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Resumo 
 
Este trabalho teve como principal objetivo o uso da cartografia temática na análise da 
produção agropecuária dos anos de 1990 e 2010 na Microrregião Geográfica (MRG) de 
Frutal – Minas Gerais. Metodologicamente utilizou-se a coleta de dados censitários do 
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e após isso, produziu-se o banco 
de dados e posteriormente os mapas temáticos com a distribuição espacial das 
atividades agropecuárias. Como resultados obtiveram-se a evolução sob o parâmetro da 
comparação da evolução das atividades agropecuárias no território da MRG de Frutal, 
analisando a nova configuração do espaço agropecuário da pesquisa. Deste modo, a 
análise dessa evolução da produção agropecuária da MRG de Frutal foi realizada em um 
período importante para o setor, em que o Brasil passa a desempenhar um papel 
importante e regulador na produção de alimentos do mundo, analisando quais os rumos 
que o setor vem tomando diante o desenvolvimento das produções de alta escala e os 
rumos das culturas ditas “tradicionais” da região. Com os mapas temáticos da produção 
agropecuária como resultados satisfatórios, possibilitou uma visão clara da distribuição 
setorial no espaço em análise. A produção agropecuária se figura como a principal fonte 
econômica, sendo a principal base de recursos aos municípios que compõem a área da 
MRG de Frutal. Identificadas as principais variáveis que ocupam o espaço agropecuário 
do recorte espacial em estudo, sendo elas: abacaxi, cana de açúcar, laranja, milho e soja 
no setor agrícola e aves, bovinos e suínos na pecuária. 
 
Palavras-chave: Cartografia; Frutal; Produção Primária 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Resumen 
 
Este trabajo tuvo como objetivo el uso de la cartografía temática en el análisis de la 
producción agrícola para los años 1990 y 2010 en Microrregião Geográfica (MRG) de 
Frutal - Minas Gerais. Metodológicamente para recoger datos del censo de Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), y después de que se llevó a cabo la base de 
datos y los mapas posteriormente temáticas de la distribución espacial de las actividades 
agrícolas. Como resultados se obtuvieron en la evolución de la comparación de 
parámetros del desarrollo de las actividades agrícolas en el territorio de la MRG de 
Frutal, el análisis de la nueva configuración de la investigación agrícola. Por lo tanto, se 
llevó a cabo el análisis de esta evolución de la producción agrícola de la MRG de Frutal 
en un período importante para el sector, donde Brasil se va a jugar un papel importante 
en la regulación y la producción de alimentos en el mundo, el análisis de la dirección de 
la industria se está llevando adelante el desarrollo de las producciones y la dirección de 
las culturas llamadas "tradicionales" de la región a gran escala. Los mapas temáticos de 
la producción agrícola ya que los resultados satisfactorios de la ayuda de esta 
herramienta, lo que permite una visión clara de la distribución sectorial en el análisis 
espacial. La producción agrícola se tiene la principal fuente económica, la base principal 
de los recursos que conforman el área de la MRG de Frutal. Se identificaron las 
principales variables que ocupan el espacio del área espacial agrícola en estudio, a 
saber: piña, caña de azúcar, naranja, maíz y soja en el sector agrícola y de aves de 
corral, ganado vacuno y porcino en el ganado. 
 
Palabras clave: Cartografía, con sabor a fruta, la producción primaria 
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1. Introdução e Justificativa  

 

As abordagens teóricas e metodológicas, acerca da produção primária na 

sociedade contemporânea, apresentam-se como ponto regulador e central para se 

discutir o futuro e sobrevivência da mesma, levando em consideração que é no setor 

primário que se concentra a produção de matéria-prima, para abastecer as indústrias de 

gêneros alimentícios, produto base, entre outros. Neste contexto, entender sua dinâmica 

de distribuição, área plantada e produtividade são fundamentais nas questões 

econômicas, bem como um planejamento coerente das áreas que apresentam potencial. 

O Brasil apresenta-se como um dos países de maior produção primária do 

mundo, se destacando na produção de grãos, carne, leite, entre outros. Além de o nosso 

país possuir um conjunto de fatores, seja eles de condições naturais, tais como, 

qualidade de solo, clima, morfologia, o setor primário passou a ser uma das principais 

fontes econômicas do país, principalmente a partir da modernização da agricultura, 

ocorrida a partir da década de 1970, que desencadeou várias mudanças no campo, como 

a maior mecanização, emprego de insumos agrícolas e modificações na estrutura 

genética das sementes, possibilitando uma maior adaptação e resistência em diversos 

ambientes. Essa mudança do perfil produtivo brasileiro promoveu a estabilidade do 

fornecimento de alimentos, não apenas para o mercado interno, mas também para o 

mercado externo, sendo esse um dos principais fatores de inúmeros incentivos 

governamentais para alicerçar a produção primária. 

A prova de que o setor primário se constitui em umas das principais fontes 

econômicas do Brasil, pode ser constatado na terminologia que o setor recebe hoje em 

dia, a do “agronegócio” ou “agribusiness”
1, no qual se apresenta em uma vertente do 

negócio brasileiro justificando a intitulação que compõe um dos principais ramos da 

economia do país atrelada a um pacote tecnológico bastante significativo. De acordo 

com o Portal do Agronegócio (2011) o agronegócio é conceituado “como a soma das 

operações de produção e distribuição de suprimentos agrícolas, processamentos e 

distribuição dos produtos agrícolas e itens produzidos a partir deles”. Nos últimos anos, 

o Brasil vem se demonstrando como um dos países, em que o agronegócio desempenha 

                                                           
1 [...] o termo agribusiness engloba toda a atividade econômica envolvida com a produção, estocagem, 
transformação, distribuição e comercialização de alimentos, fibras industriais, biomassa, fertilizantes e 
defensivos. (Pizzolatti, p. 2. S/D). 
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em uma das principais bases econômicas, representando um terço do Produto Interno 

Bruto (PIB) (PORTAL DO AGRONEGÓCIO, 2011). 

Neves (2005, p. 3), ressalta que “o agronegócio respondeu por 42% das 

exportações brasileiras em 2003, um saldo de mais de US$ 25,8 bilhões na balança 

comercial”. “Já em 2005, o agronegócio foi responsável por 36, 9% das exportações 

totais do País e 27, 9% do Produto Interno Bruto” (MONZANE, 2008, p. 57). E de 

acordo com o Portal do Agronegócio (2011) “as exportações do agronegócio em 2007, 

segundo dados do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, totalizaram 

US$ 58, 415 bilhões, um recorde histórico para o setor”. 

Tais números demonstram a importância do setor para a base econômica 

brasileira, sendo um dos principais reguladores da balança comercial. Distinguem-se os 

fatores que possibilitam essa razão. Monzane (2008, p. 60), salienta que “os baixos 

custos de produção refletidos nos elevados ganhos da produtividade servem como base 

para o crescimento potencial da agropecuária brasileira”. 

Em um recente trabalho do Ministério da Agricultura Pecuária e Abastecimento 

(MAPA), foi projetado que, 

 

A produção de grãos (soja, milho, trigo, arroz e feijão) deverá passar 
de 142,9 milhões de toneladas em 2010/2011 para 175,8 milhões em 
2020/2021. Isso indica um acréscimo de 33,0 milhões de toneladas à 
produção atual do Brasil, e, em valores relativos, 23,0%. A produção 
de carnes (bovina, suína e aves) deverá aumentar em 6,5 milhões de 
toneladas. Isso representa um acréscimo de 26,5% em relação à 
produção de carnes de 2010/2011. (MAPA, 2011, p. 42). 

 

A realização deste trabalho só foi possível através da coleta dos dados das 

principais atividades (variáveis) que compõem o espaço primário, e posteriormente foi 

organizado um banco de dados com essas informações e a partir disso com a realização 

da análise e interpretação dos mesmos, confeccionaram os mapas temáticos com a 

distribuição das atividades primárias constituintes do espaço agropecuário da MRG de 

Frutal – MG.  

Neste sentindo, faz-se necessário, elucidar a contribuição da Cartografia no final 

do século XVIII e inicio do XIX, desenvolvendo outro ramo, que foi denominado de 

Cartografia Temática. A mesma floresceu para atender e realizar os mapeamentos 

específicos acerca de uma temática, que na época eram utilizados principalmente para 

mapeamentos dos recursos naturais, tais como, solo, vegetação, relevo, clima, entre 
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outros, e, por conseguinte de áreas antropizadas, devido à carência de informações e 

reconhecimento do Espaço Geográfico em geral. Surge também, a coletânea de Atlas, 

nas mais diferentes escalas de abordagem, desde o âmbito local, regional, nacional e 

internacional. 

A MRG de Frutal (Figura 1) localiza-se na porção Oeste do Estado de Minas 

Gerais, na Mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, sendo composta por doze 

(12) municípios (Quadro 1). 

 

Figura 1: Localização geográfica da Microrregião Geográfica de Frutal – MG. 

 
 

Discorrer acerca da produção primária da MRG de Frutal, tendo como suporte a 

Cartografia Temática, e sua consequente elaboração de mapas temáticos, de acordo com 

os recortes temporais propostos, trará um conjunto de informações, tanto do ponto de 

vista econômico, associado à economia rural, quanto em relação à produção acadêmica 

de mapas digitais, com o propósito de acompanhar a evolução agropecuária, bem como 

a verificação real da aplicabilidade de técnicas cartográficas tendo como tema as 

principais variáveis do setor primário. 

Para que se possa entender, um pouco da dinâmica de produção primária do 

espaço agropecuários que compõem a Microrregião Geográfica de Frutal, faz-se 
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necessário destacar alguns pontos fundamentais nos processos de modernização da 

agricultura, que o território brasileiro vem passando, principalmente a partir da década 

de 1970, período que ocorreu a chamada “Revolução Verde” no campo brasileiro, e que 

modificou consideravelmente as relações campo x cidade, campo x produção, entre 

outros fatores. 

 

Quadro 1: municípios que compõem a MRG de Frutal – MG, com a população total em 
2010 

Municípios Total da População 2010 

Campina Verde – MG 19.324 

Carneirinho – MG 9.471 

Comendador Gomes – MG 2.972 

Fronteira – MG 14.041 

Frutal – MG 53.468 

Itapagipe – MG 13.656 

Iturama – MG 34.456 

Limeira do Oeste – MG 6.890 

Pirajuba – MG 4.656 

Planura – MG 10.384 

São Francisco de Sales – MG 5.776 

União de Minas – MG 4.418 

Fonte: Cidades@/IBGE (2011). 
Org.: Teodoro (2011) 
 

O papel importante da parte teórica da pesquisa, será o resgate das mudanças 

que ocorreram na dinâmica da produção primária, a partir da modernização da 

agricultura, a partir da década de 1970, até a situação atual em que se encontra o recorte 

espacial estabelecido. Utilizando-se como parâmetro de análise a interpretação dos 

dados e, posteriormente, com a elaboração dos mapas temáticos, contendo as 

informações da evolução da produção agropecuária. Diante disso, pode-se constatar que 

a Cartografia Temática neste trabalho, funcionará como elemento fundamental, para a 

leitura da organização socioespacial e socioeconômica da atividade primária na MRG 

de Frutal – MG. Para isso, no levantamento bibliográfico, será feito uma revisão 

literária, acerca do processo de modernização da agricultura no Brasil e suas relações 
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políticas e de mercado, para que se possa entender a dinâmica em que se insere o recorte 

espacial delimitado para a pesquisa. A respeito dos procedimentos metodológicos dessa 

pesquisa, no item metodologia e cronograma de execução, será detalhado passo a passo 

o desenvolver dessa proposta. 

