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RESUMO 

 

 O presente trabalho faz a caracterização da produção agropecuária do município de 

Ituiutaba, MG, no recorte temporal de 1960 a 2011. Ressalta a importância da rizicultura para 

a evolução da economia do município, e o desenvolvimento do mesmo outrora. Considera a 

evolução do uso e ocupação do solo do espaço rural, ponderando a inserção de culturas 

permeadas pela evolução da agricultura, reduzindo a área plantada de arroz. Ressalta também 

que na atualidade a produção agropecuária já não é a principal atividade econômica que 

proporciona a evolução deste município, pois, leva-se em consideração também a produção 

industrial e os serviços. Objetivou-se neste trabalho fazer a caracterização da produção 

agropecuária do município de Ituiutaba, MG, no período de 1960 a 2011. Para o 

desenvolvimento deste trabalho, necessitaram-se algumas etapas metodologias, como: 

Pesquisa bibliográfica; Trabalhos de campo; Coleta de dados; Análise e interpretação dos 

dados obtidos tanto nos campos realizados, quanto por meio de banco de dados. Portanto, 

destaca-se que no ano de 1960 a cultura do arroz possuía o total de 17.373 hectares (ha) 

plantados, já o milho teve o total de 11.580 ha plantados, o feijão teve o total de 3.149 ha 

plantados, e a cana-de-açúcar chegou ao total de 81 hectares plantados. A partir da evolução 

da agricultura, na década de 1980 (inserção de maquinários agrícolas, desenvolvimento de 

estudos para a melhoria do solo, e produção de grãos geneticamente modificados na região do 

Cerrado). Observa-se por meio de dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) certa mudança das produções agrícolas no município de Ituiutaba, até porque, de 

acordo com dados dos censos agropecuários do IBGE, aponta que o arroz entre os anos de 

1960 e 1970 foi a principal cultura agrícola plantada. No ano de 1980 o milho teve o total de 

área plantada de 10.626 ha, o arroz teve o total de 8.615 ha plantados, a cana-de-açúcar 

aumentou sua área plantada para o total de 144 ha, o feijão teve o total de 33 ha plantados, 

ocorre também a inserção da soja, sendo que neste ano alcançou o total de área plantada de 

2.096 ha. Em relação ao ano de 2011, em Ituiutaba a cana-de-açúcar teve a maior quantidade 

de área plantada, passando ao total de 24.000 ha, contra 8.000 ha de soja, e 1.500 ha de milho, 

em relação ao arroz, e ao feijão, ressalta que estas culturas já não são plantadas para atender o 

mercado consumidor, mas sim para subsistência do pequeno produtor rural. Um dos motivos 

para a redução da área plantada de arroz, milho, feijão, e soja, é a expansão da cana-de-açúcar 

em Ituiutaba. 

 

Palavras-chave: Produção agropecuária; Transformação; Espaço Urbano; Ituiutaba, MG.



RESUMEN 

 

 Lo presente trabajo faz la caracterización de la producción agropecuaria del municipio 

de Ituiutaba, MG, entre los años de 1960 al 2011. Resalta la importancia de la orizicultura 

para la evolución de la economía del municipio, e desarrollo otrora. Considera que la 

evolución del uso y ocupación del solo del espacio rural por la inserción de algunas culturas 

desde la evolución de la agricultura, resulto la reducción da área cultivada de algunas culturas, 

como el arroz. Destaca también que en el presente, la producción agropecuaria no es la 

actividad económica más importante para la base económica del municipio, hasta porque la 

producción industrial e la prestación de servicios son las principales actividades económicas. 

El objetivo de este trabajo fue hacer la caracterización de la producción agropecuaria del 

municipio de Ituiutaba, MG, en el recorte temporal de 1960 al 2011. Para el desarrollo de este 

trabajo necesito algunas etapas metodológicas, como: Pesquisa bibliográfica; Trabajos de 

campo; Coleta de datos; Analice y interpretación de los datos. Destaca que en lo año de 1960 

la cultura del arroz tenía lo total de 17.373 hectáreas plantadas, ya la maíz tenía un total de 

11.580 hectáreas plantadas, lo poroto tenía un total de 3.149 hectáreas de área plantada, la 

caña tenía lo total de 81 hectáreas de área plantada. Desde la evolución de la agricultura en la 

década de 1980 (inclusión de maquinaria agrícola, desarrollo de estudios de suelo agrícola, y 

producción de los cultivos modificados genéticamente en la región del Cerrado). Señala a 

través de los datos del Instituto Brasileiro de Geografía y Estadística (IBGE) algunos cambios 

de las producciones agrícolas del municipio de Ituiutaba, hasta porque, en los datos del IBGE, 

muestra que la producción del arroz entre los años de 1960 e 1970 fue la cultura agrícola con 

mayor cantidad de área plantada en hectáreas. En lo año de 1980 la maíz tenía lo total de 

10.626 hectáreas de área plantada, lo arroz tenía lo total de 8.615 hectáreas de área plantada, a 

caña tenía lo total de 144 hectáreas de área plantada, y lo poroto tenía lo total de 33 hectáreas 

de área plantada, también se produce la soya que tenía lo total de 2.096 hectáreas de área 

plantada. En lo año de 2011, en Ituiutaba la caña tenía la mayor cantidad de área plantada en 

hectáreas, pasando al total de 24.000 hectáreas, contra 8.000 hectárea de soya, y 1.500 

hectárea de maíz, en relación al arroz, e al poroto, destaca que estas culturas ya no son 

plantados para atender al mercado consumidor, pero para subsistencia de lo pequeño 

agricultor. Uno de los motivos para la reducción de la área plantada del arroz, poroto, maíz, y 

de la soya, es la expansión da área plantada de caña en Ituiutaba. 

 

Palabras-clave: Producción agropecuaria; Transformación; Espacio urbano; Ituiutaba, MG.
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1. INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento dos municípios brasileiros pode ser compreendido por meio da 

evolução de algumas atividades, dentre essas, destaca-se, o uso do solo para a extração 

mineral, vegetal, produção agropecuária, entre outros. 

A atual configuração existente, as formas, e as características, são relevantes às 

atividades realizadas outrora. Faz-se importante rever o alicerce dessa dinâmica para 

discutir o desenvolvimento atual. 

Deve-se recordar que no território brasileiro, desde a sua colonização, utilizou-se 

os recursos naturais para a consolidação e enriquecimento de outras nações, que nesse 

período se intensificou na apropriação das imensas terras cultiváveis para a Europa, sendo 

Portugal, o maior beneficiado deste período. Houve a escravidão dos nativos da região 

litorânea, e principalmente do Nordeste, para utilização da sua mão-de-obra, mantendo a 

demanda do consumo europeu, que no caso, se intensificava em alguns produtos, como a 

cultura da cana-de-açúcar, tendo como produto final o açúcar, muito consumido na 

Europa. 

Com o passar do tempo, houve ampliação das necessidades européias, expandiu-se 

o uso e ocupação do solo brasileiro, até porque, se aproveitou da extensa porção de terras 

para o cultivo de alguns produtos, como cana-de-açúcar, além da extração mineral, 

vegetal, e da pecuária bovina. 

Minas Gerais nesta realidade de uso e ocupação dos recursos naturais, foi essencial 

no século XVIII, devido a riqueza mineral. Proporcionando à Europa, sobretudo para 

Portugal, e, posteriormente, para o desenvolvimento da infraestrutura do território 

brasileiro, e claro, para o estado de Minas Gerais, a formação das cidades, 

consequentemente, a urbanização, além das históricas construções que representam este 

importante período para o Brasil. 

 Afunilando essa discussão para a região onde o município de Ituiutaba se localiza. 

Situada na Mesorregião Geográfica (MSG)
1
 do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (figura 

01), localizada no estado de Minas Gerais, na região Sudeste do Brasil. Ressalta que 

também foi importante cenário de fonte de minérios valiosos no início do século XX.

                                                           
1
 Mesorregião Geográfica é “uma área individualizada, em uma Unidade da Federação, que apresente formas de 

organização do espaço definidas pelas seguintes dimensões: o processo social, como determinante, o quadro 

natural, como condicionante e, a comunicação e de lugares, como elemento da articulação espacial”. (IBGE, 

1989 p. 2). 
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Fonte: Base digital IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 

Org.: MACIEL (2013).

Figura 01: Localização da Mesorregião Geográfica do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 
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A evolução demográfica e territorial urbana dos municípios, além do incremento 

dos aspectos políticos e socioeconômicos desta MSG, são reflexos da produção 

agropecuária e das atividades de extração mineral e vegetal. 

Além disso, outro importante fator que auxiliou para o incremento desta MSG 

refere-se à posição geográfica, pois, faz limite territorial com: São Paulo, (importante no 

cenário industrial, possui também grande representatividade na produção agropecuária); 

Goiás (importante produtor agrícola do Brasil, e, a partir da década de 1990 está 

ocorrendo a evolução das atividades industriais); e Mato Grosso do Sul (caracteriza-se 

como um importante produtor agrícola brasileiro). 

O foco deste trabalho é o município de Ituiutaba, o mesmo é sede de uma 

Microrregião Geográfica (MRG), que está apresentado na figura 02. Este município presta 

alguns serviços para os demais que fazem parte desta MRG (dentre os serviços prestados, 

destacam-se os relacionados à saúde, segurança, educação, comércio, lazer, entre outros). 

Esta MRG se localiza na região do Pontal do Triângulo Mineiro, com isso, aponta que 

Ituiutaba exerce certa importância a esses municípios. Os Municípios pertencentes à MRG de 

Ituiutaba são: Cachoeira Dourada, Capinópolis, Gurinhatã, Ipiaçu, Santa Vitória e Ituiutaba, 

possuindo uma área total de 8.722,0 km
2
 (IBGE, 2010).  

 Em relação a história de desenvolvimento dos municípios desta Microrregião, aponta-

se que a mesma se confunde com o princípio das atividades desenvolvidas em grande parte do 

território brasileiro. Até porque, utilizou-se os recursos naturais como condição 

imprescindível para o desenvolvimento, ocupação do espaço, e evolução das atividades 

comerciais de produtos providos da demanda do campo, dentre outros meios que 

proporcionaram a dinâmica vinculada ao espaço rural. 

 Sendo assim, ressalta-se que se iniciaram as atividades vinculadas ao espaço rural, a 

partir da extração mineral, ocasionando a migração de trabalhadores de várias regiões do 

Brasil, após, teve-se grande produção agrícola, como o cultivo do arroz, isto entre as décadas 

de 1930 a 1970, utilizando a força de trabalho existente no município devido a migração para 

a extração mineral; posteriormente, houve o crescimento da pecuária de leite, e de corte. Por 

meio da evolução concedida pela inserção de técnicas e tecnologias no espaço rural a partir 

das políticas agrícolas, houve o desenvolvimento da produção de milho, algodão, soja, cana-

de-açúcar, entre outros. 
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Figura 02: Localização do município de Ituiutaba em sua MRG no estado de Minas Gerais no território brasileiro 

 
Fonte: Base digital IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (2010). 

