos artificiais são cada vez mais numerosos (ELIAS, p. 27 e 28, 2006). 
  

Com o avanço da modernização, a incorporação de renda através da venda da força 

de trabalho, a agricultura familiar vêm se enfraquecendo. Porém, verificamos grandes porções 

do território que mantém esta forma de organização agrícola, cultivando fortes vínculos com o 

mercado local (SANTOS, 2009, p.73.).  

Concordamos com Frederico & Castillo (2004), para quem 

 

os Circuitos Espaciais Produtivos pressupõem a circulação de matéria (fluxos 
materiais) no encadeamento das instancias geograficamente separadas da 
produção, distribuição, troca e consumo, de um determinado produto num 



movimento permanente; os Círculos de Cooperação no espaço, por sua vez, 
tratam da comunicação consubstanciada na transferência de capitais, ordens 
e informação (fluxos imateriais), garantindo os níveis de organização 
necessários para articular lugares e agentes dispersos geograficamente, isto 
é, unificando, através de comandos centralizados, as diversas etapas, 
espacialmente segmentadas da produção. 
 

Verificamos, no estado de Minas Gerais, áreas privilegiadas em ações modernizantes, 

como é o caso da produção de café no sudoeste e sul do estado. Tais regiões são fortemente 

ligadas ao mercado internacional desta commodity, o que leva a uma demanda por 

melhoramento dos fluxos materiais e informacionais. Como nos alerta Milton Santos (SANTOS, 

1996, p. 275) no atual período não basta apenas produzir, é indispensável colocar a produção 

em circulação. Como exemplo, podemos citar o “porto seco” no município de Varginha (MG), 

necessário para atender às exigências do circuito espacial produtivo do café.  

No Norte do estado de Minas Gerais, temos outro exemplo de região que começa a se 

funcionalizar para atender ao mercado internacionalizado, através da produção de frutas para a 

exportação. A fruticultura que vem ganhando destaque pelos investimentos que recebe em 

relação a outras áreas do estado. Esta se utiliza de distintos métodos, técnicas e tipos de cultivo, 

de assistência técnica, de armazenagem e de transporte, além da diversidade de agentes 

presentes para a realização da produção. 

Segundo dados da EMBRAPA (2009) a região possui particularidades, como o clima 

tropical de savana, com precipitação anual média em torno de 800 mm, concentrada nos meses 

de novembro e março. Características que muito se diferem de outras mesorregiões do estado 

de Minas Gerais. Para a realização da produção de frutas naquela porção do estado, foram 

incorporados novos objetos técnicos, como um complexo sistema de irrigação. Sistemas de 

engenharias que o homem vai superpondo a natureza; verdadeiras próteses, de maneira a 

permitir que se criem condições de trabalho próprias de cada época (SANTOS, p, 41, 2009). Na 

região, se destaca o projeto Jaíba que já conta atualmente com 19.080 hectares implantados. 

Jaíba é a designação dada para uma porção de terras de cerca de 300 mil hectares, localizada 

entre a margem direita do Rio São Francisco e a esquerda do Rio Verde Grande, abrangendo 

terras dos municípios de Matias Cardoso e Jaíba, localizados ao Norte de Minas. Entretanto, 

apenas 5.703 hectares são destinados ao cultivo (EPAMIG, 2009). Os principais cultivos são o 

de banana, abacaxi, manga e a lima ácida, inserida no circuito espacial internacional da 

economia. O adensamento técnico desse ponto privilegiado em ações modernizantes do 

território faz com se aprofunde a divisão social do trabalho, visto que tais projetos demandam um 

grande aporte de equipamentos, tecnologia, exigindo mão de obra treinada e especializada.  



Em Madre de Deus de Minas, Lagoa Dourada e São João del-Rei a produção de grãos 

(milho, feijão, soja e trigo) apresentou um grande crescimento na última década. A produção de 

grãos nestes municípios, juntamente à horticultura conduzida no município de Carandaí, 

representam os segmentos mais modernizados da agricultura microrregional. 

Nos municípios que compõem a microrregião estudada (com exceção de Santa Cruz 

de Minas, que não possui área agrícola), a cultura do milho é conduzida, para produção de 

silagem, grãos, ou ainda para alimentação de aves e suínos destinados ao autoconsumo. A 

cultura do feijão também é bastante difundida em todos os municípios. Os cultivos sucessivos de 

milho em Lagoa Dourada, a despeito da adoção da técnica de plantio direto, têm apresentado 

redução de produtividade e incidência de pragas, fato que despertou, em alguns produtores, o 

interesse pelo cultivo de soja, em rotação com milho. 

Em relação ao cultivo de frutas, existe um projeto estatal em andamento, o “Frutifica 

Minas”, que visa modernizar pontos selecionados da Microrregião a fim de que produzam, tanto 

para consumo local, quanto para exportação. Atualmente, as principais culturas realizadas são: 

laranja, tangerina, manga, goiaba, caqui, abacate, mamão, banana, uva, limão, pêssego, maça, 

pêra, figo e maracujá (IBGE, 2012). Estas estão espacialmente distribuídas pelos municípios da 

microrregião.  

No circulo de cooperação agrícola da microrregião verificamos o apoio técnico de 

diversos agentes como Instituições de Ensino Superior, dentre as quais se destacam a 

Universidade Federal de São João del-Rei, Universidade Federal de Lavras e Universidade 

Federal de Viçosa que em geral são responsáveis pelas pesquisas relacionadas à melhoria dos 

cultivares, métodos e análise do processo agropecuário e organização do espaço. 