A presente pesquisa objetiva compreender a dinâmica da produção primária da 

MRG de Frutal, analisando os dados de quantidade produzida dos anos de 1990 e 2010 

a partir de mapas temáticos, considerando a base de dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE). Norteando a pesquisa de maneira específica, tem-se: (a) 

Identificar as principais variáveis que contribuem para a constituição do Espaço 

Geográfico da área em estudo; (b) Coletar os dados de quantidade produzida das 

principais variáveis agropecuárias; (c) Analisar a dinâmica da produção agropecuária, e 

a variação das quantidades produzidas no recorte temporal; (d) Compreender a 

reestruturação primária da MRG de Frutal.  

Nesta assertiva, o modelo de produção agropecuário transformou o cenário 

geográfico, onde moldes tradicionais passaram a ser incorporados ou até mesmo 

extintos pela produção extensiva de monoculturas, como por exemplo, nos últimos 

anos, a cana de açúcar, que tem incentivos governamentais e atendem ao mercado 

interno e externo. Assim, mapear, analisar e compreender o processo de reestruturação 

primária da Microrregião Geográfica de Frutal torna-se um elemento fundamental para 

o entendimento não apenas da supracitada área, mas inclusive das conseqüências, tanto 

para Minas Gerais quanto em contexto nacional, uma vez que a “Revolução Verde” não 

teve fronteiras. 

Portanto, justifica-se a execução dessa pesquisa, pelo fato da importância que a 

produção agropecuária, exerce nas questões sociais, políticas, econômicas do Brasil e 

em toda sociedade, levando em consideração que é da produção primária que advêm à 

matéria prima para a produção dos alimentos, e, sobretudo da Cartografia Temática 

como ferramenta essencial para elaborar um banco de dados contendo as informações 

dos produtos e sua distribuição. A escolha do recorte temporal foi efetivada pela 

compreensão de que se consolida a produção em alta escala na MRG de Frutal, prova 

disso são as consultas dos dados de produção agropecuária do IBGE. E por fim, não se 

pode deixar de mencionar a escolha do recorte espacial como escala de mensuração para 

se trabalhar que é a MRG de Frutal, que se localiza em uma das mesorregiões com 

maior produção agropecuária do Estado de Minas Gerais, que é a do Triângulo 
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Mineiro/Alto Paranaíba, e que sempre teve uma economia baseada na produção 

primária, destacando-se na produção de leite, gado bovino, soja, laranja, e nos últimos 

anos com um grande crescimento da produção de cana de açúcar. Diante disso, faz-se a 

necessidade da execução dessa pesquisa. 

A estrutura do trabalho foi organizada da seguinte forma: (1) o primeiro capítulo 

que aqui já foi relatado, que consta na introdução com a justificativa; (2) o segundo 

capítulo, que aborda a fundamentação teórica acerca da temática da pesquisa, tais como, 

cartografia temática, sobre a produção primária, um item sobre as pluriatividades do 

estado de Minas Gerais, outro sobre as singularidades da Microrregião Geográfica de 

Frutal, com a caraterização humana e física; no terceiro capítulo, refere-se às ações 

metodológicas; (4) no quarto os resultados; (5) no seguinte será apresentado os apreços 

finais em relação as considerações a respeito da pesquisa e por fim (6) as referências.  
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2. Fundamentação Teórica 

 

2.1. Cartografia Temática 

 

A Ciência Geográfica tem como leitura espacial as relações sociedade/natureza, 

sendo essa, marcada por uma constante mudança ao longo do tempo histórico. A 

cartografia é uma ciência que antecede a Ciência Geográfica, mas que desde seu 

surgimento tinha como objetivo essa leitura do mundo de forma espacializada por meio 

de mapas compilados de maneiras distintas e sem a exatidão e precisão se comparados 

aos que apresentam os mapas atuais. 

“Desde os tempos antigos o homem busca localizar-se no espaço terrestre, fixar 

territórios estabelecer limites, descobrir caminhos, entre outras atividades” (SILVA & 

CASSOL, 2010, p. 86). Diante disso, pode-se constatar que a sistematização da 

Cartografia quanto ciência, vem contribuindo muito no que tange a distribuição 

espacial, pois desde muitos séculos atrás, a localização e sua distribuição no espaço, é 

um elemento importante para a sobrevivência da sociedade. São vários os pressupostos 

que antecedem a definição do desenvolvimento da Cartografia, dentre eles pode-se citar 

os desenhos rudimentares, as navegações, entre outros. 

 

A Cartografia destaca-se como uma das mais antigas ciências de que 
se tem conhecimento, pode-se dizer que ela teve origem na mais 
remota antiguidade, quando o homem primitivo já sentia necessidade 
de registrar o espaço em sua volta a fim de marcar os lugares mais 
importantes para sua sobrevivência. Ao registrar nas paredes das 
cavernas os locais onde havia abundância de água e alimentos, 
situações de perigo, redutos de outras tribos, etc., utilizando-se de 
instrumentos rudimentares, o homem primitivo estaria desenvolvendo 
um trabalho de cartografia na sua forma mais primitiva. (TIMBÓ, 
2001, p. 2). 

 

Existem períodos e acontecimentos importantes do uso da Cartografia para o 

mapeamento e reconhecimento do território. E Câmara & Medeiros (1988, p.4) 

salientam que foi “Somente com o inicio das navegações oceânicas, nos séculos XIV e 

XV, é que os governos europeus resgataram a importância dos mapas. Então, começou-

se a realização de mapeamentos sistemáticos em seus territórios”. 



18 

 

Seguindo essa trajetória, Câmara; Medeiros (1998, p. 4) ressaltam que “com o 

desenvolvimento dos países europeus ocidentais, houve um crescimento da influencia 

de sua cultura para o resto do mundo, e consequentemente, das idéias e dos métodos de 

como fazer mapas”. 

Esse surgimento de novas pesquisas nesse ramo levou ao crescimento dos 

mapeamentos específicos, como exemplo a distribuição dos solos, de uso do solo, de 

vegetação, entre outros. Estes mapas começaram a ser intitulados de mapas temáticos, 

pelo fato de conter informações especificas de um determinado assunto (CÂMARA; 

MEDEIROS, 1998, p. 4). 

Vários são os conceitos de Cartografia Timbó (2001, p. 2), definiu de forma bem 

sintética seus principais aspectos, que são eles, 

 

Cartografia é a Ciência e Arte que se propõe a representar através de 
mapas, cartas e outras formas gráficas (computação gráfica) os 
diversos ramos do conhecimento do homem sobre a superfície e o 
ambiente terrestre. Ciência quando se utiliza do apoio cientifico da 
Astronomia, da Matemática, da Física, da Geodésia, da Estatística e de 
outras ciências para alcançar a exatidão satisfatória. Arte, quando 
recorre às leis estéticas da simplicidade e da clareza, buscando atingir 
o ideal artístico da beleza. 

 

A utilização dos mapas ao longo da história tem uma grande influência na 

organização da sociedade. Câmara; Medeiros (1998, p. 3) retrata bem essa trajetória dos 

mapas, salientando que, 

 

A observação e a representação da superfície da terra têm sido 
importantes na organização das sociedades. Desde a mais remota 
antiguidade até os tempos atuais, as informações espaciais têm sido 
descritas de forma gráfica pelos antigos cartógrafos e utilizados por 
guerreiros, navegadores, geógrafos e pesquisadores. 

 

Entretanto a definição do desenvolvimento da Cartografia, segundo Silva; 

Cassol (2010, p. 86), foi, 

 

O impulso definitivo ao desenvolvimento da Cartografia iniciou-se a 
partir de 1569, com a criação da projeção cilíndrica de Mercator, onde 
foi possível planificar, através de medidas matemáticas, o globo 
terrestre. A partir desse momento, os mapas não eram somente meras 
figuras representativas, mas sim, materializavam as novas descobertas, 
a evolução do conhecimento, a ciência e a técnica. 
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Mas com a progressiva especialização e diversificação dos ramos científicos e 

suas sistematizações, fez com que “no fim do século XVIII e inicio do século XIX, 

culminaram com a definição de outro tipo de cartografia, a cartografia temática–

domínio dos mapas temáticos” (MARTINELLI, 2005, p. 21). 

“Essa nova demanda de mapas norteou a passagem da representação das 

propriedades apenas ‘vistas’ para a representação das propriedades ‘conhecidas’ dos 

objetos” (MARTINELLI, 2005, p. 21). 

Uma colocação interessante, que Martinelli (2005, p. 23) aponta é que “não 

podemos falar de cartografia, nem de cartografia temática, sem nos referirmos ao mapa, 

ao processo através do qual ele é criado e ao contexto social no qual ele se insere”. 

Os mapas temáticos surgem com a Cartografia Temática que floresce com a 

necessidade dessa descrição de determinados assuntos. De acordo com Câmara & 

Medeiros (1998, p. 13), “os mapas temáticos descrevem, de forma qualitativa, a 

distribuição espacial de uma grandeza geográfica, como os mapas de pedologia ou de 

aptidão agrícola de uma região”. Os mapas temáticos trazem consigo uma pluralidade 

de abordagens geográficas, podendo ter inúmeros temas que desenha de diversas 

questões seus procedimentos. 

Nos dias atuais, quando se fala em mapas, não se pode deixar de mencionar as 

ferramentas tecnológicas na elaboração dos mesmos, como indica Martinelli (2005, p. 

23), 

 

[...], atualmente, a ciência dos mapas não pode ser vista fora do 
contexto da era da informação de onde desponta como conceito 
central o de visualização cartográfica, tido como uma forma de 
amalgamar os entendimentos da cartografia associados à cognição e 
análise, à comunicação e às tecnologias computacionais. 

 

Diante disso, pode-se perceber que os recursos tecnológicos, vêm integrando e 

contribuindo com o desenvolvimento da cartografia temática. Contemplando com a 

mesma linha de raciocínio o mesmo autor descreve que, 

 

Com o auxilio de satélites e de computadores, a cartografia vem se 
tornando cada vez mais um verdadeiro Sistema de Informações 
Geográficas, visando a coleta, o armazenamento, a recuperação, a 
análise e a apresentação de informações sobre lugares, monitoradas no 
tempo, além de proporcionar simulações de eventos e situações 
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complexas da realidade, tendo em vista a tomada de decisões 
deliberadas (MARTINELLI, 2005, p. 24). 

 

Os mapas temáticos com essa incorporação das novas tecnologias em sua 

elaboração, passam cada vez mais por uma responsabilidade de descrever uma 

determinada abordagem. Então, “não basta que os mapas respondam apenas à pergunta 

‘Onde fica’? Hoje, eles precisam responder também há outras questões como ‘por 

que?’, ‘quando?’, ‘por quem?’, ‘para que finalidade?’ e ‘para quem?’” (MARTINELLI, 

2005, p. 26). Na cartografia temática com as tecnologias da informação é assim que se 

dá à relação e construção do desenvolvimento desse ramo da cartografia. 

  Para se trabalhar com a Cartografia Temática, é preciso problematizar algumas 

diretrizes, para que se possa estabelecer e buscar as respostas de uma determinada 

temática. Para iniciar a construção dessas diretrizes, a definição do tema, é de 

fundamental importância para que se possa começar a planejar. A partir da escolha do 

tema, dará inicio a coleta dos dados que representarão os mapas temáticos e originará a 

base cartográfica da pesquisa. O tema pode ser de várias naturezas e abordagens. 