Org.: MACIEL (2013). 
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 Assim, o objetivo deste trabalho consiste na realização da caracterização da 

produção agropecuária do município de Ituiutaba. Assim como também fazer uma breve 

apresentação da história do desenvolvimento urbano do município, além da visualização 

das mudanças ocorridas neste recorte espacial, tanto territorialmente, econômico, 

demográfico, produtivo. 

Justifica-se a realização deste trabalho para compreender o uso e apropriação do 

espaço rural de Ituiutaba, considerando os anos de 1960 a 2011, e as dinâmicas 

proporcionadas pela produção agropecuária neste recorte espacial, destacando o 

desenvolvimento do espaço urbano, permitindo assim, conhecer os novos fatores que 

estão proporcionando o desenvolvimento deste município na atualidade. 

 A partir da realização desta pesquisa foi possível visualizar como se deu a 

evolução das atividades agropecuárias de Ituiutaba, assim como também a dinâmica 

proporcionada ao espaço urbano central. 

Este trabalho estruturou-se da seguinte forma: Inicialmente relata a utilização do 

solo pelos nativos, abordando o desenvolvimento das atividades neste espaço. Possui 

enfoque ao início do desenvolvimento das atividades agrárias no recorte espacial regional, 

apontando a utilização do solo do espaço rural do Triângulo Mineiro para a consolidação 

do mesmo, e evolução posterior urbana. 

Posteriormente, fez-se a discussão da utilização do espaço rural para 

desenvolvimento, consolidação, e dinâmicas para o espaço urbano. Ou seja, por meio das 

atividades realizadas no meio rural, sendo essas relacionadas à extração vegetal, extração 

mineral, e por meio das atividades da pecuária de leite e de corte, e também da produção 

agrícola, tanto referente às produções tradicionais (arroz, feijão), quanto posteriormente, a 

partir da utilização de equipamentos, técnicas e demais tecnologias agregadas ao meio 

rural, proporcionando maior produtividade. 

Outro item apresentado neste trabalho é referente ao desenvolvimento da 

Mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, destacando as dinâmicas do espaço 

rural e urbano, sendo esses alicerçados ao uso dos recursos naturais existentes, que são 

referentes à extensa porção de terras para a produção agropecuária, à localização 

geográfica, e também devido as ações governamentais. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Analisar os efeitos da produção agropecuária de Ituiutaba, MG entre os anos de 1960 a 

2011. 

 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

- Analisar a variação espaço-temporal de alterações do uso e ocupação do solo rural no 

município de Ituiutaba; 

- Diagnosticar as dinâmicas econômicas do município de Ituiutaba no período de análise; 

- Analisar a expansão da produção de cana-de-açúcar neste município. 
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3. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

3.1. Uma abordagem histórica do desenvolvimento da Mesorregião Geográfica do 

Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba 

 

 Em todo o território brasileiro, antes da sua ocupação e o seu “descobrimento” existia 

a sociedade nativa, essa, possuía as suas características em níveis e graus diferentes. Em cada 

região havia os grupos, e aldeias. 

 Ao retratar a atual região do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, de acordo com Turner 

(1992) era habitado pelos caiapós meridionais. Os nativos dessa região eram horticultores, 

caçadores e ceramistas (LOURENÇO, 2005, p. 44). 

 Neste sentido, a presença desses povos é muito antiga, remontando a 1.000 anos a 

existência (LOURENÇO, 2005). Assim, “esses agricultores construíram aldeias nas matas-

galeria, na margem dos cursos d’água, praticavam agricultura fundamentada no milho” 

(LOURENÇO 2005, p. 43-44). 

 Vale ressaltar que não ocorria a produção de determinadas culturas em todos os 

lugares, havia diferenciações em cada região, pois, destaca-se que “Tal divisão tem 

importância para o entendimento das técnicas de cultivo e beneficiamento incorporadas pelos 

colonizadores, quando do contato com os povos nativos.” (LOURENÇO 2005, p. 44). As 

formas, métodos e manejos utilizados pelos nativos desta área são peculiares à forma que foi 

imposta pelos seus colonizadores. 

 O uso do solo por esta população por mais que havia a derrubada da floresta, era feito 

sem muitos problemas ao meio ambiente, até porque não ocorria alteração a nível regional, 

isto, devido as práticas dessas sociedades, já que a produção regional se manteria inalterada 

ao ecossistema, porém, podiam de certa forma alterar, ainda a relação com ecossistemas 

locais (ODUM, 1998). 

 Por mais que a sociedade nativa deste lugar tivesse adaptado algumas funções de seus 

colonizadores, como a forma de abertura da mata para plantação, ou até mesmo, a cultura de 

determinados produtos, e os métodos, houve certo problema na relação de trabalho dos índios 

aos povos colonizadores, assim, Lourenço (2005, p. 46) discorre que 

 

Os sistemas de propriedade, organização e divisão social do trabalho dos 

ameríndios brasileiros, diversamente do que aconteceu na América 

Espanhola, eram incompatíveis com as formas de produção da sociedade 
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colonial. Daí, conforme vimos, o desaparecimento daquelas sociedades. Suas 

técnicas, contudo, resultado de um milenar processo de aperfeiçoamento 

frente às características ecológicas de ambientes tropicais, sobreviveram, 

incorporadas pelo colonizador. 

 

 Desta forma, surgem os conflitos, as resistências dos indígenas, e o poder dos povos 

colonialistas, de acordo com Lourenço (2005, p. 47) o objetivo desses povos, que era, 

 

[...] destruir as sociedades indígenas, para que o espaço por elas ocupado 

pudesse ser colonizado, recorria-se ao sertanismo de extermínio, isto é, 

expedições armadas destinadas a aniquilar fisicamente os núcleos indígenas. 

Elas se fizeram presentes em toda a história da ocupação do território 

brasileiro, e ainda existem nos dias atuais, consistindo no primeiro passo na 

ocupação de uma região de fronteira. (grifo do autor). 

 

 Além disso, os povos nativos, viram-se obrigados a se adaptar às exigências, 

imposições, propostas pelos colonizadores, sendo assim, os índios iniciam uma fase de perca 

de algumas habilidades, transformadas pelas condições impostas, a caça já não era feita, os 

mesmo já não possuíam essa aptidão e se “sedentarizam” (LOURENÇO, 2005). Ainda de 

acordo com Lourenço (2005, p. 48) ressalta que, 

 

No Triângulo Mineiro, houve tanto o extermínio das populações caiapós, 

quanto sua caboclização. A região em estudo passou, todavia, por uma 

experiência histórica pouco comum. Aqui, foram assentadas populações 

indígenas vindas de outras regiões, como de Goiás (acroás, chacriabás e 

tapirapés) e do Mato Grosso (bororos e parecis), em aldeamentos criados 

pelo colonizador. Estes consistiram, na verdade, na primeira forma de 

ocupação colonial da região, que começou em 1730 [...] Para que possamos 

entender o papel dos aldeamentos na ocupação do Triângulo Mineiro, é 

necessário recapitular como essa forma paulista de exploração da força de 

trabalho indígena irradiou-se ate lá. (grifo do autor). 

 

 Deste modo, é importante compreender a forma com que esses nativos tiveram que 

proceder diante à exploração provida da ocupação colonial da região, pois, além de ter 

ocorrido o massacre daqueles que se opunham às normas, houve a escravização dos 

sobreviventes, tem sua essência nos jesuítas, que eram liderados pelo Padre José de Anchieta. 

 O desenvolvimento das atividades econômicas torna-se possível nesta região, de 

acordo com alguns autores, devido a importância das atividades munidas dos recursos naturais 

existentes, sendo esses vinculados à agropecuária, extração mineral, extração vegetal, entre 

outros, para a consolidação da economia e desenvolvimento dos municípios brasileiros. 
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É importante compreender que esta região, que em outro momento era nomeada como: 

Sertão da Farinha Podre, a mesma pertencia ao estado de Goiás. Houve o aldeamento pela 

Capitânia de Goiás por meio do uso da força dos índios, utilizando destes como escravos. 

Sendo assim, de acordo com Lourenço (2005, p. 62), “Os aldeamentos do Sertão da 

Farinha Podre foram criações do Estado Colonial, por meio do governo da capitania de Goiás. 

Sua localização resultou numa configuração territorial que refletia suas concepções sobre o 

uso estratégico do espaço.” Pois, tinha-se como principal função o caráter defensivo, este 

relacionado à localização geográfica, além de dar proteção e apoio logístico às tropas que 

faziam a extração do ouro, sendo este motivo o principal para a ocupação desta região. 

Por meio das estratégias adotadas por Portugal, foi ocorrendo a abertura de espaço 

para o índio deixar de ser tratado como escravo, facilitando assim a sua miscigenação. Porém, 

ao passar o domínio desta região às mãos das pessoas que detinham poder, não foi possível, 

de forma fácil ocorrer a miscigenação e “aculturação” (LOURENÇO, 2005), pois além da 

resistência dos índios, os poderosos deste local queriam torná-los cada vez mais escravos, 

para utilizar da sua força de trabalho na extração mineral, e demais atividades peculiares. 

Ao considerar a constituição histórica do Triângulo Mineiro, Guimarães (2010, p. 31) 

relata, apontando que, 

 

[...] este apresentou uma inserção econômica marginal na economia colonial 

e, portanto, veio a ganhar alguma relevância socioeconômica somente a 

partir da formação da economia nacional. Da mesma forma, também é 

possível constatar que esta região não experimentou em sua área territorial o 

desenvolvimento de uma atividade de grande relevância econômica, com 

identidade histórica bem definida e capaz de autodeterminar a dinâmica 

ulterior do seu sistema produtivo. 

 

Neste sentido, evidencia-se que esta região, enquanto principal função de localização 

estratégica, e não para o desenvolvimento da povoação, na época do Brasil colônia, não 

possuiu tanto destaque na evolução de seu espaço. Considera-se na fala de Guimarães (2010) 

que o Triângulo Mineiro construiu sua inserção no tempo e no espaço brasileiro, no início da 

economia colonial e subsequente na nascente da economia nacional. A formação econômica 

do Triângulo Mineiro “pode ser datada da segunda metade do século XVIII e início 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.” Guimarães 

(2010, p. 31). 
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 A dinâmica ocorrida no que hoje se denomina Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba foi 

vinculada à extração mineral, sendo este período o fim do século XVIII, fazendo a partir daí 

parte do circuito de ocupação e acumulação de capitais, de acordo com Guimarães (2010, p. 

33), 

 

Este é o caso particular da atual região do Triângulo Mineiro, nos primórdios 

denominado de Sertão da Farinha Podre, cujas origens remontam ao 

movimento bandeirante paulista que adentrou o interior do continente em 

busca de metais e pedras preciosas e, secundariamente, ocupou-se da captura 

e exploração do indígena. Toda esta área (assim como Goiás e Mato Grosso, 

antes da divisão) tornou-se parte integrante da Capitania Geral de São Paulo. 

É, pois, a partir deste movimento bandeirante, que esta vasta região do 

Triângulo Mineiro começou a ganhar identidade econômica e social e 

integrou-se ao cenário nacional, como fornecedora marginal de metais 

preciosos e ponto de apoio (suprimento de gêneros alimentícios) aos núcleos 

de mineração do Centro-Oeste. 