Algumas empresas públicas relacionadas a pesquisas agropecuárias também 

compõem esse circulo de cooperação, principalmente (Empresa de Assistência Técnica e 

Extensão Rural de Minas Gerais) EMATER-MG, Empresa  Brasileira de Pesquisa Agropecuária) 

EMBRAPA e (Empresa  Brasileira de Pesquisa Agropecuária) (Empresa de Pesquisa 

Agropecuária de Minas Gerais) EPAMIG. Estes organismos colocam à disposição dos 

produtores agrícolas assistência técnicas realizadas por agrônomos, pesquisas para a melhoria 

da fruta, sementes adequadas ao clima e solo da região.  Esses procedimentos se dão através 

da incorporação de métodos científicos na organização da produção. Tais inovações técnicas e 

organizacionais vão criando um novo tempo e um novo uso da terra (SANTOS, 2001, p. 118). 

Atualmente, a microrregião de São João del-Rei pode ser apontada como exemplo de 

modernização desigual, visto que há alguns pontos que demonstram a utilização de técnicas 

racionais, como o uso de sementes e mudas selecionadas e melhoradas, maquinários, 



defensivos e apoio de empresas de assistência técnica como a EPAMIG, EMBRAPA e 

instituições de ensino superior como a Universidade Federal de São João del-Rei. 

Acompanhando as novas tendências do atual período técnico- cientifico e informacional, como é 

o caso da incorporação recente de parte desses territórios ao circuito espacial produtivo ligado à 

agricultura cientifizada com a produção de frutas de clima temperado. 

Muitos pontos com fraco empreendimento agrícola ficam à margem do processo de 

modernização. Neste prevalecem à agricultura de subsistência ou a produção pouco mecanizada 

de mercadorias como o cultivo feijão, milho, além da tradicional pecuária leiteira no município. 

O predomínio de condições desfavoráveis à prática agrícola tem acarretado a 

manutenção de uma significativa parcela desta microrregião à margem do processo de 

modernização vivenciado em outras regiões do estado e do país durante as últimas décadas. Em 

algumas áreas desta microrregião habitam pequenas comunidades que convivem com 

problemas de baixa renda e subemprego (PELEGRINI; SIMÕES, 2010, p.9). Em todos os 

municípios pesquisados existem terrenos que apresentam limitações ao uso agrícola impostas 

pela declividade, em diferentes graus, característica que, associada à baixa fertilidade natural 

dos solos, restringe a prática da agricultura moderna (PELEGRINI; SIMÕES, 2010, p.7). 

Os principais problemas enfrentados pelos produtores agrícolas na microrregião se 

relacionam às variações climáticas (chuvas em excesso, granizo e inundações), que interferem 

na produção e provocam frustrações de safra, às dificuldades para controlar pragas e doenças, à 

falta de assistência técnica e às deficiências apresentadas pela estrutura de comercialização 

(PELEGRINI; SIMÕES, 2010, p.16). 

 

Conclusões: 

No atual período histórico, o território nacional sofre profundas modificações com a 

incorporação de objetos técnicos intencionalmente produzidos para dinamizar a produção, seja 

ela agrícola ou industrial.  

Tais sistemas de engenharia são incorporados com mais facilidade no campo, visto 

que este possui áreas menos rugosas se comparados aos espaços urbanos. Assim, no ultimo 

quartel do século XX, verificamos uma reorganização nos espaços agrícolas, recentemente 

incorporados à produção globalizada (ELIAS, 1996, p. 25). Porém, tais sistemas de engenharia 

não são distribuídos de forma igual no espaço. Estes atendem a necessidade de alguns 

produtores e alguns produtos, produzindo, muitas vezes, nexos estranhos a sociedade local 

(SANTOS, 1999). 



Cada ponto do território modernizado é chamado a oferecer competências especificas 

a produção (SANTOS, 2001, p. 105), como é o caso do Norte, do Sul e do Sudoeste de Minas 

Gerais, onde as paisagens rurais correspondem à constituição de uma esfera cada vez mais 

artificial, técnico-científica-informacional, substituindo o que era apenas natural (RAMOS, 2002, 

p. 2). Tais modernizações técnicas e organizacionais só se realizam graças à presença de 

diversos agentes, como Instituições de Ensino, Organismos públicos e particulares voltados para 

o desenvolvimento de pesquisas, empresas nacionais e multinacionais dentre outros constituindo 

os circuitos de cooperação da economia agrícola.  

Na microrregião de São João del-Rei constatamos verdadeiros pontos privilegiados 

que através da incorporação de ciência, técnica e informação na produção, conseguem se inserir 

no circuito nacional do agronegócio. Porém, existem ainda na região extensos espaços não 

modernizados, ligados à produção agropecuária, que se realizam de forma rudimentar e apenas 

para subsistência. 

A microrregião ainda é carente de pesquisas voltadas relacionadas à Geografia. Nossa 

pesquisa, que deu origem a este artigo, ainda está em fase de amadurecimento. Nosso objetivo 

é fazer uma análise geográfica do local para entender o atual uso do território mineiro, 

construindo, nessa porção do espaço, um discurso territorial a favor da vida e não da reprodução 

do capital. 
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