  No caso dessa pesquisa, os mapas terão como tema a distribuição da produção 

primária da MRG de Frutal - MG, os mesmos serão elaborados a partir do software Arc. 

View 3.2a. Os dados da produção primária, para elaboração do banco de informações e 

dos mapas temáticos, serão obtidos a partir dos censos agropecuários do IBGE. 

  A elaboração do banco de dados2, devem seguir pelos seguintes estágios: 

identificação dos dados relevantes; coleta dos dados sobre fenômenos identificados 

como relevantes; correção dos erros introduzidos durante a coleta; e espacialização e 

armazenamento dos dados (MEDEIROS & PIRES, 1998, p. 39). 

A cartografia digital se constitui como ferramentas de coleta, processamento e 

gerenciamento de informações de dados espaciais. Seu uso principalmente no que se 

refere ao Brasil, é de recente difusão. A partir do início do século XXI sua utilização 

vem se difundindo de forma gradativa, contribuindo de diversas formas para os vários 

campos de desenvolvimento e planejamento dos dados espaciais.  

Com a evolução das ferramentas tecnológicas, nos últimos anos, possibilitou que 

houvesse um significativo avanço nos meios de interpretação de determinados dados 

                                                           
2 “Um banco de dados, muitas vezes também chamado de base de dados, é um conjunto de arquivos 
estruturados de forma a facilitar o acesso a conjuntos de informações que descrevem determinadas 
entidades do mundo” (MEDEIROS & PIRES, 1998, p. 31). 
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espaciais. No entanto, acredita-se que suas potencialidades estão sempre se expandindo 

e, dessa forma, contribuindo com leituras e interpretações da interface natureza-

sociedade mais consentâneas com o atual período técnico-científico informacional que 

vivemos. 

Neste sentido, as ferramentas dos Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) 

auxiliam de maneira eficiente na leitura dos dados espaciais. Em alguns países, como 

nos Estados Unidos, no Canadá e na França, entre outros, a cartografia digital se 

encontram em um estágio avançado em relação a outros países. Entretanto, no Brasil, 

essas tecnologias de informação ainda são utilizadas de forma restrita necessitando que 

as mesmas sejam mais difundidas, pois se constituem em importantes ferramentas para 

a interpretação dos arranjos espaciais. 

 

Num país de dimensão continental como o Brasil, com uma grande 
carência de informações adequadas para a tomada de decisões sobre 
os problemas urbanos, rurais e ambientais, o Geoprocessamento 
apresenta um enorme potencial, principalmente se baseado em 
tecnologias de custo relativamente baixo, em que o conhecimento seja 
adquirido localmente (CÂMARA; DAVIS, 2001, p. 1-1). 
 

De modo geral, os SIGs tem seu surgimento recente, sendo empregado, pela 

primeira vez, na década de 1960 nos países da América do Norte. Entretanto, várias 

foram as fases que permitiram sua evolução as quais contribuíram para aprimorar suas 

ferramentas e escalas de mensurações. Atrelado a essa evolução, está também, à 

expansão do campo computacional que nos últimos anos evoluiu significativamente. 

Na década de 1960 tem-se o surgimento dos SIGs. Entretanto, pode-se 

considerar a década de 1970 como o período da instituição dessas ferramentas e a 

década de 1980, tem-se o período de comercialização e expansão desses meios. 

Enfatiza-se que na década de 1990 e na primeira década de 2000, os SIGs se consolidam 

atrelados a grande evolução computacional. Os softwares de SIGs vêm se aprimorando 

de maneira bastante eficiente nos últimos anos enriquecendo as análises espaciais. 

Ressalta-se que os dados espaciais podem ser de várias escalas de mensuração 

em diferentes recortes temporais e espaciais. O primeiro passo para começar o estudo 

utilizando a cartografia digital, é a escolha do recorte temporal e espacial. As 

perspectivas da cartografia digital para o século XXI se demonstram em uma vertente 
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cada vez mais interdisciplinar, atuando em diversos campos, com eficiência no 

desenvolvimento de suas análises e tratamentos de informações. 

 

La aparición de nuevos campos disciplinarios que intentan enmarcar 
conceptualmente el uso de la tecnologia de los Sistemas de 
Información Geográfica y el conjunto de software que componen el 
campo de la GeoInformática fue resultado del impacto 
multidisciplianrio de estas tecnologías teniendo a la Geografía como 
ciencia central (BUZAI; BAXENDALE, 2011, p. 48). 

 

Em consonância com os autores supracitados, tem-se a ciência Geográfica como 

o centro, sendo a mesma tendo objeto de referência para seus estudos o espaço e seus 

elementos e processos que o constituem. Deste modo, no decorrer do século XXI, os 

SIGs se constituem em importantes ferramentas alimentando a interdisciplinaridade, 

abrangendo praticamente todos os campos de análises dos elementos espaciais. 

“A expressão ‘GEOGRAPHICAL INFORMATION SYSTEMS’ ou GIS foi 

empregue pela primeira vez nos anos de 1960, todavia com dois significados bem 

diferentes” (TEIXEIRA, 1993, p. 12). 

O autor relata que sua origem, surgiu em duas vertentes. A primeira com Roger 

Tomlinson, considerado por muitos autores, o pai do GIS, por ser o responsável da 

criação do ‘Canada Geographic Information System’ em 1966. Ele empregou esse 

termo para nomear o sistema que possibilitou processar e analisar uma grande 

quantidade de dados e produzir mapas temáticos (TEIXEIRA, 1993, p.12). 

A outra vertente aconteceu nos Estados Unidos, com Duane Marble, que 

integrado a uma equipe de geógrafos e engenheiros, utilizou o termo para descrever um 

software e dados que possibilitaram a criação de um método quantitativo no estudo de 

transportes urbanos (TEIXEIRA, 1993, p.12). 

O autor também salienta que os países que são decisivos na contribuição dos 

sistemas de informação geográfica, sendo eles, Estados Unidos, Canadá e o Reino 

Unido. Levando em consideração a importância desses três países, Teixeira (1993, p.14) 

divide a evolução do GIS em quatro fases: 

A 1ª fase, ou idade pioneira, compreende a década de 1960 até cerca de 1975. 

Esta fase foi determinante para o desenvolvimento do empenho e pericia de 

personalidades individuais, dos quais se pode citar: R. Tomlinson em CGIS no Canadá, 

H. Fischer em Harvard Laboratory for Computer Graphics (LCG), J. Dangermond em 
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Environmental Systems Research Institute (ESRI) nos Estados Unidos, e D. Bickmore 

em Experimental Cartography Unit do Reino Unido. A pesquisa decorreu com contatos 

internacionais limitados e com recursos computacionais ambiciosos para a época. 

Já a 2ª fase, ou período das instituições, ocorre em torno de 1973 até o começo 

da década de 1980. Fase em que as agências privadas e governamentais regularizavam 

suas situações em relação às anteriores e financiavam novas pesquisas. Também 

ocorreram os reforços dos contatos nacionais e internacionais. 

Na 3ª fase, ou idade comercial, ocorre o início da grande expansão do GIS que 

rapidamente dominou a década de 1980. No sentido em que foram apresentadas as 

grandes capacidades demonstradas pela tecnologia do GIS, associadas à aquisição de 

microcomputadores e computadores pessoais com capacidade de processamento a 

preços acessíveis. 

E a 4ª fase corresponde a atual. Segue naturalmente a evolução da anterior, que é 

dominada pelos utilizadores. Resultado lógico da expansão e qualidade do parque 

computacional dos dias atuais. 

Neste sentido, pode-se mencionar que nos dias atuais está se organizando uma 5ª 

fase, a qual corresponde ao advento da internet e a proliferação dos mapas para a web, 

os quais se consolidam e se expandem de maneira otimizada pela sociedade. 

Pelo resgate apresentado pode-se afirmar que a década de 1960 foi o marco da 

criação do primeiro SIG na era contemporânea. Sua difusão e o surgimento de novos 

sistemas foram sendo presenciadas principalmente nos Estados Unidos. 

Posteriormente, “A década de 1970 foi marcada pelo desenvolvimento dos SIGs 

voltados para o planejamento e modelamento de situações relacionadas com o meio 

urbano. Entretanto, os objetivos eram modestos e a modelagem feita era geralmente 

simples” (SILVA, 2003, p. 65)1. 

Na década de 1970, ocorre o aparecimento das imagens de sensoriamento 

remoto, as quais se tornaram mais tarde em uma das principais fontes de informações 

para os SIGs. Em 1972, os SIGs incorporaram esse produto derivado do processamento 

digital de imagens de satélites nas análises espaciais (SILVA, 2003, p. 65). 

O mencionado autor relata que a partir da década de 1980, houve uma crescente 

utilização das tecnologias de coleta, processamento, análise e manipulação dos dados de 

informações geográficas. 
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A definitiva incorporação dos SIGs nos mais diversos setores da 
sociedade aconteceu na década de 80. Isto se deveu a vários fatores, 
sendo um dos mais importantes a evolução tecnológica da informática. 
Podemos citar como exemplo, o aparecimento da plotagem 
eletrostática, do scanner e das estações de trabalho. A tecnologia de 
banco de dados sofreu um grande impulso quando o ESRI (Earth 
System Research Institute) desenvolveu um banco de dados relacional 
comercial e a Integraph produziu um banco de dados comercial tipo 
hierárquico (SILVA, 2003, p. 65). 

 

Portanto, a partir da década de 1980, com o incremento da tecnologia tem-se 

significativa evolução dos Sistemas de Informações Geográfica. Nesta década, os 

sistemas passaram a ter “[...] uma alta capacidade de produção gráfica, processamento 

de atributos e análises espaciais” (SILVA, 2003, p.66). 

  Nessa mesma linha de raciocínio, recorre-se novamente a Silva (2003) quando o 

autor comenta sobre a evolução dos SIGs na década de 1980, enfatizando que, 

 

A partir dos anos de 1980, com a massificação causada pelo avanço da 
microinformática e a criação de centros de estudos especializados em 
geoprocessamento de dados houve uma expansão da utilização desta 
tecnologia. Surgiram os Sistemas de Gerenciadores de Banco de 
Dados (SGDB) e formaram-se pessoas capacitadas para a 
manipulação dos equipamentos e programas destinados a fins de 
mapeamento e análise de dados espaciais (SILVA, 2009, p. 57). 

 

  Desta forma, as funções dos SIGs no final da década de 1980, estavam bem 

estabelecidas, tornando assim, o começo da década de 1990, apenas a difusão da 

integração de usuários desses sistemas (SILVA, 2003, p. 66). 

  A prova disso pode ser vista na passagem do Physical Geography (2011), 

ressaltando que, 

 

In the 1980s and 1990s, many GIS applications underwent substantial 
evolution in terms of features and analysis power. Many of these 
packages were being refined by private companies who could see the 
future commercial potential of this software. Some of the popular 
commercial applications launched during this period include: ArcInfo, 
ArcView, MapInfo, SPANS GIS, PAMAP GIS, INTERGRAPH, and 
SMALLWORLD. It was also during this period that many GIS 
applications moved from expensive minicomputer workstations to 
personal computer hardware (PHYSICAL GEOGRAPHY, 2011). 

 

  Na atualidade, os Sistemas de Informações Geográfica, tem evoluido e se 

aprimorado, pois “There are several encouraging signs that in recent years GIS has 
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reached new levels of popularity, respectability and maturity[…]” (LONGLEY et. al., 

2005, p. 12). 