 

Ressalta-se que essas dinâmicas ocorridas proporcionaram a evolução desta região, 

isto no que tange o uso e ocupação do solo do espaço agrário. Neste sentido, proporcionou a 

influência do desenvolvimento tanto rural, quanto posteriormente urbano, devido a exploração 

dos recursos naturais. 

 

3.2. Utilização do espaço rural: desenvolvimento, consolidação e dinâmicas 

proporcionadas ao espaço urbano 

 

 No Brasil a produção agropecuária caracteriza-se como importante atividade para a 

consolidação da evolução do espaço urbano dos municípios, consolidação da economia, 

crescimento da oferta de trabalho, e desenvolvimento agroindustrial, atendendo a demanda 

tanto interna, quanto do mercado externo, de produtos originários das atividades agropecuária, 

extrativas, entre outras. Assim, ocorreu alguns aspectos positivos para os municípios que 

tiveram o desenvolvimento das atividades atreladas à utilização do espaço rural. Neste 

sentido, ao considerar a fala de Contini (1989, p. 99) é importante refletir que, 

 

A produção agrícola é de importância estratégica para o País. Dela depende 

o abastecimento adequado de alimentos para a população, de fibras, e mais 

recentemente vem contribuindo significativamente para a produção de 

energia renovável, economizando petróleo importado. O seu fraco 

desempenho pode ocasionar crises que põem em risco a paz social e até o 

próprio sistema político vigente. A presente crise no abastecimento de 

gêneros alimentícios, como arroz, carne, ovos e leite, reforça a importância 
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do aumento da produção agropecuária. Por isso, o planejamento da produção 

constitui um instrumento para que o aumento da oferta possa satisfazer as 

necessidades o mais rápido possível. 

 

Para ocorrer a evolução da produção agropecuária no território brasileiro foi 

necessário a realização de algumas políticas, sendo essas essenciais para atender a demanda 

tanto interna, quanto do mercado externo. Aponta-se que alguns programas de 

desenvolvimento de determinadas regiões, como da região Nordeste, com a SUDENE – 

Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, são providas da evolução das técnicas de 

produção agrícola, inserção de tecnologias, e demais melhorias, resultando em maior, e 

melhor produtividade. 

Em relação à região do Cerrado, aponta-se alguns programas vinculadas às políticas de 

desenvolvimento da produção agrícola, como o PRODECER (Programa de Cooperação Nipo-

Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados), além deste, existe outros que são 

focalizados para a evolução de determinados produtos, como o PRÓALCOOL (Programa 

Nacional do Álcool), entre outros. 

Ao ocorrer o incremento no processo de desenvolvimento das atividades agropecuárias 

no Brasil, Contini (1989, p. 99) descreve que, 

 

A agricultura brasileira contribui decisivamente para o desenvolvimento do 

País. Particularmente, ao processo de industrialização forneceu divisas, 

provenientes da exportação de produtos de origem agropecuária, para a 

importação de máquinas e equipamentos, e transferiu-lhe mão-de-obra e 

capital baratos. 

 

A apropriação do solo do espaço rural do Brasil, desde a colonização aos dias atuais, 

em sua maior porção, atende a demanda externa, ou seja, usou-se, e ainda utiliza-se as 

potencialidades naturais do país para a exportação, e, como meio de desenvolvimento 

econômico. Dessa forma Yeganiantz (1998, p. 315) salienta que 

 

No bojo do processo de desenvolvimento econômico ocorrido no Brasil, nas 

últimas décadas, a agricultura também se desenvolveu e se modernizou, 

embora com defasagem e as taxas mais modestas. Com exceção de alguns 

bolsões de miséria, particularmente no Nordeste, a agricultura de 

subsistência perdeu importância. A agricultura moderna baseada na ciência e 

integrada ao mercado, teve um grande impulso. O mercado interno, 

ampliado pela urbanização, tornou-se o novo foco de dinamismo da 

demanda por produtos agrícolas, suplantando em importância o mercado 

internacional. 
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Deste modo, é imprescindível relatar que nas últimas décadas, por meio da 

apropriação dos recursos naturais, sendo estes procedidos dos Biomas: Pampa, Mata 

Atlântica, Cerrado
2
, Pantanal, Amazônico, Caatinga. Faz-se importante refletir que está 

ocorrendo a evolução da urbanização nos municípios. 

Assim sendo, considera-se que “um elemento não pode evoluir isoladamente, nem é 

capaz de se transformar sem arrastar os demais no seu movimento, o nosso problema não é o 

da evolução particular de um elemento, mas o da evolução global.” Santos e Silveira (2006, p. 

24). Com isso, avalia-se que por meio da evolução econômica, e da Globalização, houve 

consequências em alguns aspectos, como por exemplo, o incremento tecnológico, evolução de 

estudos, desenvolvimento de técnicas. 

No Brasil, desde os primórdios da sua colonização, sempre foram executados 

atividades que exploraram o solo, e consequentemente, houve o desenvolvimento dos lugares 

que faziam fronteira com esses. Neste viés, ressalta-se que as “transformações observadas no 

meio rural brasileiro são, antes de tudo, no plano local, dos processos mais gerais da 

sociedade. [...] esses processos devem ser compreendidos em suas particularidades e 

contingências” (Wanderley 2009, p.61). 

Deste modo, as transformações ocorridas no meio rural brasileiro, como por exemplo, 

a partir das políticas públicas para o desenvolvimento da produção agrícola na região do 

Cerrado, prezando atender a demanda do mercado externo, produzindo grãos de importância 

para exportação, como a soja. Ressalta que essas mudanças foram substanciais para o reflexo 

do meio urbano, até porque, o uso do solo do espaço rural teve alguns principais meios, que 

caracterizam as épocas que se relacionam tanto aos aspectos que tangem a evolução espacial, 

quanto os que caracterizam as atividades econômicas exercidas, como: exploração vegetal, 

agricultura, pecuária, mineração, entre outras. 

 

3.3. A compreensão do passado: o alicerce para o entendimento do desenvolvimento atual 

urbano 

 

 A compreensão dos processos de desenvolvimento rural e urbano faz-se essencial para 

o entendimento das dinâmicas que ocorrem no presente. Dessa forma, é importante valorizar a 

                                                           
2
 O Bioma Cerrado ocupa uma área de 2.036.448 km

2
, representando 22% do território nacional, perpassando 

pelos estados brasileiros: Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, MinasGerais, Bahia, Maranhão, 

Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo, e Distrito Federal. (Ministério do Meio Ambiente, 2012, s./p.). 
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história de determinado lugar, assim como, os processos geográficos que ocorrem neste, para 

visualizar com a ótica adequada o desenvolvimento proporcionado, sendo referente aos 

motivos peculiares do momento, e demais fatores da realidade de cada lugar. 

 Neste sentido, para compreender os processos de desenvolvimento ocorridos no 

recorte espacial analisado, que neste caso, relaciona-se à caracterização da produção 

agropecuária de Ituiutaba, e a sua relação com o desenvolvimento da área urbana do 

município, deve-se considerar os procedimentos que são inerentes à realidade do mesmo, 

assim como, conhecer a realidade de toda a região em que é inserido, desta forma, terá 

amplitude de maior interesse para o resultado pretendido. 

 Este trabalho apresenta as dinâmicas ocorridas no espaço urbano central de Ituiutaba, 

MG, com base no desenvolvimento das atividades de uso e ocupação do espaço rural para a 

produção agropecuária a partir da década de 1930, ressaltando a importância para a história de 

Ituiutaba proporcionada na década de 1950, desvendando os fatores que contribuíram para o 

desenvolvimento produtivo agrícola, isto, posterior aos anos 2000, permitindo compreender 

as atividades econômicas na atualidade que possuem maior importância para o 

desenvolvimento deste espaço. 

 Assim para estudar a cidade devem-se levar em consideração a visão de alguns 

autores, como relacionado a contribuição de Corrêa
3
, assim, Corrêa (1979, p. 100) descreve 

que, 

 

Expressão de processos sociais, a cidade reflete as características da 

sociedade. Esta definição tem o mérito da universalidade quer em termos de 

tempo quer de espaço, enquadrando tanto as cidades cerimoniais da China 

antiga, as cidades maia e asteca, como o burgo medieval, a cidade colonial e 

a metrópole moderna. 

 

 Corrêa destaca ainda os processos sociais e a organização espacial que ocorre na 

cidade, assim Corrêa (1979, p. 101) relata que, 

 

Entre processos sociais, de um lado, e organização espacial, de outro, 

aparece um elemento mediador que viabiliza que os processos sociais 

originem forma, movimento e conteúdo sobre o espaço. Este elemento 

viabilizador constitui-se em um conjunto de forças que atua ao longo do 

tempo e que permite localizações, relocalizações e permanência das 

atividades e população sobre o espaço urbano. São os processos espaciais 

responsáveis imediatos pela organização espacial complexa que caracteriza a 

                                                           
3 Utilizou-se Corrêa devido a intensa obra existente, e a importância do mesmo para a discussão, compreensão e 

crítica a respeito das questões relacionadas ao espaço urbano, e, por conseguinte do desenvolvimento do mesmo. 
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metrópole moderna. Tais processos são postos em ação pelos atores que 

modelam a organização do espaço, proprietários dos meios de produção, 

proprietários de terras, empresas imobiliárias e de construção, associadas ou 

não ao grande capital, e o Estado. 

 

 Desta forma, fica evidente que os processos específicos da população que vive neste 

local, aliado ao poder que cada elemento possui na construção e designação do espaço, terá a 

diferenciação, e a formação da característica do mesmo, podendo ocorrer valorização ou 

desvalorização, isto devido a políticas, facilidades, e demais meios para a organização de cada 

procedimento. 

 A cidade é um ambiente arquitetado pelo homem, neste ambiente se ocupa 

determinada porção do território, faz-se então essencial avaliar os alicerces fundamentais da 

construção da cidade CORRÊA (1983). 

 Deste modo, compreender a sociedade que apropria-se e utiliza-se a cidade no dia-a-

dia para a realização de suas atividades cotidianas, pode ser avaliada por meio do estudo 

realizado por muitas ciências, assim, a Geografia, estuda a peculiar forma de desenvolvimento 

da sociedade, e por meio da utilização da contribuição de Corrêa (1983, p. 111), apresenta-se 

que, 

 

A geografia, como as outras ciências sociais, estuda a sociedade. Mas esta 

sociedade é muito complexa, apresentando diferentes facetas, diversos 

elementos como as classes sociais, a indústria as vias de trafego, a escola, o 

Estado, o campo, a cidade, etc., todos eles articulados, e integrados em um 

todo, o qual, por sua vez, caracteriza-se historicamente por um dinamismo, 

por um movimento. Isto significa que é este todo, social e histórico, que a 

geografia estuda, da mesma maneira que as outras ciências sociais o faziam. 

 

 De acordo com o referido acima, pode-se ressaltar a importância da ciência geográfica 

para a compreensão dos fatos, dos meios, e fins da evolução da sociedade no espaço que a 

mesma ocupa, assim como também, conhecer os processos mais variados referentes ao 

desenvolvimento não só relacionado à consolidação da humanidade, mas também dos 

processos relacionados ao meio ambiente em que a mesma é inserida. 