  O surgimento de novas pesquisas e de programas tem contribuído muito em 

diversos campos de aplicação. A este respeito Goodchild (2011) assinala 

 

The Geographical Information System (GIS) community has come a 
long way in the past decade. Major research and training programmes 
have been established in a number of countries, new applications have 
been found, new products have appeared from an industry which 
continues to expand at a spectacular rate, dramatic improvement 
continues in the capabilities of platforms, and new significant data sets 
have become available. It is tempting to say that GIS research, and the 
meetings at which this research is featured, are simply a part of this 
much larger enthusiasm and excitement, but there ought to be more to 
it than that (GOODCHILD, 2011). 

 

  O ponto de partida para a aplicação desses SIGs é a definição do recorte 

espacial, e a temática na qual se pretende analisar. E é isso que desde sua gênese vem 

acontecendo, não só uma evolução no sistema, mas também, uma evolução nos campos 

de aplicação. Os SIGs tornou-se uma ferramenta interdisciplinar. Em consonância com 

essa interdisciplinaridade na evolução do campo de atuação dos SIGs, Weicheng 

comenta que, 

 

Dans les années 1970, une tentative d'application d'un tel système a 
été entreprise aux Etats-Unis. Depuis 1980, grâce au développement 
des techniques informatiques, les SIG ont évolué et ont été utilisés 
dans de nombreux domaines de recherches, tells que la cartographie, 
la gestion de territoire, la surveillance d’occupation des sols et 
l’analyse du changement de l'environnement (pollution, catastrophes 
naturelles, etc.), les analyses géologiques, agricoles et 
démographiques (WEICHENG, 2003, p. 52). 

 

  Nesta perspectiva, Longley, et. al. apresenta algumas características importantes 

na evolução dos SIGs, 

 

The history of GIS is in many (but not all) ways the history of using 
digital computers to handle and analyse mapped data. Early computers 
were literally ‘number crunchers’, not handles of the complex forms 
of information found on maps, and were designed to perform a task - 
the manipulation of numbers - that had no obvious applications in the 
world of map production and use. Thus it was many years after the 
development and deployment of the first electronic computers that 
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uses for the new technology for handling maps began to emerge 
(LONGLEY, et. al., 2005, p. 2). 

 

  Segundo Miranda (2010, p.19) “A informação geográfica se relaciona a locais 

específicos, possuindo um sistema de referencia ou localização espacial através de um 

sistema de coordenadas. Este processo resultou no desenvolvimento e evolução de 

sistemas que ficaram conhecidos como SIG”. Para ele, o uso de imagens legíveis por 

computador não representa algo novo, porém, o uso do termo no dia-a-dia é algo que 

desenvolveu principalmente nas décadas mais recentes (MIRANDA, 2010, p. 19). 

  Em um recente trabalho, Buzai; Baxendale (2011, p. 100) definiram esse campo 

da Geografia sendo, “La Geografia Automatizada corresponde al processo por el cual a 

partir de iniciada la década de 1980 se incorporan progressivamente nuevos desarrollos 

en tecnología digital destinados al Análises Espacial”. Neste contexto, por volta da 

década de 1980, desenvolveram, conforme Buzai ; Baxendale, 

 

Estas tecnologías digitales presentam una gran variedad de 
possibilidades de aplicación y los Sistemas de Información Geográfica 
como tecnologia de integración se han convertido definitivamente en 
el principal medio para realizar un análisis socioespacial com el fin de 
proveer caminos de solución a las problemáticas concretas que 
demanda una efectiva gestión y planificación territorial (BUZAI ; 
BAXANDALE, 2011, p. 100). 

 

  Ciampagna (s.d., p. 7), salienta que “Un SIG no debe almacenar un mapa en 

forma convencional; ni tampoco como una imagen en particular o vista de un área 

geográfica. En lugar de eso, un SIG almacena datos geográficos, dibujados para 

ajustarse a un propósito en particular”. 

  Neste sentido, o papel dos sistemas de informação, não fica restrito apenas na 

elaboração de mapas, mas na construção de um banco de dados. Esses dados, de cunho 

qualitativo e quantitativo, de determinado espaço geográfico, abordando alguma 

temática. De acordo com Ciampagna (s.d., p. 7), “Un SIG vincula datos espaciales con 

información geográfica acerca de una característica particular de un mapa. La 

información es almacenada como atributos de una entidad representada gráficamente”. 

  A evolução da conceituação dos Sistemas de Informações Geográficas se 

relaciona com as diferentes áreas de pesquisa as quais contribuíram para seu 

desenvolvimento como a informática, que enfatiza a ferramenta banco de dados ou 
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linguagem de programação; a Geografia, que a relaciona a elaboração de mapas 

(MIRANDA, 2010, p. 19). 

  O banco de dados que será produzido neste projeto, percorrerá todos os estágios, 

utilizando o software Arc. View 3.2a como base para a organização e elaboração desse 

sistema, que culminara nas informações representadas através dos mapas temáticos, 

possibilitando a visualização de sua distribuição no espaço. 

 

2.2. Produção Primária 

A caracterização da produção primária envolve uma diversidade em seus 

pressupostos de definição ou conceituação. De modo geral pode-se caracterizar 

produção primária como os espaços de produções agrícolas e pecuários. 

  As atividades que são desenvolvidas no espaço agropecuário compõem um dos 

três setores que compõem a economia. A atividade agropecuária desenvolvida no 

espaço de produção primária é composta de produção vegetal e animal, sendo uma 

atividade reprodutiva, pois ela tem fonte inesgotável, a Terra, utilizando 

fundamentalmente do trabalho humano (RAMOS et al., 2007, p. 19). Isso não quer 

dizer que a terra seja uma fonte inesgotável de recursos vegetais e animais, mas ao 

contrário de um poço de petróleo, que é uma fonte esgotável que existe no planeta terra, 

a atividade agropecuária é uma fonte renovável de produtos, tanto de origem vegetal, 

quanto animal (RAMOS et al., 2007, p. 19). 

A terra destaca-se por ser o principal elemento da agropecuária, sendo o espaço 

onde os fatores de reprodução dos produtos vegetais e animais possam se proliferar. 

Como ressalta Graziano da Silva (2003, p. 30) 

 

Enquanto para a indústria a terra é mero substrato físico sobre o qual 
se desenrola o processo produtivo, para a agricultura a terra é um meio 
de produção fundamental. O processo produtivo agrícola requer uma 
interação com o solo, o qual não tem um papel passivo como na 
indústria: além do substrato, ele fornece a “alimentação” das plantas e, 
indiretamente, dos animais. 

 

Existem fatores que exercem influências diretas nos elementos de produção, 

como as condições climáticas, seja nos aspectos de disponibilidade de água, qualidade 

do solo, clima, entre outras, seja também, pelas variações que podem ocorrer devido às 

instabilidades dos fenômenos naturais ocorridos ao longo do ano. 
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Nos espaços agropecuários existem também, como ressalta Ramos et al (2007, p. 

21) “os ciclos de produção”, que pode ser divididos em dois ciclos, que são eles: o ciclo 

curto (que são os cultiváveis e criações que se efetivam em um ciclo de menos de um 

ano, como as lavouras temporárias e aviculturas); e os de ciclo longo (que são os 

cultiváveis e as criações que tem um ciclo em um período longo, como as lavouras 

permanentes, e a pecuária bovina de corte). 

No Brasil, os espaços agropecuários constituem em uma das mais importantes 

bases econômicas, que influenciaram a formação social e econômica ao longo da 

história de formação territorial. Em todos estados brasileiros a atividade agropecuária se 

encontra de forma bem dispersa, em uns, de uma forma mais concentrada, na 

modalidade de policultura, em uma estrutura fundiária na forma de minifúndio, já em 

outros, a concentração fundiária na forma de latifúndio, em um sistema de monocultura. 

As atividades agropecuárias estão sujeitas a riscos de produção, ligados 

principalmente as mudanças climáticas, que geram variações nos preços dos produtos. 

Como uma seca generalizada pode causar percas nas produtividades agrícolas, ou 

excessos de chuvas também podem alagar plantações e causar grandes percas. Estas 

percam geram alterações nos estoques dos produtos, e consequentemente, acabam por 

ocorrer alterações nos preços dos produtos advindos desse meio. Outro regulador dos 

preços agropecuários é a capacidade de produção e oferta; e demanda e consumo. 

A partir da década de 1960, houve uma maior sistematização dos dados do setor 

primário e suas relações com os outros setores. O setor primário passa a se constituir em 

uma importante base econômica para o desenvolvimento do país, demandando assim, 

uma maior atração por investimentos e objeto de estudos em certas regiões do país. 

A modernização da agricultura no Brasil ocorreu devido a uma série de 

elementos políticos, que concomitantes geraram uma reorganização espacial do Brasil. 

No período posterior, da Segunda Guerra Mundial, o modo de produção capitalista 

passa por uma maior complexidade nos seus meios de produção, intensificando a 

implantação de maquinários e novas técnicas3. Na década de 1950 e 1960, o Brasil 

passa por um grande avanço na dinâmica espacial, promovida pela implantação de 

planos políticos para o desenvolvimento nacional, feitos por um governo que tinha 

como meta o avanço nacional, imprimindo novos rumos políticos e econômicos do país. 
                                                           
3 Santos & Silveira (2008, p. 20) propõem que “Esses sistemas técnicos incluem, de um lado, a 
materialidade e, de outro, seus modos de organização e regulação. Eles autorizam, a cada momento 
histórico, uma forma e uma distribuição do trabalho”. 
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Na década de 1970, ocorreu a chamada revolução técnica – cientifica, intensificando os 

processos de industrialização do país, e consequentemente imprimiu uma nova dinâmica 

e configuração promovida pela modernização do campo brasileiro. 

Delgado (2010, p. 35) contempla que, com a hegemonia política do Brasil no 

governo da ditadura militar, iniciou-se no final da década de 1960, a política estatal que 

promoveria a chamada modernização da agricultura brasileira na década de 1970. E de 

acordo com Graziano da Silva (2003, p.95) a modernização da agricultura “era a 

necessidade de expansão da oferta agrícola para fazer frente ao crescimento industrial 

(matéria-prima) e da urbanização (alimentos)”. 

Graziano da Silva (2003, p. 92) salienta sobre a estruturação que a modernização 

da agricultura promoveu no território brasileiro, ressaltando que, 

 

O processo de modernização da base técnica da produção agrícola, ao 
promover a substituição de elementos produzidos internamente pelo 
complexo rural por compras extra-setoriais (maquinas e insumos 
químicos) e intra-setoriais (sementes, mudas, reprodutores animais, 
etc.) abre o espaço necessário para o desenvolvimento do mercado 
interno. 

 

  Neste mesmo contexto, Suzuki (2007, p. 92), complementa com os processos de 

modernização do campo, salientando que, 

 

No campo, novas variedades são introduzidas, bem como novas 
técnicas de cultivo; mas a transformação mais contundente só vai ser 
operada em meados do século XX, com a introdução do pacote 
tecnológico na agricultura, a chamada “Revolução Verde”, em que se 
salienta o significado das grandes empresas transnacionais na 
transformação dos sistemas de cultivo e dos sistemas criatórios [...]. 