 Ou seja, independentemente da cidade que se pretende analisar, deve-se ter noção, e 

conhecimento dos processos que circundam tal ambiente, seja esse relacionado aos processos 

sociais, ambientais, culturais, ou, políticos. Pois assim, terá na estrutura deste ambiente, a 

construção da sua história, e da sua identidade. Corrêa (1983, p. 112) discorre que, 
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Este ambiente construído, caracterizado por ruas, bairros, concentração de 

fábricas, lojas, escolas, áreas verdes, etc., é fruto de um processo histórico 

quando, a partir de determinadas condições, pode emergir e, à medida em 

que a história a fazia, era paulatinamente transformado. A cidade tem suas 

origens com o aparecimento das classes sociais, a partir do aparecimento de 

uma classe de não-produtores e, concomitantemente, da criação do Estado 

por esta classe de não-produtores – sacerdotes, militares, homens letrados – 

que passou um excedente agrícola e a controlar a população localizada em 

um território tributário à cidade. 

 

 Neste sentido, é importante conhecer a realidade da sociedade na atualidade, e 

principalmente os meios de utilização dos recursos naturais pelo homem para o 

desenvolvimento das atividades do mesmo, sendo assim, Castanho (2006, p. 19) refere que 

 

[...] na atualidade, o futuro das nações é determinado pelo poder de sua 

economia e pelo esforço e conscientização de sua população em conservar e 

desenvolver seus recursos naturais e humanos. É, pois, necessário, uma visão 

da realidade existente para que se possam detectar suas dificuldades e assim, 

se ter subsídios para a realização de planejamentos que visem o diagnóstico 

e prognóstico de áreas, os quais deverão contribuir para o desenvolvimento 

das mesmas. 

 

 Para compreender o presente, e, o local, nada melhor do que estudar o passado, e, o 

recorte espacial amplo em que o mesmo é inserido. Dessa forma, Guimarães (2010, p. 31) 

elucida que, 

 

[...] a análise de uma região não pode ser realizada tendo como procedimento 

metodológico um recorte isolado do todo, pelo contrário, deve ser assumida 

como uma experiência de desenvolvimento especifica e participante de um 

contexto mais geral, em suas respectivas fases históricas. 

 

 Ituiutaba possui em sua história algumas tramas que se relacionam ao atual cenário 

socioeconômico e cultural. Assim na atualidade esses processos são visíveis e imprescindíveis 

para o entendimento do espaço rural, e a compreensão do urbano. 

 

3.4. A evolução da agricultura no Cerrado 

 

No Brasil uma região que fortaleceu a produção agropecuária por meio de estratégias 

de desenvolvimento, evolução das técnicas, e, inserção da tecnologia, foi o Cerrado. Essa 

região foi devastada para a produção agropecuária, sendo ocupada por pessoas em sua maioria 
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do Sul do Brasil, e também por estrangeiros. Constatou-se ainda na metade do Século XX a 

imensidão ociosa e mínima ocupação para a produção agropecuária (MENDONÇA, 2004). 

Para compreender os aspectos físico-naturais do Cerrado, ressalta-se a fala de Souza 

(1973, p. 43), quando refere que 

 

São formados por árvores espaçadas retorcidas, baixas, com ramos tortuosos 

e cascas grossas, rimosas ou gretadas. Por entre a parte arbórea, formando o 

fundo, há um povoamento mais ou menos denso de gramíneas e plantas 

campestres. No Brasil Central a savana é arborizada ou, mais 

freqüentemente, arbustiva. Povoam tais elementos solos secos, muito 

arenosos, ou solos duros, tal como ‘toá’ 4. A densidade e o porte variam 

muitíssimo consoante o solo, mas, sobretudo, segundo o grau de devastação 

a que são sujeitos. A flora dos campos cerrados é heterogênea e exibe forte 

variação local. 

 

De acordo com Souza (1973) as características do Cerrado
4
, e a sua estrutura natural, 

além da composição do solo, e a necessidade de adequação à heterogeneidade da mesma, faz-

se necessário desenvolver diferentes recursos para a produção agropecuária, e para isto, 

necessita-se de investimentos, para a compra de maquinário adequado, implementos, insumos, 

técnicas, além do uso de grãos geneticamente modificados, que são resistentes a pragas. 

Todos esses recursos citados são necessários para melhor rendimento ao grande produtor 

rural, que claro, produz em grande escala, atendendo a demanda interna, e, principalmente 

externa. 

A modernização da agricultura no Cerrado se deu a partir da Revolução Verde, este 

programa foi idealizado na década de 1940, este processo foi conduzido e finalizado 

inicialmente pelo grupo Rockfeller, utilizava-se discursos ideológicos, como: aumentar a 

produção de alimentos para acabar com a fome no mundo. Assim, Brum (1988, p. 44) 

descreve que o objetivo deste foi, 

 

[...] contribuir para o aumento da produção e produtividade agrícola no 

mundo, através do desenvolvimento de experiências no campo da genética 

vegetal para a criação e multiplicação de sementes adequadas às condições 

dos diferentes solos e climas e resistentes às doenças e pragas, bem como a 

descoberta e aplicação de técnicas agrícolas ou tratos culturais mais 

modernos e eficientes. 

 

                                                           
4
 Nas áreas compreendidas pelo Bioma Cerrado, que ocupa uma área de 2.036.448 km², representando 22% do 

território nacional (Ministério do Meio Ambiente, 2012), perpassando pelos estados brasileiros: Goiás, 

Tocantins, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Piauí, Rondônia, Paraná, São Paulo, e Distrito 

Federal. Ocorreu o desenvolvimento das atividades agrícolas, sobretudo após a década de 1970.  
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A partir do desenvolvimento deste programa, obteve-se benefícios, assim como 

também, malefícios, ou seja, houve o aumento das atividades agropecuárias, e, com qualidade 

superior às já realizadas, porém, ocorreu uma polarização da produção destinada aos países 

desenvolvidos, para onde se exportava os produtos agroindustriais. 

Ressalta-se que, após a segunda Guerra Mundial a agricultura no mundo passou por 

transformações, estas foram possíveis, devido a modernização da agricultura. A modernização 

é o processo de “crescente integração da agricultura no sistema capitalista industrial, 

especialmente por mudanças tecnológicas e de ruptura das relações de produção arcaicas e do 

domínio do capital comercial [...] que se acentua após a década de 60.” Graziano da Silva 

(1996, p. 30). 

A modernização agrícola concentrou-se principalmente nas regiões Sudeste e Centro-

Oeste do Brasil, tendo como base a monocultura de produtos exportáveis, como: soja, milho, 

deixando à margem as regiões Norte e Nordeste, nestas predominam os pequenos produtores 

e a policultura alimentar (AGRA; SANTOS, 2000). 

 A grande produção agrícola realizada no Brasil atenua-se para atender a necessidade 

interna, e, dos mercados consumidores, desta forma está havendo cada vez mais a ocupação e 

devastação de áreas ainda preservadas, e, de Áreas de Proteção Permanente (APP), além 

disso, ocorre a degradação do solo, e dos recursos hídricos próximos ao plantio, devido a 

utilização de agrotóxicos e insumos químicos, destruindo a biodiversidade. 

 A produção agrícola no Brasil é condicionada em cada região de acordo com as 

condições climáticas, do solo, além das políticas e subsídios, e também por meio da 

localização geográfica para a logística, essas são consideradas características importantes para 

o desenvolvimento da produção agropecuária nas diferentes regiões do país. 

Ao considerar a relação que o meio rural teve no desenvolvimento econômico, a soja 

foi uma importante cultura. A implantação da soja no Brasil ocorreu a partir do estudo do 

professor da Escola de Agronomia da Bahia em 1882 (EMBRAPA – Empresa Brasileira de 

Pesquisa Agropecuária, 2004). Desta forma, de acordo com a EMBRAPA (2004, s./p.), a 

produção de soja intensificou-se no estado do Rio Grande do Sul, sendo, 

 

O primeiro registro de cultivo de soja no Brasil data de 1914 no município 

de Santa Rosa, RS. Mas foi somente a partir dos anos 40 que ela adquiriu 

alguma importância econômica, merecendo o primeiro registro estatístico 

nacional em 1941, no Anuário Agrícola do RS: área cultivada de 640 ha, 

produção de 450 t e rendimento de 700 kg/ha. Nesse mesmo ano instalou-se 

a primeira indústria processadora de soja do País (Santa Rosa, RS) e, em 
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1949, com produção de 25.000 t, o Brasil figurou pela primeira vez como 

produtor de soja nas estatísticas internacionais. 

 

Desde então, houve um elevado crescimento do cultivo da soja no Brasil 

(EMBRAPA, 2004) a partir do desenvolvimento das técnicas e da política de subsídios do 

governo Federal, que a partir da década de 1960 impulsionou a cultura da soja, mas foi apenas 

em 1970 que a mesma consolidou-se no país, principalmente na região Sul, fazendo a 

dobradinha trigo no inverno, e soja no verão. 

Para Mendonça (2004, p. 27) “mediante a implementação das formas modernas de 

produção, pautadas nas técnicas e nas tecnologias, alterando consideravelmente o desenho 

espacial e territorial, portanto, as tramas do capital e do trabalho.” Tiveram-se neste momento 

as políticas do Estado para o desenvolvimento do Centro-Oeste, inserindo nesta fase, a 

construção de Brasília, Capital Federal, além da existência e ampliação das linhas férreas e 

principalmente das rodovias, permitindo o aumento da logística da produção agropecuária, em 

especial ao Triângulo Mineiro, Melo (2005, p. 36) relata que, 

 

[...] o marco decisivo para a economia do Triângulo Mineiro foi a construção 

de Brasília: a região passou a estar localizada estrategicamente entre a 

principal área econômica do País – São Paulo – e a administração central – 

Brasília. 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 [...]. 

 

Dessa forma, aliado às políticas de ocupação do interior do Brasil, juntamente com a 

Revolução Verde que consistisse “na utilização de máquinas, insumos e técnicas produtivas 

que permitiram a produtividade do trabalho e da terra [...]. Esse aumento ocorreu ao mesmo 

tempo em que a população mundial crescia, a população rural decrescia e a área agrícola se 

reduzia (1,91% entre 1975 e 2005).” Nunes (2007, p. 01).  

Ressalta-se que esta revolução foi essencial para a produção de alguns alimentos 

necessários para a população urbana que estava em crescimento. Assim, possibilitou a 

evolução das técnicas usadas durante séculos, aliado ao aumento da produção, e a qualidade 

dos produtos. 

No território brasileiro, a transformação da agricultura ocorreu mediante o processo de 

modernização, isto, a partir da década de 1960. A modernização proporcionou a evolução no 

uso e ocupação do solo do espaço rural, com maior ênfase aos grandes produtores rurais, 

deixando os pequenos produtores desestruturados, e com algumas dificuldades, pois muitos 
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destes não conseguiram se adaptar, e desenvolver-se, sendo assim, não obtiveram subsídios 

para concorrer com as grandes produções existentes, principalmente nas regiões: Sudeste, 

Centro-Oeste e Sul (MENDONÇA, 2004). 

Nas regiões onde houve a inserção de técnicas, e demais meios para aumentar a 

produção, juntamente aos benefícios, e subsídios governamentais, houve o incremento do 

desenvolvimento das atividades agropecuárias o espaço rural. 

Ao considerar os pontos positivos das políticas de desenvolvimento e ocupação, além 

da evolução das técnicas, Bernardes (2007, p. 02) discorre que, 

 

A produção do espaço no cerrado do Brasil Central nos anos 70, com o 

objetivo de incentivar a exportação de produtos não tradicionais, se alicerçou 

numa solidariedade de interesses, aglutinando interesses estatais, de setores 

nacionais e da grande empresa internacional, permitindo a criação de uma 

nova base material produtiva. Nessa fase o governo colocou em prática a 

política de ocupação de espaços “vazios”, concedendo estímulos às empresas 

agropecuárias através da concessão de isenção de impostos e subsídios 

governamentais, desencadeando uma política que visava o aumento da 

produção e da produtividade e que se vinculava ao Programa de Corredores 

de Exportação. 

 

Considerando as políticas adotadas para o desenvolvimento de algumas culturas, o 

Brasil se tornou o segundo maior produtor de soja do mundo, de acordo com a EMBRAPA, 

com a produção de 15 milhões de toneladas em 1979. Nesta década, a soja foi a única cultura 

que teve um desenvolvimento expressivo no país. Porém, este crescimento não se sustentou 

em todas as regiões, devido a alguns fatores que prejudicaram a sua produção, desta maneira, 

de acordo com Ayode (2007, p. 261), 

 

O fator climático afeta a agricultura e determina a adequação dos 

suprimentos alimentícios de dois modos principais. Um é através dos azares 

(imprevistos) climáticos para as lavouras e o outro é através do controle 

exercido pelo clima sobre o tipo de agricultura praticável ou viável numa 

determinada área. Os parâmetros climáticos exercem influência sobre todos 

os estágios da cadeia de produção agrícola, incluindo a preparação da terra 

semeadura, crescimento dos cultivos, colheita, armazenagem, transporte e 

comercialização. 

 

No final do século XX, em alguns municípios brasileiros, a produção da soja operou 

grandes mudanças, assim, na MSG do Triângulo Mineiro / Alto Paranaíba também fez forte, 

os novos atores (inserção de tecnologia no campo, desenvolvimento de estudos para melhoria 

na produção no solo do Cerrado, utilização de grãos geneticamente modificados, inserção de 

mão-de-obra especializada para trabalhar com o maquinário agrícola de alta tecnologia) de 
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utilização e apropriação do solo para a produção agropecuária. Neste sentido, houve a 

inserção da produção da cana-de-açúcar, isso engendrado a instalação de usinas 

sucroalcooleiras, além dos incentivos governamentais para o crescimento desta atividade. 

Salienta-se que a monocultura da cana-de-açúcar se faz presente nas Regiões 

Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste do Brasil, por conta da versatilidade de sua produção, 

aliado ao uso de maquinários, insumos, dentre outras formas que otimizam a grande produção 

desta gramínea, e claro, deve ser levado em consideração, principalmente, os incentivos 

governamentais para o crescimento da produção de cana, para o produto final: álcool (etanol). 

As áreas de Cerrado têm sido áreas prioritárias para os incentivos do governo na 

expansão do setor canavieiro, isto devido à sua condição físico-químico, assim como também, 

relacionado à “facilidade” da logística, dentre outros aspectos necessários para que haja 

resultados favoráveis aos usineiros (MENDONÇA, 2004). 

Ressalta-se que a produção de álcool para combustível no Brasil iniciou-se na década 

de 1970, por meio do Pró-álcool (Programa Nacional do Álcool). Este programa foi 

desenvolvido devido à crise mundial do petróleo. Sendo assim, o governo brasileiro teve 

como principal incentivo para a criação deste programa a preocupação com futuras crises do 

petróleo, pois isso afetaria a economia do país, e traria maiores danos. Buscou-se assim, com 

a criação deste programa a produção de um combustível nacional e renovável. 

(GASPARETTO JUNIOR, 2008). 

Cerca de quase duas décadas depois da criação do Pró-álcool, houve uma grande 

valorização do álcool como combustível para os veículos no Brasil, isto, devido ao incentivo 

para a produção de carros com motores movido a álcool pelas indústrias automobilísticas 

brasileiras (UNICA, 2009), e posteriormente, devido o surgimento do motor flex fuel e o 

bicombustível, sendo que por meio de ajustes e criação de novos motores para os veículos 

nacionais, pode-se abastecer tanto de gasolina quanto do álcool, o que gerou grande 

desenvolvimento da produção da cana-de-açúcar para o respectivo uso. 

 Ocorreu o desenvolvimento das atividades agrícolas, sobretudo após a década de 1970, 

neste sentido, Carvalho; Cleps Junior (2008, p. 02) descrevem que, 

 

Esse cenário, perdurou durante décadas até que mudou após a implantação 

de programas de expansão das atividades agrícolas no cerrado, pós 1975, 

aliado a mudança de estruturas e técnicas para o preparo do solo, 

minimizando os empecilhos agrícolas, [...]. É notório também destacar que a 

migração para a região de agricultores com poder aquisitivo elevado, vindos 

do sul do país, foi fator chave para essa reestruturação. Dessa forma, o 

cultivo de grãos a partir da década de 1970 foi responsável pela maior 
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modificação que ocorreu no Pontal do Triângulo alterando as estruturas 

tradicionais de produção que se mantiam até então. 

 

 Tendo em vista a demanda externa, priorizou-se a produção em massa, inserindo no 

país interesses privados, desestimulando os pequenos produtores rurais, que abasteciam as 

necessidades locais urbanas. Assim, Mendonça (2004, p. 28) ressalva que por meio dos, 

 

[...] incentivos creditícios e fiscais, o baixo custo da terra, a topografia plana 

das chapadas, o clima favorável, a disponibilidade de água, a infra-estrutura 

construída pelo poder público e os diversos programas estatais estimularam 

os investimentos dos empresários rurais. 

Aponta-se que, para ocorrer alta produção nesta área, necessitou-se dos supracitados 

mecanismos, e ao considerar os pequenos produtores rurais dessa área, os mesmos não 

possuíam condição financeira para a inserção desses aportes tecnológicos, o resultado foi a 

perca de força, pois, os subsídios oferecidos, como os escassos créditos, não sustentavam as 

necessidades desta cadeia de produção. 

A partir da década de 1970 a população rural, que produzia para subsistência, e, 

comércio com o espaço urbano local, vê-se obrigado a inserir-se no meio urbano, deixando de 

lado as suas raízes culturais. Sua força de trabalho foi usada na cidade para o trabalho pesado, 

como na construção civil. Muitos destes ocuparam locais afastados do centro urbano, e até 

mesmo locais de extrema falta de infraestrutura básica, levando-os ao desenvolvimento dos 

bairros periféricos, e o inchamento urbano, desencadeando demais problemas, como o 

aumento da pobreza. 

Ao considerar o território brasileiro, e, principalmente as áreas de Cerrado, observa-

se que o agronegócio, é desenvolvido com intensidade por meio dos grandes produtores 

rurais, sendo que esses não possuem tanta diversificação de produção em suas propriedades 

rurais, e, em sua maioria, dominam o mercado. Sendo assim, os pequenos produtores rurais 

possuem dificuldades em competir com os latifundiários, já que não possuem tantos 

incentivos para fazerem empréstimos, e, muito menos capacidade de financiamentos de 

maquinários, compra de implementos, insumos, dentre outros. 

 A Mesorregião do Triângulo Mineiro/Ato Paranaíba, nesta perspectiva do 

desenvolvimento e evolução do meio rural, foi pioneira nas áreas do Cerrado. Municípios 

como: Uberlândia, Uberaba e Araguari, tiveram o seu desenvolvimento alicerçado a este 

momento de evolução da agricultura. 

Essa Mesorregião Geográfica cada vez mais se evoluiu, tanto no espaço rural, com a 

inserção de diferentes tipos produtivos, e também do espaço urbano, possibilitando a 
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urbanização das cidades, a implantação de importantes empresas para atender a demanda da 

população crescente, e das atividades exercidas neste momento. Todos esses aspectos 

apontados foram possíveis de serem realizados, a partir das políticas adotadas, permitindo 

assim o desenvolvimento dos municípios do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba.  

 

3.5. Ituiutaba: breve histórico deste município 

 

 Ituiutaba que é o foco da discussão deste trabalho teve seu surgimento por meio da 

povoação primitiva, isto em 1839, pois iniciou neste período o povoamento deste lugar. 

Ressalta a origem deste município de acordo com Oliveira; Felismino e Oliveira (2010, p. 4) 

 

Contemplando o processo histórico desse município, identifica-se seu 

surgimento em 1839 com a criação da paróquia em homenagem a São José. 

Em seguida, torna-se distrito do município do Prata, onde esta foi nomeada 

“Distrito de São José do Tijuco”. Após o desmembramento da Paróquia São 

José do Tijuco, que antes pertencia a paróquia de Nossa Senhora do Carmo 

do município do Prata, em 1866, foi nomeada Freguesia de São José do 

Tijuco, sendo esta emancipada somente em 1901, devido o contingente de 

moradores que habitavam os arredores da capela, ganhando o nome de “Vila 

Platina”. Em seguida, em 1915, recebeu o nome atual, que é “Ituiutaba”. 

 

 No decorrer das últimas duas décadas do século XIX, ocorreu o crescimento 

populacional neste lugar, assim como também, a criação de comércios, e a construção de 

casas. Em 1890 torna-se município, denominado como: Vila Platina, e em setembro de 1901 

eleva a categoria de cidade, denominando-a como: Ituiutaba. A denominação Ituiutaba, é de 

origem indígena, sendo que significa: a povoação do Rio Tijuco (Prefeitura Municipal de 

Ituiutaba, 2013). 

 O espaço urbano de Ituiutaba se alicerçou a partir do desenvolvimento de atividades 

relacionadas ao uso e apropriação do solo do espaço rural. Deste modo, ocorreram algumas 

principais atividades agrícolas que obtiveram destaque substancial. Dentre essas, destaca-se a 

produção de arroz, assim, por meio desta cultura, houve alguns aspectos positivos que 

proporcionaram o desenvolvimento do município de Ituiutaba, como por exemplo a 

construção de galpões de armazenamento e beneficiamento da produção agrícola, aumento 

dos postos de trabalho, abertura de comércios especializados para atender a demanda das 

atividades agrícolas. 
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 Destaca a evolução do espaço urbano, a consolidação da economia proporcionada pela 

implantação de comércios, e demais meios que subsidiavam a necessidade deste momento, 

entre outros exemplos. 

A economia de Ituiutaba teve alguns ciclos importantes, que varia desde o garimpo de 

diamantes, à produção agropecuária, influenciando a produção agroindustrial. Permitindo a 

evolução das atividades econômicas (CHAVES, 1985). 

Devido a propriedade do solo e as características que são relevantes para a produção 

do arroz, houve a monocultura deste grão, no qual, foi importante para o crescimento 

econômico, e como resultado, proporcionou mudanças neste local, entre as mudanças 

ocorridas no espaço urbano deste município, nota-se a construção de prédios horizontais, que 

outrora serviram tanto para o beneficiamento do arroz e demais produções agropecuárias, 

onde também realizava-se o armazenamento destas produções, além disso, houve também a 

instalação de empresas de demais setores que atendiam a necessidade da população tanto 

urbano que se expandia, quanto rural, dentre outros exemplos. 