 

  Entretanto, com todas as modernidades que ocorreram na dinâmica territorial do 

país nesta época, inseriu-se no campo uma massificação do emprego de máquinas e 

tecnificação deste meio, que consequentemente, causou uma forte corrente de migração 

de um alto contingente populacional do campo para a cidade, uma espécie de expulsão 

do pequeno produtor rural para buscar novas alternativas de trabalhos nas indústrias que 

se instalara nas cidades. Este processo foi chamado êxodo rural, que foi caracterizado 

pela alta transferência de pequenos produtores e trabalhadores do meio rural para as 

áreas urbanas, causando, em consequência ao processo supracitado, um “inchaço” das 

áreas metropolitanas do Brasil, gerando as favelas e periferias das cidades brasileiras. 
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Prova disso, Inocêncio & Calaça (2010, p. 284) salienta que “A década de 1970, no 

Brasil, é caracterizada por forte concentração urbana, consequência da migração campo-

cidade, que se acentuou devido ao desenvolvimento industrial”. 

  Diante dessa revisão literária sobre o processo de modernização da agricultura 

que ocorreu no Brasil, esse projeto, visa investigar as mudanças que foram processadas 

na MRG de Frutal – MG, resgatando os dados desde a década de 1990 até os dados 

mais atuais, para que se possa estabelecer um parâmetro de constatação das mudanças 

da produção primária desse recorte espacial. Para isso, será coletado as principais 

variáveis que constam no IBGE, tais como, quantidades de área plantada (em Hectares), 

quantidade produzida (seja ela em toneladas, mil frutos, isso vai depender do produto 

pesquisado). 

 

2.2.1. As pluriatividades de Minas Gerais  

 

O processo de modernização da agropecuária como um todo, gerou novas 

dinâmicas de relações e produções nas economias do território brasileiro. Os mesmos 

desencadearam novas divisas e autenticidades as unidades federativas do país. Devido 

aos planos nacionais de desenvolvimento implantados na política brasileira. No estado 

de Minas Gerais a agropecuária exerce uma importante influência e na dinâmica 

econômica do estado. De acordo com Bastos & Gomes (2011, p.1) “em relação à 

geração de empregos, a agricultura representava 21,5% do total no estado em 2001, 

ficando à frente do somatório dos setores da indústria de transformação e construção, 

atrás apenas do setor de serviços”. O setor agrário impulsionado principalmente pela 

atuação do estado com políticas setoriais de incentivos à expansão das áreas cultivadas a 

partir dos anos 1970 integrou as diversas regiões fragmentadas do estado de Minas 

Gerais. As mesorregiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, Noroeste de Minas e 

Norte, foram regiões do estado em que a modernização técnica nos instrumentos e 

dinâmicas de produção, imprimiu de forma bem acentuada sua nova configuração 

espacial. Suas localizações são zonas de influência da nova capital federal a partir da 

década de 1960, servindo como espaços que articulam e integra a região Sudeste a 

Brasília.  

De acordo com Correa e Ramos (2010, p. 5), 
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O primeiro programa especial de fomento a expansão 
agrícola começou em 1972 com o lançamento pelo Banco 
de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) do 
Programa de Credito Integrado (PCI) para áreas no 
Estado de Minas Gerais.   

 

  Sendo, a partir desse programa de fomento, à expansão das áreas agrícolas que o 

estado de Minas Gerais, passa produzir e integrar áreas para a produção em âmbitos 

comerciais.  

  O Estado de Minas Gerais apresenta-se várias características fisionômicas e 

morfológicas distintas, distribuídas em doze mesorregiões, cada qual com suas 

peculiaridades próprias. O recorte espacial dessa pesquisa tem como uma microrregião 

que está inserido na mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Parnaíba. Essa mesorregião 

pode-se dizer que tem uma localização geográfica no estado de Minas, que está 

diretamente ligado ao novo plano de desenvolvimento do Brasil a partir da década de 

1970. Localizada na porção oeste do estado de Minas Gerais, faz limite com os Estados 

de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul. Menciona-se que esta mesorregião serve de 

articulação entre a Região Sudeste ao Centro-Oeste e ao Distrito Federal, que a partir da 

década de 1960, com o Plano de Metas implantado pelo presidente Juscelino 

Kubitscheck, construiu a nova capital federal na região central do país.  

  Com a implantação dos Planos Nacional de Desenvolvimento (PND) na década 

de 1970, que tinham algumas estratégias, dentre elas, no setor agrícola, era a 

modernização da produção e comercialização e distribuição dos produtos agrícolas da 

Região Centro-Sul, tornando assim a mesorregião do Triangulo Mineiro/Alto Paranaíba, 

uma região com uma localização geográfica privilegiada. Bastos; Gomes (2011, p. 1) 

enfatizam que “As regiões do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Sul/Sudeste 

concentram a maior parte da produção agrícola mineira”. Mas de modo geral, o Estado 

como um todo apresenta uma heterogeneidade em suas escalas de produções 

agropecuárias. As condições climáticas, a morfologia de seu relevo e condições 

favoráveis dos solos, demonstram-se para a constituição dessa diversidade em sua 

produção em todos os níveis, como Bastos; Gomes (2011, p. 1) ressaltam que em 

relação a estrutura de produção, o Estado de Minas Gerais demonstra “uma estrutura 

bastante heterogênea, onde se encontra desde a produção intensiva em capital em 

grandes propriedades especializadas em produção para exportação, até a propriedade 
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onde a produção destina-se a subsistência”. O Brasil como um todo, e especialmente o 

estado de Minas Gerais apresenta uma capacidade de produção diversa. 

  Os autores Bastos; Gomes (2011) apresentam as peculiaridades de produção no 

setor agropecuário de cada região de Minas Gerais, cada qual, influenciada pelas 

condições, seja elas de condições dos solos, de relevo, de clima entre outras. 

  Na Região da Mata no Sul de Minas Gerais, vem destacando a produção de café 

de qualidade, e também a produção de grãos ganha destaque em sua cadeia produtiva, a 

fruticultura é também uma cultura que se apresenta com expressividade na sua gama de 

produções. A região Central de Minas destaca-se as culturas de arroz, feijão 

(subsistência), milho e a produção de frutas temperadas (de caroço). Na Região 

Sul/Sudoeste do estado mineiro, destaca-se a produção de café, batata, tomate, frutas 

temperadas de caroço (pêssego, nectarina e ameixa), milho e leite. Já na região do 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba possui alto grau de emprego mecanizado e insumo, 

que se utilizou o plantio de arroz, para abrir caminho para outras produções, tais como, 

a de milho e soja e atualmente a cana de açúcar. A região Centro-Oeste de Minas é uma 

área que recebe forte influência do agronegócio das regiões do Triângulo Mineiro e Sul 

de Minas. Na região do Noroeste de Minas, a produção de grãos assemelha-se muito aos 

encontrados na região do Triângulo. Já na região do Norte de Minas, a utilização da 

irrigação está possibilitando o desenvolvimento de culturas como banana, manga, 

goiaba e coco. Em contrapartida a região do Jequitinhonha, se apresenta como a região 

agropecuária mais pobre de Minas. Na região do Vale do Rio Doce, sua cadeia de 

produção se apresenta em sua maioria das vezes como agricultura de subsistência. 

(BASTOS; GOMES, 2011, p. 1 – 2). 

  Diante disso, mencionam-se a pluriatividade que é encontrada na produção 

agropecuária no estado de Minas Gerais, diversas cadeias produtivas são encontradas 

em diferentes estruturas fundiárias e em diferentes escalas de produção. O território 

Mineiro vem passando por transformações, no que tange a modernidade estrutural nos 

modos e meios de produção no setor agropecuário. Isso gera modificações em suas 

estruturas produtivas em diferentes níveis, como se pode verificar nas regiões em que a 

modernização da agricultura foi mais acentuada, como na região do Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba e Noroeste de Minas, que a produção agrícola atinge graus 

elevados de tecnificação e mecanização em seus modos de produção. Em contrapartida, 

a esse rearranjo espacial no nível tecnológico dos meios empregados do campo, trouxe 
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uma concentração da produção no setor, a monocultura, que é praticada principalmente 

nos locais onde existem altos níveis tecnológicos no que se refere aos modos de 

produção. Essa monocultura é liderada principalmente pela produção de culturas, que 

possuem uma capacidade de inserção no mercado exportável maior do que as outras, 

como é o caso, da soja, milho, cana-de-açúcar, entre outras. Portanto, o Estado de Minas 

Gerais apresenta em sua dinâmica espacial de produção agropecuária, particularidades 

em sua cadeia produtiva, que varia de região para região, e de culturas. O agronegócio 

mineiro representa um dos pilares da economia do estado. “Em 2008, o valor exportado 

pelo agronegócio mineiro atingiu US$ 5,9 bilhões, respondendo por 8,2% das 

exportações do agronegócio nacional” (BASTOS; GOMES, 2011, p. 2). Isso comprova 

o quanto o estado está presente na economia agropecuária do país, ocupando “o 5º lugar 

no ranking dos principais estados exportadores” (BASTOS; GOMES, 2011, p. 2).     

 

2.2.2. As especificidades da Microrregião Geográfica de Frutal 

 

  Inicialmente serão apresentados alguns pressupostos de conceituações do que é 

mesorregião e microrregião, para que se possam identificar as mesmas onde o recorte 

espacial da pesquisa se insere. De acordo com Guimarães (2010, p. 22) “Uma 

microrregião nada mais é do que um agregado variável de número de municípios, 

enquanto, a mesorregião é formada por um agregado variável de microrregiões”.    

  A Microrregião Geográfica de Frutal, sendo o recorte espacial desta pesquisa, se 

localiza na mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, no estado de Minas 

Gerais. A seguir, será feita uma descrição através de uma caracterização humana de 

formação sócio-espacial de constituição do território no qual ele está inserido, e após 

uma caracterização dos elementos físicos do território da pesquisa. 

 

  2.2.2.1. Histórico da ocupação Humana 

 

  Para que se possa entender a dinâmica de ocupação sócio-espacial da 

microrregião em estudo, é preciso realizar uma recuperação de formação na região onde 

a mesma está inserida, no caso a ocupação da região do Triângulo Mineiro.  

  Guimarães (2010, p. 31) ressalta que, 
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No caso do Triângulo Mineiro, sua formação econômica 
pode ser datada da segunda metade do século XVIII e 
inicio do seguinte, quando a exploração mineral da 
Colônia pelos portugueses adentrou o território e abriu 
novas frentes de ocupação e circulação de bens, 
mercadorias e pessoas.    

 

  E ainda Melo (2005, p. 35) contempla salientado que,  

 

O atual território do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba 
teve seu processo histórico de ocupação relacionado às 
bandeiras paulistas que adentraram o continente em busca 
de metais e pedras preciosas.   

 

  Com o declínio da mineração, o território do Triângulo Mineiro, buscou novas 

alternativas econômicas para a sobrevivência do mesmo, a ocupação a oeste com a 

prática da agropecuária de subsistência foi umas das estratégias. Daí surgiram então, os 

municípios de Uberaba e Araguari. No fim do século XIX, com a expansão da economia 

cafeeira paulista e o desenvolvimento ferroviário da região constituíram uma nova 

economia no Triângulo Mineiro (MELO, 2005, p. 35). A chegada da ferrovia orientou 

uma nova ordem econômica da região, inserindo um dinamismo maior e articulando a 

mesma, a outras economias importantes do país. Este processo da implantação da 

ferrovia é um marco, pois, vai influenciar diretamente no dinamismo maior de alguns 

municípios em relação aos outros (MELO, 2005, p. 35). 

  Ainda mais sobre as ferrovias, Melo (2005, p. 36), destaca que “a ferrovia – 

depois, as rodovias – na região foi central para o surgimento de três núcleos urbanos: 

Uberaba, Araguari e Uberlândia”.    