É importante considerar que o espaço urbano na sociedade capitalista, é 

simultaneamente fragmentado devido os diferentes tipos de uso, servindo as funções do 

comércio, trabalho, lazer, e articulado, sendo este resultante das relações entre as diversas 

partes da cidade, por meio do processo de produção capitalista (CORRÊA, 1995). 

Ao considerar a produção de grãos, e principalmente de arroz neste município, vale 

ressaltar a nomeação deste como sendo “A capital do arroz no Brasil” (OLIVEIRA, 2003). 

Além deste tipo de uso do solo do espaço agrário produziu-se também milho, algodão, 

soja, dentre outras importantes atividades agrícolas que influenciaram o crescimento do 

município, além da pecuária de leite e de corte. 

Dessa maneira, as atividades que se desenvolveram foram primordiais para o 

incremento de fatores que consolidaram a economia de Ituiutaba, pois, iniciou-se a abertura 

de estradas, a corrida emigratória, a implantação de indústrias de transformação, como 

exemplo, as máquinas de beneficiar arroz, dentre outros (OLIVEIRA, 2003). 

Considera-se que as diferentes formas de produção fazem com que haja vínculos entre 

as áreas, e de acordo com as necessidades de cada época, o desenvolvimento da economia, e, 

as mudanças dos focos de produção. Cabe a este fato o que Santos; Silveira (2006, p. 30) 

descrevem, pois, “[...] a produção em cada lugar é o motor do processo, porque transforma as 

relações de todo e cria novas vinculações entre as áreas.” 
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Neste sentido, ressalta-se que o recorte espacial estudado, possui algumas construções 

específicas para a produção até então vigente na década de 70, e ao ocorrer a mudança nos 

focos de produção, ou seja, com a inserção de outros tipos de atividades econômicas, como as 

relacionadas ao comércio, produção agropecuária, agroindústria, e demais, houve outras 

formas de uso destes mesmos espaços, antes destinados a depósitos, e demais utilidades 

específicas à época. Com isso, faz com que ocorra uma adaptação estrutural nos prédios, ou 

até mesmo a demolição dos mesmos. 

Alguns destes prédios estão sendo usados para novas funções devido às necessidades 

de adaptação às exigências econômicas. Sendo assim, Santos; Silveira (2006, p. 24) dizem 

que “[...] um elemento não pode evoluir isoladamente, nem é capaz de se transformar sem 

arrastar os demais no seu movimento [...].” 

Os prédios que estão sendo adaptados para novas funções e usos, estão evoluindo, em 

função das necessidades em que, a atual e predominante economia se encontra, porém, nesta 

nova configuração, pode-se perder algumas características e até mesmo a história do 

município, isto, devido a destruição da representação arquitetônica, devido à demolição de 

prédios antigos para construção de novos e modernos, ou, devido a reformas nas estruturas 

prediais para adaptar-se às novas exigências do mercado. 

 O local estudado está sendo modificado com o passar dos anos, devido as necessidades 

vigentes, de acordo com as especificações determinadas pelo sistema econômico. Sendo 

assim, é de suma importância destacar, que a ocupação do espaço sem preocupação com o 

passado, e os demais elementos que proporcionam a cada local sua história, faz com que 

ocorra uma desapropriação da sua cultura por meio da representação, que no caso da área 

central do município de Ituiutaba, está relacionada à arquitetura. 

 É indispensável destacar que a implantação de infra-estrutura em determinado 

território, pode levar a extensão da cidadania (SANTOS; SILVEIRA, 2006). Dessa forma, 

pode-se considerar que a implantação de novos meios de apropriação do espaço, que 

dignifique todos os meios sociais, faz com que a população em geral, tenha oportunidade de 

obtenção das mesmas estruturas, pois o que antes, era para poucos, com a reorganização do 

território, poderá oferecer subsídios, até mesmo às classes baixas. 

 Porém, a partir da implantação de novas e modernas estruturas prediais neste local 

estudado, poderá fazer com que a representação da história da evolução deste município seja 

perdida, no que tange a evolução do espaço urbano. 
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 A partir da destruição de antigas construções para a implantação de empreendimentos 

característicos aos aspectos globais, ou seja, para atender aos novos modelos de uso e 

ocupação do solo, que são referentes à evolução técnico-científico-informacional. 

 Adaptar-se-á estes espaços para ocorrer adequação aos novos atores que 

proporcionaram o desenvolvimento da economia. Aponta-se que ao não ocorrer a evolução 

deste, poderá transformar-se em uma involução, ou seja, este espaço terá características 

retrogradas, destruindo assim a história deste lugar devido ao esquecimento, abandono e 

desapropriação dos prédios. 

 Com isso, considera-se importante que haja a utilização das antigas estruturas prediais, 

mas, para que esta seja feita consolidando determinado local, muitas vezes é necessário não 

destruir a representação arquitetônica existente. 

Revela-se que as relações em uma sociedade se dão por meio do espaço ocupado, e 

também, a partir das intervenções no dia-a-dia da sua vivência no mesmo, com isso, por meio 

das transformações realizadas, ocorrem as diferentes formas de utilização do espaço para criar 

afinidades e vínculos. 

Sabe-se então, que as relações acontecem de acordo com cada realidade, sendo essas: 

espacial, temporal e social específicas. Assim, avaliando as funções realizadas em 

determinado espaço têm-se as características relativas às necessidades da época, e, ao 

considerar o atual momento de uso e apropriação deste mesmo espaço, observa-se que poderá 

ter diferenciações quanto às formas de uso e ocupação na atualidade. 

Deste modo, para comportar as necessidades da população em vários aspectos, no 

qual, estas se relacionam com o modelo econômico vigente, e concomitantemente, na 

atualidade, com a Globalização, está ocorrendo novas formas de utilização dos espaços, que, 

outrora possuía diferentes usos e funções, devido principalmente aos novos aspectos que são 

fundamentais para o desenvolvimento das atividades exercidas em Ituiutaba, como por meio 

da produção agroindustrial, e o setor de prestação de serviços. 

 No centro urbano da cidade de Ituiutaba, pode-se visualizar ainda nos dias atuais, 

alguns resquícios da arquitetura, que em meados dos anos de 1930 a 1970, eram vigentes. 

Sendo assim observam-se as características empregadas a cada um destes, no qual, de acordo 

com Guimarães (2009, p. 3) 

 

Cada edifício é constituído por um conjunto diverso de materiais e 

estruturas, com variados posicionamentos e funções, formando um edifício 

com características únicas, resultado de uma determinada época, reflexo de 

tradições e de um certo estilo, das possibilidades e do desenvolvimento 
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técnico/social, de uma mera necessidade prática, estando ligados às técnicas 

e aos materiais usados antigamente. 
 

Observa-se nesta fala que devido as necessidades da época, os materiais existentes, as 

técnicas empregadas, caracterizam determinado período, de acordo com as atividades em que 

se realizavam, e que de certa forma possui importância para a representação histórica e 

patrimonial deste município. 

Existem alguns edifícios que podem ser considerados antigos na área estudada, esta 

constatação se dá, devido a observação de alguns detalhes pertinentes a visualização destes 

prédios, como o estilo predial, as janelas grandes e de madeira, portas detalhadas, telhados 

com estilo colonial, que já não são utilizados nas construções recentes, dentre outros 

exemplos. 

Este município é um importante centro de funções, pois, é sede de uma MRG 

(Microrregião Geográfica) de mesmo nome, existe assim, influência de seis municípios 

(Cachoeira Dourada de Minas, Capinópolis, Gurinhatã, Ipiaçú, Ituiutaba, e Santa Vitória), aos 

aspectos que tangem as ofertas relacionadas à educação, lazer, compras, saúde, serviços 

bancários, fazendo-se importante a adaptação às necessidades provenientes destas, pois de 

acordo com Matos (2010, p. 18), 

 

[...] a grande questão passa pelo fato de que a cidade está a mudar e nessa 

mudança insinuam-se novas fórmulas de vivência urbana comandadas pela 

economia, pela globalização das práticas culturais e territoriais, pela 

mobilidade crescente, que transforma os espaços/tempo, do nosso quotidiano 

(trabalho, lazer, compras, etc.). 
 

Devido a importância que este município possui na região, ocorre a utilização dos 

espaços para o desenvolvimento das atividades capitalistas, no qual, a atual situação 

econômica brasileira permite, e que de certa forma, também se articula neste espaço estudado, 

leva-se em consideração que ao existir espaços desocupados, como os grandes galpões 

localizados no centro urbano de Ituiutaba, e ao existir a oferta no mercado, e a influência da 

economia, têm-se a ocupação destes espaços, ocorrendo a reutilização dos prédios 

abandonados, para novos usos e funções. 

Considera-se que, para a economia local, as novas formas de uso destes galpões são de 

grande valia, porém, devido às necessidades cada vez mais dinâmicas que o consumo 

capitalista exige, como por exemplo, a adaptação de novas estruturas prediais, pode ocorrer na 
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maioria das situações a demolição destes prédios antigos, para a construção de novos 

empreendimentos, no qual, estes se adéquam às exigências do mercado. 

A ocupação dos prédios antigos para novas funções transmitem algumas mudanças, 

dentre essas, pode-se destacar as novas formas de utilizações que está ocorrendo, esta 

acontece para atender às necessidades tanto estruturais, quanto econômicas, não só do 

município de Ituiutaba, assim como também dos demais municípios da sua MRG. 

O centro urbano de Ituiutaba foi de suma importância para a consolidação das 

atividades econômicas realizadas, até porque, têm-se nesta área a aglomeração de setores que 

fazem prestação de serviços, além das secretárias da prefeitura e órgãos municipais e 

regionais, somando a existência dos poderes judiciários, legislativo e executivo. 

O município de Ituiutaba teve momentos que transcreveram, e, formularam as suas 

características e particularidades. Isto é verificado por meio das variadas atividades 

econômicas exercidas, como: a partir da produção agropecuária; agroindustrial; e também por 

meio do setor de prestação de serviços. Permitindo assim a concretização da atual estrutura. 

Isto é observado no centro urbano deste município. 

Na história do município Ituiutaba ocorreu alguns primordiais aspectos que foram 

preponderantes para a atual configuração existente. Ressalta algumas atividades realizadas 

neste lugar, sendo que, por volta de 1930, ocorreu o garimpo de diamantes no município de 

Ituiutaba no Rio Tijuco, rio este que intitulou a cidade e a população, pois o primeiro nome 

deste lugar foi: Arraial de São José do Tijuco. 

A exuberância, a necessidade deste rio para abastecer a população urbana e rural, além 

da importância do mesmo na história, proporciona até os dias atuais a denominação cultural 

dos moradores deste lugar, como: “tijucano
5
”. 

A realização do garimpo proporcionou a migração de garimpeiros de outros lugares. 

Porém, esta atividade durou cerca de 10 anos, pois não teve destaque na extração de pedras 

preciosas. Com o fim desta, teve-se um ocioso número de pessoas desempregadas. 

Os trabalhadores que permaneceram na cidade forneceram mão-de-obra para as 

fazendas produtoras de arroz, pois justamente nesta época, a orizicultura estava em 

crescimento na região, isto em meados dos anos de 1940 (CHAVES, 1985). O “fluxo 

populacional foi bem aceito pelos moradores de Ituiutaba, pois significa trabalho e capital 

investidos no comércio e na cidade”. (Oliveira 2003, p. 60). 

                                                           
5 Refere-se à nomeação dada ao município, e à população de Ituiutaba/MG. Os mesmos são conhecidos como: 

tijucano, devido o rio que passa pelo município, nomeado: Rio Tijuco; além disso, este município outrora foi 

nomeado como: São José do Tijuco. A população é conhecida também como: ituiutabano. 
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 No cenário produtivo tanto do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, quanto do estado de 

Minas Gerais, Ituiutaba se destacou devido a alta produção de arroz entre as décadas de 1930 

a 1970, podendo até considerar que ocorreu um “divisor de água” para o município, existindo 

o antes da expansão da produção deste cereal, durante e depois. 

 A orizicultura proporcionou a Ituiutaba a evolução urbana, relacionando-se a oferta de 

infraestrutura, abertura de estradas, territorialização de empresas relacionadas às atividades de 

beneficiamento, e armazenagem deste grão, além do crescimento da oferta de serviços, como 

armazéns, revendedoras de implementos agrícolas, revendedoras de automóveis, dentre 

outros. Congruamente a evolução do espaço urbano, houve a transformação do espaço rural, 

sendo esta caracterizada pela devastação das áreas de Cerrado, e o crescimento na cultura de 

arroz. Neste sentido, de acordo com Oliveira (2003, p. 16), 

 

Se no início do século XX, o café foi o “ouro negro” para o Brasil, gerando 

divisas que vieram materializar-se mediante fixos e fluxos voltados para o 

transporte, comunicação, indústria e pela própria urbanização, 

semelhantemente, o arroz também foi “ouro” para Ituiutaba, tornando-se a 

base do desenvolvimento e da divisão intra-regional do trabalho, nos setores 

urbano e rural da Microrregião de Ituiutaba. 

 

Outro importante fator que é aliado para o desenvolvimento desta região, é a 

localização geográfica, pois esta se localiza entre importantes estados brasileiros, como Goiás, 

Mato Grosso do Sul e São Paulo. Os estados que fazem divisa com os seus limites territoriais 

são de grande importância econômica, política, e possuem forte produção agrícola. 

 Devido a estas características, principalmente quando considerado a aproximação com 

o estado de São Paulo, há maior facilidade para a distribuição produtiva por meio da abertura 

de estradas, além da existência das linhas férreas ligando o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, 

aos principais centros consumidores. Fatores imprescindíveis para o crescimento na produção 

agroindustrial desta área. 

Ao longo do período em que o cultivo do arroz permeou como o mais importante para 

esta área, expandiu-se e valorizou-se cada vez mais esta cultura, até chegar à fama do 

município, como sendo: “A Capital do Arroz no Brasil”. Dessa forma, esta cidade, obteve 

grande desenvolvimento, influenciado a este momento de circulação econômica, 

possibilitando a instalação de grupos empresariais e alguns ramos agroindustriais, sobretudo 

relacionados ao beneficiamento do arroz (OLIVEIRA, 2003). 

A partir da valorização desta produção, houve significativo aumento no Produto 

Interno Bruto do município, tendo como reflexo o desenvolvimento da cidade, relacionado à 



40 

 

urbanização. Assim, no espaço urbano central desta, iniciou-se a implantação de variadas 

empresas, e galpões que faziam o armazenamento da produção agrícola, e o beneficiamento 

da mesma, e para atender a necessidade da supracitada produção, houve também a instalação 

de empresas revendedoras de maquinários, e implementos, além de bancos, e dos comércios 

que subsidiavam o consumo tanto dos fazendeiros, quanto dos trabalhadores rurais, 

caracterizando-se em armazéns para a compra de mercadorias de utilidade no dia-a-dia da 

população. Destacando-se também a construção de um grande cinema que representou este 

momento de crescimento econômico do município (OLIVEIRA, 2003). 

 O cultivo de arroz neste município e na região foi essencial, pois, a atividade que se 

realizava, no caso da extração mineral, de acordo com Ramos et al. (2007, p. 19), possui 

limite, diferenciando da agricultura, sendo esta uma atividade considerada reprodutiva, 

 

Como se sabe, a atividade agropecuária pode ser considerada uma parte do 

que se convencionou chamar de “setor primário” de uma economia. A outra 

parte era a atividade extrativa ou a mineração. A diferença básica entre elas é 

óbvia: enquanto a agropecuária – composta da produção vegetal e da 

produção animal – é reprodutiva, ou seja, pode-se afirmar que sua 

capacidade de oferta é inesgotável, já que depende fundamentalmente do 

trabalho humano, a atividade extrativa é não reprodutível, pois a obtenção de 

bens minerais encontra seu limite no estoque disponível, o qual é passível de 

exaustão. 

 

 Ressalta-se que as mudanças ocorridas pela produção de arroz em Ituiutaba, 

proporcionaram o desenvolvimento nos setores relacionados ao espaço agrário, e, o 

incremento do espaço geográfico como um todo, no qual possibilitou o desenvolvimento 

deste município por meio desta produção agrícola. 

 Neste sentido, percebe-se que para uma boa produção, necessita-se dos fatores físico-

químicos, no qual se relacionam com o clima, solo, luz, água, temperatura, dentre outras 

necessidades, sendo estes preponderantes para que haja resultados favoráveis à agricultura. É 

importante apresentar a contribuição de Ramos et al. (2007, p. 19 - 20), no qual destaca-se 

 

[...] a importância da terra como “fator de produção”, seja quanto à sua 

fertilidade, seja quanto à sua localização, o que faz dela um “bem” que pode 

ser apropriado por um grupo restrito de pessoas. Suas atividades podem 

fornecer uma ampla gama de bens, sejam alimentos, sejam insumos diversos. 

Pode-se destacar nesse conjunto o mercado de bens para alimentação 

humana, mas cabe lembrar os bens que são matérias-primas industriais e os 

que se destinam ao consumo animal. 
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Considera-se que as terras deste município eram propícias para este tipo de produção, 

além do clima, sendo estes relacionados às características naturais desta. Até porque, “O arroz 

é cultivado numa faixa de grande amplitude, desde as regiões tropicais até as temperadas. A 

cultura do arroz se adapta aos mais variados climas, tendo como fatores climáticos de maior 

importância a temperatura, a radiação e o fotoperíodo.” (NEVES 2007, p. 05). 

 

3.6. Os novos atores do desenvolvimento da produção agropecuária: redução na área 

plantada de arroz 

 

 A rizicultura até a década de 1970 proporcionou a Ituiutaba e região a evolução e o 

crescimento populacional e econômico, valorizando a importância desta produção agrícola. 

 Porém, deve-se lembrar que a agricultura, possui fatores que delimitam a produção, 

neste sentido, percebe-se que a ocorrência da redução da área plantada de arroz, isto a partir 

da década de 1980, deve-se a alguns motivos peculiares, Mazoyer (2010, p. 492) destaca 

alguns aspectos para as mudanças que ocorrem na agricultura, enfocando que 

 

Esse formidável avanço de uma certa forma de agricultura moderna não 

continha em si mesmo nenhuma razão para prejudicar o desenvolvimento 

das outras formas de agricultura. Mas, paralelamente à revolução agrícola, a 

revolução dos transportes expandiu e colocou em concorrência todas as 

agriculturas do mundo. 

 

 Com isso, destaca-se que tanto os aspectos naturais, relacionando os componentes e 

atributos do solo, clima, quanto os de delimitação propriamente de responsabilidade humana, 

ou seja, as políticas determinaram o redirecionamento da produção agrícola em Ituiutaba. 

 O crescimento de outras atividades em Ituiutaba se alicerçou na valorização dada pelo 

mercado, na implantação de instituições de pesquisa. E para absorver melhor este mercado em 

rotação, além das propriedades rurais terem que se adaptar às novas exigências, e aos novos 

modelos de produções, os setores prestadores de serviços também tiveram que evoluir como 

tal. Neste sentido, ao considerar a redução na cultura do arroz, a inserção e aumento da 

produção de outros cultivos. Surgindo novas demandas, Mazoyer (2010, p. 425) descreve que, 

 

Hoje os estabelecimentos são, na maioria das vezes, inteiramente 

especializados num número muito reduzido de produções particularmente 

rentáveis. São equipadas com tratores pesados e grandes máquinas, fazem 

maciçamente apelo aos adubos minerais, aos produtos fitossanitários, aos 

alimentos do gado, a variedades de plantas e raças de animais altamente 
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selecionados. Esses estabelecimentos vendem a quase totalidade de seus 

produtos nos mercados multirregionais e multinacionais e compram a maior 

parte de seus meios de produção, sendo que o autoconsumo e o 

autoabastecimento ocupam somente um lugar limitado. 

 

 Aponta-se que além da redução no plantio de arroz, também ocorreu um 

redirecionamento das empresas que prestavam serviços e que subsidiavam as necessidades 

desta cultura. Resultando a mudança dos setores de prestação de serviços. Observa-se na 

tabela 01 a redução da quantidade de área plantada de arroz em hectares (ha) no município de 

Ituiutaba, MG. 

 

Tabela 01: Redução da área plantada de arroz em hectares no município de Ituiutaba, MG 

Ano Área plantada em hectares (ha) 

1960 17.373 

1970 19.526 

1980 8.615 

1990 3.430 

2000 250 

2010 40 

Total 338.944 

Fonte: IBGE/SIDRA (2013). 

Org.: SOUTO (2013). 

 

 Como consequência deste fato, alguns produtores deste cereal tiveram problemas 

financeiros, porém, houve produtores que se adaptaram aos novos segmentos, como a 

produção de algodão, milho, soja, cana-de-açúcar, além da pecuária de leite e de corte. Até 

porque de acordo com Oliveira (2003, p. 96). 

 

Após a década se 1970/80, os municípios da Microrregião de Ituiutaba 

passaram a investir numa economia voltada ao setor leiteiro e de carnes; 

serviços foram adaptados em função desse novo rural; técnicos e instituições 

de pesquisa ganharam relevância, tais como Embrapa, Emater, Universidade 

do estado de Minas Gerais-UEMG, entre outros. 

 

Vale ressaltar que, o arroz é um grão que ainda é cultivado no Brasil, devido ao grande 

consumo pelos brasileiros, de acordo com a EMBRAPA (2005 s./p.) “O consumo médio de 

arroz no Brasil varia de 74 a 76 Kg/habitante/ano”, ainda segundo a EMBRAPA (2005 s./p.), 

necessita-se na atualidade importar o mesmo para consumo, pois, 
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O Brasil durante muitos anos foi exportador de arroz. Na década de 80 

passou a importar pequenas quantidades (5% da demanda total) e, a partir de 

1989/90, se tornou um dos principais importadores deste cereal, chegando a 

2 milhões de toneladas, em 1997/98, quando atingiu, uma média superior a 

10% da demanda interna. A lacuna entre a produção e o consumo anual de 

arroz irrigado, à partir da década de 90, passou a ser suprida, principalmente 

pelo Uruguai e Argentina, que responderam por cerca de 85 a 90% das 

importações brasileiras. 