  Pode-se dizer que o Triângulo Mineiro tem uma localização geográfica 

privilegiada em relação há outras áreas periféricas que possuem um desenvolvimento 

recente. Com a construção da capital federal Brasília no Planalto Central, a região do 

Triângulo Mineiro, serviu como área estratégica e articuladora do poder econômico do 

país, São Paulo, com o poder político, Brasília. A construção da nova capital do país 

promoveu uma expansão das produções industriais e agrícolas do país para as regiões 

centrais. Diante disso, Guimarães (2010, p. 35) atribui o desempenho do 

desenvolvimento do Triângulo referindo a “altas taxas de crescimento garantidas por 

um engate virtuoso nos principais circuitos de produção, circulação e consumo da 

economia paulista e brasileira”. A construção de Brasília promoveu a articulação e 
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fragmentação do poder no território brasileiro, ficando o Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba como eixo central desse ocorrido, fato importante para a sua história. Como 

Melo (2005, p. 36) salienta que, 

 

Para a história do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, a 
construção da capital federal e do sistema rodoviário que 
ligou a nova capital ao núcleo dinâmico do País 
promoveu uma expansão agrícola mais vigorosa nas áreas 
dos cerrados, sobretudo no Centro-Oeste, onde ocorreu 
um grande aumento da produção interna de alimentos.    

 
  E nesta mesma linha de raciocínio, Guimarães (2010, p. 35) ressalta sobre a 

importância da localização do Triângulo Mineiro como eixo intermediador, do eixo São 

Paulo – Brasília. 

 

A precoce, mercantilização e a constituição como 
entreposto comercial de vasto hinterland do país 
possibilitaram ao Triângulo Mineiro uma apropriação de 
excedentes econômicos e integração nas principais ondas 
nacionais de expansão. Isto foi possível tendo em vista o 
destino de ser caminho de Brasília e depois de se 
consolidar como localização estratégica para a 
incorporação produtiva da moderna agropecuária dos 
cerrados.  

 

  Nesta mesma linha de pensamento o mesmo autor, ressalta que o novo padrão 

moderno da agropecuária brasileira, que integrou o Triângulo Mineiro, com a economia 

paulista e o Centro-Oeste, está em constante dinâmica e que esse “processo que 

continua promovendo uma grande reestruturação espacial da agropecuária e da 

agroindústria, comandada pela lógica da interpenetração de capitais, própria dos 

Complexos Agroindustriais” (GUIMARÃES, 2010, p. 35). Essa mudança, que a 

agropecuária moderna imprimiu no território do Triângulo Mineiro, inseriu 

singularidades na estruturação espacial e sua configuração. 

 

  2.2.2.2. Caracterização Física  

 

  Cerca de 57% do Estado de Minas Gerais, principalmente nas regiões Central e 

Oeste do estado é coberto pelo Bioma Cerrado, enquanto o restante encontra-se a Mata 

Atlântica e a Caatinga (SILVA, 2009, p. 32). A região do Triângulo Mineiro, no qual 
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está inserido o recorte espacial da pesquisa, é praticamente toda recoberta pelo Bioma 

Cerrado. 

  Com uma extensão de 2.036.448 km², o ambiente do Cerrado ocupa 23,92% do 

território nacional (EMBRAPA CERRADOS, 2008, p. 9). “O Bioma Cerrado apresenta 

cerca de 200 milhões de hectares, sendo o segundo em área” (AQUINO; AGUIAR, 

2007, p. 27). Se estende por vários estados brasileiros, ocupando os de Goiás, Tocantins 

e Distrito Federal, e partes da Bahia, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso de 

Sul, Minas Gerais, Piauí, Rondônia e São Paulo (AQUINO; AGUIAR, 2007, p. 27). 

“Localizado na porção central do país, mantém áreas de transição com todos os demais 

biomas brasileiros, exceto com o Bioma Pampa, no Sul do Brasil” (EMBRAPA 

CERRADOS, 2008, p. 9). 

  Em relação ao clima do Triângulo Mineiro, possui características similares ao 

restante das áreas no qual o Bioma Cerrado se encontra. Costa (2009, p. 45) apresenta 

algumas condições do clima referente à região do Triângulo Mineiro, ressaltando que,  

 

Pode-se dizer que ele apresenta uma relativa 
uniformidade e periodicidade no que diz respeito aos 
sistemas atmosféricos responsáveis pela sazonalidade 
climática na qual a região está inserida, caracterizada por 
temperaturas mais elevadas e chuvas concentradas 
durante o verão e, temperaturas amenas e estiagens nos 
meses de inverno.       

 

E de acordo com o mesmo autor, “as principais massas de ar que influenciam o 

clima da região são a Tropical Atlântica, a Tropical Continental e a Polar Atlântica” 

(COSTA, 2009, p. 46). Já em relação às precipitações no Bioma Cerrado, Lopes; Daher 

(2008, p. 176) ressalta que “a pluviosidade média varia de 900 mm a 2.000 mm por ano, 

sendo que a maior parte se situa entre 1.000 mm e 1.400 mm anuais, a qual se fosse bem 

distribuída, seria adequada para maioria das culturas”. Já em relação às temperaturas do 

Cerrado variam em uma média anual de 22 ºC no sul do Bioma Cerrado e de 27 ºC no 

norte dessa região (LOPES; DAHER, 2008, p. 176). 

Os principais solos que são encontrados na região do Cerrado são: Latossolos 

(46% da área), Podzólicos (15%) e Areias Quartzosas (15%), essas são as principais 

unidades de mapeamentos encontradas (LOPES; DAHER, 2008, p. 176). E os autores 

mencionados, salientam que a declividade dominante no Cerrado é de menos de 3%, 

mas ocorrem também, solos com relevo suave-ondulado.  
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3 . Ações Metodológicas  

 

  Para a obtenção da organização e melhor compreensão da pesquisa, 

estabeleceram-se etapas fundamentais para a metodologia, como: (1) levantamento 

bibliográfico, (2) coleta e tabulação de dados, (3) sistematização dos mesmos, (4) 

elaboração da base cartográfica, (5) trabalho de campo, (6) análise e descrição dos 

dados sistematizados e (7) análise final da pesquisa. 

  O levantamento bibliográfico consistiu nas pesquisas em materiais relacionados 

a temática do trabalho. Esses materiais perpassaram desde banco de teses e dissertações, 

como também livros disponibilizados em bibliotecas e acervos pessoais, materiais 

digitais disponíveis na internet, como os artigos de periódicos online. A coleta e 

tabulação de dados foram realizadas a partir dos censos do IBGE. A sistematização dos 

mesmos, foram elaboradas através da organização de um banco de dados contendo as 

quantidades produzidas do setor agropecuário no recorte temporal delimitado para a 

pesquisa. Essas informações foram armazenadas no sistema de intervalo de classes no 

software Arc. View 3.2a, permitindo criar os mapas temáticos contendo essas 

informações de produções dos municípios. Outra etapa do trabalho foi a realização de 

trabalho de campo nos limites municipais que integram a MRG de Frutal. Esse trabalho 

permitiu a visualização das fisionomias das produções, e também a coleta e criação de 

um banco de imagens dos lugares visitados. A análise e descrição final da pesquisa foi o 

momento em que permitiu diagnosticar os fatores e rumos que o setor evoluiu no 

período de 1990 a 2010.  
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4. Resultados  

 

Na análise da composição das produções agropecuárias da MRG de Frutal são 

consideradas as lavouras identificadas como as mais importantes e presentes na região. 

Sendo elas: abacaxi, cana de açúcar, laranja, milho e soja. E no setor pecuário as 

produções escolhidas para a análise foram: bovinos, suínos e aves.  

O recorte temporal delimitado para o levantamento de dados foram os anos de 

1990 e 2010. Os dados foram coletados no Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). Os dados foram coletados, e posteriormente, organizados de 

acordo com os anos e os municípios. Feito isso, produziu-se os mapas com os 

intervalos de classe, contendo as produções devidamente distribuídas por municípios 

de acordo com a cultura e ano. Com a produção dos mapas temáticos, foi possível 

fazer a análise da evolução da produção agropecuária da MRG de Frutal.  

 

4.1. Pecuária  

 

Antes de apresentar as projeções do setor pecuário da MRG de Frutal, procura-

se ilustrar a atual distribuição no Brasil do rebanho bovino, no que se refere ao número 

de animais abatidos. Em 2011 foram abatidos 21,5 milhões de cabeças em todo o país, 

sendo o estado de Minas Gerais responsável por 7,4% desse montante (MINISTÉRIO 

DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO - MAPA, 2012).  

As projeções de carnes para o Brasil mostram que o setor pecuário, deve 

apresentar intenso crescimento nos próximos anos. Entre as carnes, as que projetam 

maiores taxas de crescimento da produção no período 2011 a 2022 são a carne de 

frango, que deve crescer anualmente a 4,2%, a bovina, cujo crescimento projetado 

para esse período é de 2,1% ao ano e a produção de carne suína que tem um 

crescimento projetado de 2,0% ao ano (MAPA, 2012).  

Quanto às exportações, as projeções indicam elevadas taxas de crescimento 

para os três tipos de carnes. As estimativas projetam um quadro favorável para as 

exportações brasileiras. As carnes de frango e de suínos lideram as taxas de 

crescimento anual das exportações para os próximos anos – a taxa anual prevista para 

carne de frango é de 3,0%, e para a carne suína de 2,2%. As exportações de carne 
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bovina devem situar-se numa média anual de 2,1%. As exportações de carnes tem-se 

dirigido para numerosos países. No geral os principais são: a Rússia e o Japão.  

 

4.1.1. Aves 

 

Em relação a produção pecuária da MRG de Frutal, a mesma apresenta certas 

particularidades. A evolução da produção de aves no período em análise seguiu o 

rumo e as projeções positivas de aumento em seu total. No ano de 1990 produziu-se 

um total de 384.208 mil cabeças, enquanto que no ano de 2010, o montante produzido 

na MRG de Frutal foi de 476.373 mil cabeças. No ano de 1990 o município de 

Campina Verde foi responsável pela produção de 115.150 mil cabeças de aves (Figura 

2). No ano de 2010, o mesmo município encabeçou a produção com o total de 207.853 

mil cabeças de aves (Figura 3).  

 

Figura 2: MRG de Frutal: espacialização da produção de aves no ano de 1990. 

 
Fonte: Base Digital IBGE/2007. 
Org.: Teodoro (2012).  
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Obs.: Os territórios que apresentaram a inexistência na produção no ano de 1990, como é o 
caso de Carneirinho, Limeira do Oeste e União de Minas, deve-se ao fato de que os mesmos 
não tinham emancipação politico administrativa e para tanto eram distritos subordinados ao 
município de Iturama, apresentando suas emancipações os dois primeiros em 1992 e 1995 
respectivamente. Por isso deve-se a presença da categoria zero (0) de produção nessas 
unidades espaciais. 
 

Figura 3: MRG de Frutal: espacialização da produção de aves no ano de 2010. 

 
Fonte: Base Digital IBGE/2007. 
Org.: Teodoro (2012). 
 

 Vale ressaltar, que três dos doze municípios que compõem a MRG de Frutal no 

ano de 1990, eram submetidos a categoria de distrito, são eles: Carneirinho, Limeira 

do Oeste e União de Minas. Os mesmos apresentaram a inexistência de dados nas 

produções do ano de 1990. 

 

4.1.2. Bovino 

 

A produção bovina (Figura 5) da MRG de Frutal do período em análise 

apresentou uma tendência contraria as projeções do setor no Brasil. No ano de 1990 
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produziu-se um total de 1.655.311 de cabeças. Enquanto que no ano de 2010, o total 

caiu para 1.370.535 cabeças. No ano de 1990, o município que apresentou a maior 

produção entre os doze que compõem a MRG, foi o de Iturama com o total de 687.680 

mil cabeças (Figura 4). E em 2010 o que somou a maior quantidade produzida foi o de 

Campina Verde, com o total de 336.734 mil cabeças (Figura 6). Essa particularidade 

de retração na produção de bovinos pode, ou está ligada a dinâmica agrícola que a 

MRG está tomando. Essa dinâmica não seria no sentido de diversidade agrícola, mas 

sim, as monoculturas das produções de alta escala, exemplificando, com o caso da 

cana de açúcar.  

 

Figura 4: MRG de Frutal: espacialização da produção de bovinos no ano de 1990. 

 
Fonte: Base Digital IBGE/2007. 
Org.: Teodoro (2012) 
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Figura 5: Vista parcial de criação extensiva de bovinos no município de Comendador 

Gomes em abril de 2012.  

 
Fonte: Teodoro (2012).  
 
Figura 6: MRG de Frutal: espacialização da produção de bovinos no ano de 2010. 

 
Fonte: Base Digital IBGE/2007. 
Org.: Teodoro (2012) 
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4.1.3. Suíno 

 

A produção suína da MRG de Frutal, do período em análise também 

apresentou uma tendência contraria as projeções do setor no Brasil. No ano de 1990, 

produziu-se um total de 82.006 de cabeças. Enquanto que no ano de 2010, o total caiu 

para 43.578 cabeças. No ano de 1990, o município que apresentou a maior produção 

entre os doze que compõem a MRG, foi o de Iturama com o total de 40.296 mil 

cabeças (Figura 7). E em 2010, Itapagipe somou a maior quantidade produzida, com o 

total de 13.169 mil cabeças (Figura 8). Em relação a essa particularidade de retração 

na produção de suínos, está ligada a questão agrícola que a MRG em estudo, vêm se 

adequando ao sistema de monocultura, tomando espaço de culturas utilizadas na 

produção de ração, destinadas a alimentação desses animais.    

 

Figura 7: MRG de Frutal: espacialização da produção de suínos no ano de 1990. 

 
Fonte: Base Digital IBGE/2007. 
Org.: Teodoro (2012) 
 



44 

 

Figura 8: MRG de Frutal: espacialização da produção de suínos no ano de 2010. 

 
Fonte: Base Digital IBGE/2007. 
Org.: Teodoro (2012) 
 

4.2. Agricultura 

 

Na questão da produção agrícola, o Brasil está entre os maiores produtores e 

exportadores mundiais. A extensão territorial, ligada às condições de solo, água e 

clima, influencia favoravelmente a esta situação. No Estado de Minas Gerais, o setor 

agrícola vem se consolidando na economia estadual, com a expansão de suas áreas 

plantadas, e também, despertando a análise de políticas públicas que contribuem para 

este ramo da economia. Na MRG de Frutal, o setor agrícola sempre exerceu um papel 

fundamental na economia local, tanto o setor agrícola, quanto o pecuário, se mostra 

como elemento base da estrutura econômica através da produção de matérias primas e 

alimentos para o consumo. Nesta pesquisa, será analisado o desempenho e a evolução 

na composição agrícola que estão presentes na região.  
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O Brasil mantém sua produção agropecuária entre as mais prósperas do mundo. 

A safra 2010/2011 levou o país a um novo recorde na produção de grãos: 161,5 

milhões de toneladas. O resultado foi 8,2% acima da safra anterior, com variação 

positiva de 3,8% na área plantada e de 4,2% na produtividade. Esse desempenho 

coloca o país entre os mais competitivos do mundo, com capacidade de atender ao 

aumento da demanda por alimentos. O Brasil já é um dos principais fornecedores de 

proteínas no mercado internacional de alimentos, destinando o excedente de sua 

produção a 215 destinos do globo (MAPA, 2011).  

Em relação à agricultura mineira, o processo de modernização intensificou-se a 

partir da década de 1990, principalmente no Triângulo Mineiro, onde o uso intensivo de 

máquinas, adubos e corretivos possibilitou ganhos produtivos e de capital (BASTOS & 

GOMES, 2012).  

 

4.2.1. Abacaxi 

 

Nesta pesquisa, terão destaque as principais culturas desenvolvidas na região, 

começando pela cultura do abacaxi. O Brasil é o segundo maior produtor de abacaxi do 

mundo, com uma contribuição de 13% em relação ao total produzido. Os principais 

Estados produtores são Minas Gerais, Paraíba e Pará.  

  A produção de abacaxi (Figura 10) da MRG de Frutal do período em análise 

apresentou-se uma tendência de alta em sua quantidade produzida. No ano de 1990 

produziu-se um total de 51.331 mil frutos. Enquanto que no ano de 2010, o total foi para 

82.025 mil frutos. No ano de 1990, o município que apresentou a maior produção entre 

os doze que compõem a MRG, foi o de Frutal com o total de 31.761 mil frutos (Figura 

9). E em 2010, Frutal continuou sendo o município com maior quantidade produzida, 

com o total de 57.000 mil frutos (Figura 11). Em relação a esse aumento da produção de 

abacaxi pode-se mencionar, o aumento da produtividade desenvolvida a partir da 

implementação de técnicas de meio de produção e na aplicação de insumos agrícolas no 

setor agrícola como um todo.  
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Figura 9: MRG de Frutal: espacialização da produção de abacaxi no ano de 1990. 

 

Fonte: Base Digital IBGE/2007. 
Org.: Teodoro (2012) 
 

Figura 10: Vista parcial de uma lavoura de abacaxi no município de Frutal em abril de 
2012.  

 
Fonte: Teodoro (2012).  



47 

 

Figura 11: MRG de Frutal: espacialização da produção de abacaxi no ano de 2010. 

 
Fonte: Base Digital IBGE/2007. 
Org.: Teodoro (2012) 
 

4.2.2. Cana de Açúcar 

 

  Em relação à produção de cana de açúcar (Figura 14), é uma cultura que merece 

destaque, pelo desenvolvimento que a mesma apresentou no recorte temporal 

estabelecido na pesquisa. No ano de 1990, a produção total de cana de açúcar na MRG 

de Frutal foi de 1.668.000 toneladas, enquanto que no ano de 2010, o montante 

produzido, foi de 13.325.040 toneladas.  

  O município que apresentou a maior produção no ano de 1990 foi o de Iturama, 

com o total de 1.063.600 toneladas (Figura 12). E em 2010 o município que apresentou 

a maior produção foi o de Frutal com um montante de 2.455.120 toneladas (Figura 13). 

Esse grande aumento da produção de cana de açúcar está ligado a vários fatores. 

Podem-se citar desde a localização da MRG de Frutal nos limites com o estado de São 

Paulo – o maior produtor do Brasil; as condições morfológicas e climáticas favoráveis 

ao cultivo da cultura supracitada; e aos incentivos governamentais a expansão da 
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produção de etanol, com a criação dos carros bicombustível a partir do começo dos anos 

2000. A localização geográfica em que a MRG de Frutal está inserida, é um dos fatores 

que condicionaram a integração ao circuito de produção de culturas de alta escala, 

levando em consideração que a mesma está em uma rota de ligação do estado brasileiro 

mais rico – São Paulo – e o estado de Goiás e Distrito Federal – sendo este último 

centro importante das decisões políticas e econômicas do país.  

 

Figura 12: MRG de Frutal: espacialização da produção de cana-de-açúcar no ano de 
1990. 

 
Fonte: Base Digital IBGE/2007. 
Org.: Teodoro (2012) 
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Figura 13: MRG de Frutal: espacialização da produção de cana-de-açúcar no ano de 2010. 

 
Fonte: Base Digital IBGE/2007. 
Org.: Teodoro (2012) 
 
Figura 14: Vista parcial de uma lavoura de cana de açúcar no município de Itapagipe em abril 
de 2012.  

 
Fonte: Teodoro (2012).  
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4.2.3. Laranja 

 

  Em se tratando da cultura da laranja (Figura 16), o setor da citricultura é 

altamente organizado e competitivo, uma das mais destacadas agroindústrias brasileira. 

Responsável por 60% da produção mundial de suco de laranja, o Brasil é também o 

campeão de exportação do produto. Pode-se salientar que o cultivo de laranja no Brasil 

se divide em dois períodos distintos. O primeiro de 1990 a 1999 se caracteriza pelo 

aumento da produção e conquista da posição de líder do setor. O segundo período 

ocorreu a partir de 1999, sendo o de consolidação da capacidade e desempenho 

produtivo. Atualmente são colhidas anualmente no País, mais de 18 milhões de 

toneladas de laranja ou cerca de 30% da safra mundial da fruta (MAPA, 2013).  

  Em relação a produção de laranja na MRG de Frutal, a produção do ano de 1990 

para o ano de 2010 obteve um valor mais duas vezes. No ano de 1990 a produção foi de 

202.219 mil toneladas, enquanto que o ano de 2010 o montante foi para 458.580 mil 

toneladas. Cabe destacar, que a produção de laranja na MRG de Frutal está concentrada 

principalmente em dois municípios. São eles: Comendador Gomes e Frutal. No ano de 

1990 o município de Frutal obteve a maior produção com 161.321 mil toneladas (Figura 

16), enquanto no ano de 2010 o município que apresentou a maior produção foi o de 

Comendador Gomes com o montante de 240.000 mil toneladas seguido pelo município 

de Frutal com 195.000 mil toneladas (Figura 17). 

 

Figura 15: Vista Parcial de uma lavoura da cultura de Laranja no município de 
Comendador Gomes em abril de 2012. 

 

Fonte: Teodoro (2012)  
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Figura 16: MRG de Frutal: espacialização da produção de laranja no ano de 1990. 

 
Fonte: Base Digital IBGE/2007. 
Org.: Teodoro (2012) 
 
Figura 17: MRG de Frutal: espacialização da produção de laranja no ano de 2010 

 
Fonte: Base Digital IBGE/2007. 
Org.: Teodoro (2012) 
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4.2.4. Milho 

 

  A produção nacional do milho, em grãos no ano de 2010 totalizou 55,6 milhões 

de toneladas. Esse aumento em relação às safras anteriores foi decorrente, 

principalmente, das alterações realizadas nos dados da segunda safra do produto. 

Praticamente toda a produção do milho de Minas Gerais é produzida na 1ª safra (cerca 

de 97%). Os armazéns cheios (principalmente de milho), junto a uma perspectiva de 

baixos preços, desencadeou uma redução neste ano de área plantada, na 1ª safra de - 

9,1%, e na 2ª safra de -5,9%. A queda foi maior no nordeste do estado, Alto Paranaíba e 

Triângulo Mineiro, onde houve opção pela soja. No norte, Jequitinhonha/Mucuri e Rio 

Doce houve queda da área em virtude da seca (IBGE, 2010).  

  A produção de milho (Figura 18) na MRG de Frutal do ano de 1990 e 2010 

praticamente manteve-se estável, apresentando quase o mesmo número de quantidade 

produzida nos dois anos analisados. No ano de 1990 o total produzido na MRG foi de 

70.597 mil toneladas, enquanto que no ano de 2010 o total foi de 73.489 mil toneladas. 

No ano de 1990, o município que apresentou a maior produção foi o de Iturama com 

27.765 mil toneladas (Figura 19). E em 2010, o município que encabeçou a lista foi o de 

Planura com 19.800 mil toneladas (Figura 20). O motivo dessa estabilidade deve ser 

reflexo da inserção de outras culturas, podendo ser citado a grande entrada e 

consolidação do mercado sucroalcooleiro na região.  

 

Figura 18: Vista parcial de uma lavoura de Milho no município de Planura em abril de 2012.  

 
Fonte: Teodoro (2012)  
 



53 

 

Figura 19: MRG de Frutal: espacialização da produção de milho no ano de 1990. 

 
Fonte: Base Digital IBGE/2007. 
Org.: Teodoro (2012) 
 
Figura 20: MRG de Frutal: espacialização da produção de milho no ano de 2010. 

 
Fonte: Base Digital IBGE/2007. 
Org.: Teodoro (2012) 
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4.2.5. Soja 

 

  O Brasil é o segundo maior produtor mundial de soja atrás apenas dos EUA. Na 

safra 2009/2010, a cultura ocupou uma área de 23,6 milhões de hectares, o que totalizou 

uma produção de 68,7 milhões de toneladas (EMBRAPA, 2013). A soja é a cultura 

agrícola brasileira, que apresentou o maior crescimento nas ultimas três décadas, 

correspondendo a 49% da área plantada em grãos do país. O aumento da produtividade 

está associado aos avanços tecnológicos, ao manejo e eficiência dos produtores. 

Cultivada especialmente nas regiões Centro Oeste e Sul do país, a soja se consolidou, 

como um dos produtos mais destacados da agricultura nacional e na balança comercial 

(MAPA, 2013). A expansão da área ocorreu, notadamente, em áreas anteriormente 

cultivadas com o milho, e em menor escala, em áreas com algodão e arroz, já que as 

maiores cotações e liquidez da soja estimularam a ampliação do plantio.  

  No âmbito do agronegócio mundial, a produção de soja está entre as atividades 

econômicas que, nas últimas décadas, apresentou crescimento considerável. Isto pode 

ser justificado por diversos fatores, tais como: estruturação de um grande mercado 

internacional relacionado com o comércio de produtos do complexo soja; consolidação 

da oleaginosa como importante fonte de proteína vegetal, e maior desenvolvimento e 

oferta de tecnologias, que viabilizaram a expansão da exploração da soja para diversas 

regiões do mundo. Em um contexto mundial, o Brasil possui significativa participação 

na oferta e na demanda de produtos derivados da soja, o qual vem desempenhando 

papel fundamental, para o desenvolvimento de várias regiões do país (DALL’AGNOL; 

LAZAROTTO; HIRAKURI, 2010).  

  Em relação a produção de soja na MRG de Frutal, a mesma, obteve um aumento 

de mais de duas vezes em sua produção total do ano de 1990 e 2010. Porém, a produção 

da soja não marca muita presença na cadeia de produção da MRG de Frutal, seus 

montantes produzidos são inexpressivos comparados a produção de cana de açúcar, por 

exemplo. No ano de 1990 a MRG em questão produziu um total de 35.501 mil 

toneladas, enquanto no ano de 2010 produziu 74.929 mil toneladas. Nos dois anos em 

analise o município de apresentou a maior produção de soja, foi o de Frutal, com a 

produção em 1990 de 9.994 mil toneladas (Figura 21) e com a quantidade produzida de 

27.000 mil toneladas no ano de 2010 (Figura 22).   
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Figura 21: MRG de Frutal: espacialização da produção de soja no ano de 1990. 

 
Fonte: Base Digital IBGE/2007. 
Org.: Teodoro (2012) 
 
Figura 22: MRG de Frutal: espacialização da produção de soja no ano de 2010. 

 
Fonte: Base Digital IBGE/2007. 
Org.: Teodoro (2012) 
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  O Brasil chama as atenções do mundo por causa da eficiência na produção de 

alimentos. Está despertando o potencial do agronegócio nacional, cujo crescimento tem 

sido impressionante nas quatro últimas décadas, o que foi decorrente, não tanto da 

expansão da sua área de produção, mas, principalmente, do aumento generalizado da 

sua produtividade no campo, resultado do uso intensivo de tecnologias mais eficientes. 

O Brasil, que há algumas décadas se posicionava como um importador de alimentos, 

atualmente é o segundo maior exportador desses produtos, atrás, apenas, dos Estados 

Unidos. O setor agroindustrial brasileiro correspondeu em 2009, por cerca de 30% do 

Produto Interno Bruto, pela geração de 37% dos empregos e por 42% das exportações 

totais do país (DALL’AGNOL; LAZAROTTO; HIRAKURI, 2010). 
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5. Apreços Finais 

 

 

  Ao longo dos últimos anos, o superávit da balança comercial do agronegócio 

brasileiro, tem sido superior ao saldo da balança comercial do Brasil, consequência do 

equilíbrio entre exportações e importações. Nos anos de 2007 e 2008, o superávit da 

balança comercial agrícola brasileira foi, respectivamente, de US$ 49 bilhões e de US$ 

60 bilhões, enquanto que o superávit da balança comercial brasileira nos mesmos 

períodos não passou de US$ 40 bilhões e de US$ 37 bilhões. O agronegócio é 

responsável na geração dos cerca de 240 bilhões de dólares de reservas cambiais que 

garantiram o caixa, que amenizou os efeitos da crise iniciada em 2007. A alta no preço 

dos produtos agrícolas e minerais a partir de 2007, que resultou em reclamação global, 

favoreceu o crescimento econômico do Brasil, pois, além de minérios e alimentos, o 

país exporta também energia – tanto a fóssil (petróleo), quanto a renovável (etanol) 

(DALL’AGNOL; LAZAROTTO; HIRAKURI, 2010).  

  O Brasil apresenta importantes fatores para essa consolidação e expansão de sua 

produção agrícola, por meio de suas terras agricultáveis, a disponibilidade de água para 

irrigação e de tecnologias para produção em regiões tropicais, além do clima favorável 

para elevar seus níveis de produtividade técnica. Atualmente, o Brasil se apresenta 

como líder na produção mundial de café, de açúcar, de feijão e de suco de laranja. É o 

segundo na produção de soja, de carne bovina, de tabaco e de etanol. O terceiro na 

produção de frutas e de carne de frango, e o quarto na produção de carne suína e de 

milho. Além desse rol de produções, o Brasil é líder na exportação de café, açúcar, 

carne bovina, carne de frango, suco de laranja, tabaco e etanol; o segundo no comércio 

internacional de soja em grão, farelo de soja e óleo de soja; e está em quarto nas 

exportações de carne suína e milho (DALL’AGNOL; LAZAROTTO; HIRAKURI, 

2010). 

  Em relação a MRG de Frutal, a produção agropecuária se figura como a 

principal fonte econômica, sendo a principal base de recursos aos municípios que 

compõem essa área. No geral, a produção está distribuída em quase todos os 

municípios, tendo alguns que se destacam na produção de quase todas as culturas e 

produções pecuárias. Foram identificadas as principais variáveis que ocupam o espaço 
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agropecuário da MRG de Frutal, sendo elas: Abacaxi, Cana de açúcar, Laranja, Milho e 

Soja no setor agrícola e Aves, Bovinos e Suínos na pecuária. Os dados foram adquiridos 

a partir dos dados censitários do IBGE, a partir dos anos selecionados para a pesquisa.  

  Em relação ao setor pecuário, a MRG apresentou duas variáveis com redução do 

ano de 1990 para o ano de 2010, sendo elas: bovinos e suínos. Já a variável aves 

apresentou um crescimento, porém com pouca expressão. Vale ressaltar que a variável 

de bovinos sempre predominou como uma das principais atividades do meio rural dessa 

região, tanto no âmbito de gado de corte, como também destinado a produção de leite. A 

queda em seu número efetivo do rebanho, pode estar ligado com o grande aumento da 

cultura da cana de açúcar, como foi visto anteriormente, a mesma aumentou sua 

produção em mais de dez vezes. Os altos preços exercidos pelo setor sucroalcooleiro 

acabam de certa forma, “obrigando” os produtores rurais a destinarem uma parte ou 

toda sua atividade ao setor canavieiro, pelo sistema de arrendamento, a fim de auxiliar e 

complementar a renda do produtor rural, levando em conta que essa atividade não 

apresenta gastos para o produtor rural, desde que a terra seja enquadrada no sistema de 

arrendamento.  

  No setor agrícola, a cultura que merece destaque, sem dúvida, é a da cana de 

açúcar que obteve um grande aumento em sua quantidade produzida nos anos em 

análise. Vale salientar, que o cultivo da cana de açúcar no Triângulo Mineiro segue 

aumentando em uma espécie de franja que vem sendo “empurrada” pelo Estado de São 

Paulo, com sentido ao sul do Estado de Goiás. Nesta perspectiva, a cultura da cana está 

se interiorizando cada vez mais no Triângulo Mineiro, atingindo outras produções, 

refletindo na dinâmica agropecuária da região. O fato de esta cultura estar em ascensão, 

como já foi comentado um pouco anteriormente, está ligada aos fatores políticos e 

econômicos que o governo vem adotando frente a produção de combustíveis de fonte 

renovável, tanto para exportação, como consumo interno. Haja vista, que a partir do 

começo dos anos 2000, o governo passa a incentivar a produção de carros 

bicombustíveis.  

  Portanto, a realização dessa pesquisa, e com a análise dos dados sistematizados, 

pode-se verificar que a produção agropecuária vem tomando um novo rumo, diante as 

produções de monoculturas destinadas a exportação, que recebe alto investimento de 

capitais públicos e privados, como é o caso da cana de açúcar. Atividades como a 

pecuária bovina, sempre esteve presente na região, marcando como uma das principais 
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fontes econômicas, vem perdendo espaço na produção, mas ainda se configura como 

uma das principais atividades da região.   

  A cartografia temática foi uma das ferramentas de auxilio na realização dessa 

pesquisa, colaborando e permitindo a elaboração de mapas temáticos contendo as 

informações de produção das culturas por municípios. O tema dos mapas foi as 

produções dos anos de 1990 e 2010, contendo os dados de produções através do 

intervalo de classes. Esses possibilitaram a visualização dos municípios que 

apresentaram as maiores ou menores quantidades produzidas. Deste modo, a cartografia 

temática se mostrou como uma ferramenta eficiente na interpretação e distribuição dos 

dados de produção agropecuária da MRG de Frutal. O recorte temporal foi delimitado, 

em um intervalo de vinte anos, para que se pudesse visualizar como o setor desenvolveu 

em um período em que o país passava por um momento distinto nos âmbitos 

econômicos e políticos, em que o campo estava começando a se consolidar como uma 

das principais atividades econômicas do Brasil, e um período em que se pode ressaltar, 

certa consolidação, no que diz respeito, as técnicas de manuseio na produção e 

consequentes produtividades. O Brasil, atualmente demostra um desempenho favorável 

ao crescimento em sua produção agropecuária. Tendo recordes em produções de várias 

atividades do setor, e projeções de crescimento ainda maiores.  

  Deste modo, essa pesquisa procurou demostrar a evolução da produção 

agropecuária da MRG de Frutal em um período importante para a análise deste setor, 

em que o Brasil passa a desempenhar um papel importante e regulador na produção de 

alimentos do mundo, analisando qual (is) os rumos que o setor vem tomando diante o 

desenvolvimento das produções de alta escala e os rumos das culturas ditas 

“tradicionais” da região. Essa pesquisa contou também com o auxilio da cartografia 

temática, tendo os mapas temáticos da produção agropecuária como resultados 

satisfatórios, possibilitando uma visão clara da distribuição setorial no espaço em 

análise.  
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