 

 Na atualidade o arroz ainda se faz presente no campo brasileiro, sendo assim, de 

acordo com o Ministério da Agricultura (2012, s./p.) “O Brasil é o nono maior produtor de 

mundial e colheu 11,26 milhões de toneladas na safra de 2009/2010. A produção está 

distribuída nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso.” 

 Em Ituiutaba a realidade do espaço agrário relacionado à cultura do arroz não é 

diferente do restante do território brasileiro, neste sentido, fica claro que grande parte da 

produção agrícola realizada são as que possuem maior rendimento para os grandes produtores 

rurais, e principalmente para atender a demanda do mercado externo. 

 Isto pode ser observado devido o crescimento de algumas produções, como 

relacionado à cana-de-açúcar, sendo que essa é produzida nas regiões: Sudeste, Centro-Oeste 

e Nordeste; destaca-se a soja, produzida no: Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Assim é plausível 

destacar que tanto a cana-de-açúcar, quanto a soja não são consumidos em grande escala pela 

população brasileira, diferentemente de outros grãos e demais culturas, como: arroz, feijão, 

milho, batata inglesa, entre outros. 

Faz-se importante expor que, houve o desenvolvimento do Pontal do Triângulo 

Mineiro
6
, a partir da modernização da agricultura, por volta da década de 1970, assim, autores 

como Carvalho e Cleps Junior (2008), consideram que até então, havia um cenário de 

produção tradicional, sem o uso de técnicas avançadas, muito menos o estudo deste local, para 

possível correção do solo para melhorar e aumentar a qualidade, e a produtividade, além 

disso, esses autores apresentam que neste mesmo período houve a ocupação desta região por 

pessoas do Sul do país, no qual, possuíam poder aquisitivo para produzir nesta área, aliado a 

tudo isso, ocorreu a modificação do Pontal do Triângulo Mineiro, por meio da inserção de 

diferentes produções agrícolas, como a soja (CARVALHO; CLEPS JUNIOR, 2008, p. 2). 

                                                           
6 Esta denominação refere-se à posição em que as MRG’s de Ituiutaba e Frutal (um total de 17 municípios 

pertencentes) estão localizadas, estando a Oeste do estado, fazendo divisa com Goiás, Mato Grosso do Sul, e São 

Paulo. 
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 É notório, que além das políticas de ocupação e de desenvolvimento desta área, teve-

se também o desenvolvimento de técnicas, e tecnologias para melhor aproveitamento deste 

lugar, para a exigência do mercado interno, e principalmente ao mercado externo. 

Por meio do incentivo ao desenvolvimento das áreas compreendidas pelo Cerrado, a 

partir da década de 70, teve-se a criação de programas, como: POLOCENTRO (Programa de 

Desenvolvimento dos Cerrados); PCI (Programa de Crédito Integrado e Incorporação dos 

Cerrados); PADAP (Programa de Assentamento Dirigido do Alto Paranaíba); PRODECER 

(Programa de Cooperação Nipo-Brasileira para o Desenvolvimento dos Cerrados); aliada a 

estes programas, esta área possui alguns pontos importantes, que são: localização entre São 

Paulo, Goiás, Mato Grosso do Sul; construção da Capital Federal Brasília no Centro-Oeste 

(na década de 60); existência de ferrovias, ampliação do sistema rodoviário, interligando e 

distribuindo a produção para todo o Sudeste e Centro-Oeste brasileiro. 

Posteriormente a década de 1970, juntamente com todos os fatores apontados, houve a 

dinamização da produção agrícola, fazendo com que as antigas produções, como a rizicultura 

no município de Ituiutaba, que não se adaptou a este momento de inserção de tecnologia no 

campo, reduzissem a sua área plantada (OLIVEIRA, 2003). 

 A partir da criação de políticas públicas principalmente no Cerrado, têm-se prioridade 

da exportação da produção agropecuária, exigindo assim maior potencial tecnológico. O 

resultado da implantação de técnicas, manejos, e melhoramento genético, dentre outras, é 

verificado na alta produção, e a qualidade do produto final. 

 O reflexo desta priorização da exportação dos produtos agropecuários, e a redução de 

incentivos no cultivo de alimentos primários (que possuem maior importância para a 

população brasileira), é a importação do mesmo. 

 

3.7. A realidade da rizicultura após a inserção de novas culturas agrícolas no município 

de Ituiutaba 

 

Por meio das políticas de desenvolvimento de outras atividades agrícolas, incluindo a 

monocultura da soja, e da cana-de-açúcar, por meio da fala de Mazoyer (2010, p. 42) é 

possível compreender os efeitos do aumento na produção de certas culturas, e a inserção de 

novos tipos de uso do solo, enfatizando que, 

 

É claro que entre essas agriculturas, as mais prejudicadas e as menos 

produtivas são inevitavelmente marginalizadas, mergulham na crise e são 
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eliminadas pela concorrência das agriculturas mais poderosas. Mas aquelas 

que têm os meios para subsistir e progredir, revelam uma criatividade 

imensa e continuam a desenvolver-se segundo seus próprios caminhos. 

 

Considera-se que as políticas adotadas pelo governo, fizeram com que algumas 

culturas, como a soja e a cana-de-açúcar tivessem expansão na área plantada, assim, no 

município de Ituiutaba, essa realidade não foi diferente, pois, a soja, a partir dos anos de 1980 

tive certa expansão da quantidade de área plantada (ha), já a cana-de-açúcar, a partir dos anos 

2000 iniciou sua expansão neste lugar, ressalva que a expansão da quantidade de área 

plantada de cana neste município é alicerçado à instalação de algumas unidades de usinas 

sucroalcooleiras na MRG de Ituiutaba.  

Deste modo, aponta-se que essas culturas (soja, cana-de-açúcar) são permeadas pelas 

necessidades do mercado não só interno, mas também externo. Assim, algumas culturas de 

caráter tradicional como o arroz e o feijão, neste município e na sua MRG diminuíssem a 

quantidade de área plantada (ha), ressalta que esses cultivos são importantes alimentos 

consumidos pela população brasileira. Em relação à redução na área plantada de arroz (ha), 

pode-se destacar a não adaptação dos produtores rurais às novas necessidades de 

desenvolvimento de técnicas para melhor rendimento, remuneração baixa, se comparada a 

produção de outras culturas, diminuindo a produção do mesmo e até mesmo desaparecendo 

este cultivo (OLIVEIRA, 2003). 

Na atualidade o arroz ainda se faz presente no campo brasileiro, sendo assim, de 

acordo com o Ministério da Agricultura (2012, s./p.) “O Brasil é o nono maior produtor 

mundial e colheu 11,26 milhões de toneladas na safra 2009/2010. A produção está distribuída 

nos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Mato Grosso.” 

Em Minas Gerais e principalmente na área pesquisada, a área plantada de arroz em 

hectares (ha), reduziu-se, e isto ocorreu com maior ênfase nas últimas quatro décadas, pois se 

observa que houve o crescimento no cultivo de outros produtos. 

Portanto, para existir bons resultados, e qualidade, prioriza-se a produção de culturas 

que são relativas às necessidades do momento (incentivos políticos, rendimento econômico, 

entre outros), além das questões físicas e naturais do lugar. 

Assim, em Ituiutaba houve a redução da área plantada de arroz devido aos fatores 

específicos, como a desvalorização deste grão no mercado, a falta de adaptação dos 

produtores rurais às novas técnicas e implementos, dentre vários outros aspectos, que são 

relacionados a políticas agrícolas e de desenvolvimento. 
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4. METODOLOGIA 

 

Visando a compreensão organizacional desta pesquisa a metodologia foi estruturada 

em etapas, distribuídas da seguinte maneira: 

 

1ª Etapa: Iniciou-se o desenvolvimento deste trabalho a partir da pesquisa bibliográfica, 

elucidando as questões relacionadas à ampliação da produção agropecuária do Brasil; 

ocupação do Bioma Cerrado, entre outros. 

 Com o decorrer da leitura de trabalhos científicos o esclarecimento de alguns fatores 

envolvidos ao uso, ocupação, e, desenvolvimento da Mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto 

Paranaíba. 

 E por final, buscou-se embasamento teórico para a compreensão das dinâmicas 

relacionadas ao desenvolvimento da produção agropecuária do município de Ituiutaba, no 

recorte temporal de 1960 a 2010. Assim, pôde-se compreender os vínculos econômicos, as 

produções agropecuárias vigentes, e a consolidação deste município nos aspectos sócio-

espacial-econômico. 

 

2ª Etapa: Para analisar a variação espaço-temporal do uso e ocupação do solo em Ituiutaba, 

coletaram-se dados nos Censos Agropecuários, realizado pelo Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, buscaram-se dados e informações relacionadas às produções 

agropecuárias realizadas no município de Ituiutaba a partir dos anos de 1960. 

 Foi possível compreender as dinâmicas agropecuárias a partir dos anos de 1990 à 

2011, por meio da coleta de dados da produção agropecuária no endereço eletrônico do site do 

IBGE/SIDRA (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística/Sistema IBGE de Recuperação 

Automática). 

 Além disso, utilizou-se o Cidades@, outro banco de dados constituinte do site do 

IBGE. Neste sentido, compreendeu-se tantos os aspectos de desenvolvimento da economia 

deste município, como também da evolução da mesma, ressaltando a realidade atual. 

 Verificou-se a influência do uso do solo do espaço rural para o incremento do urbano, 

assim como também, os novos atores que viabilizam o desenvolvimento da sociedade atual 

deste recorte espacial estudado. 
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3ª Etapa: Tabularam-se os dados das pesquisas realizadas nos censos agropecuários, banco de 

dados do IBGE, dentre outras fontes de informação, validando a caracterização dos mesmos a 

partir da apresentação de alguns meios didáticos, como por exemplo: gráficos e tabelas. Dessa 

forma, realizou-se a interpretação dos dados referentes à produção agropecuária do município 

de Ituiutaba e do PIB deste município, para melhor compreensão da temática trabalhada, 

permitindo assim maior amplitude de informações. 

 

4ª Etapa: O diagnóstico das dinâmicas econômicas e sua relação com a transformação espacial 

urbana de Ituiutaba concretizou-se nesta etapa, sendo assim, realizaram-se trabalhos de campo 

neste recorte espacial. 

 A partir da visualização da realidade deste município in loco, verificou-se algumas 

tangentes, pois, além do campo realizado no centro urbano do município, fez-se pesquisa por 

documentos fotográficos, esta ocorreu no museu do município (MUSAI – Museu 

Antropológico de Ituiutaba). 

 Proporcionou assim, a coleta de dados, e, informações relevantes para esta pesquisa, 

isto, no que tange a influência das atividades agropecuárias realizadas outrora, e os meios de 

incremento da economia na atualidade. 

 Por meio da realização de trabalhos de campo, houve o registro de imagens com o uso 

de câmera digital, para posterior análise e comparação aos antigos registros fotográficos do 

museu, permitindo assim, a visualização da conjuntura arquitetônica existente e predominante 

em meados da década de 1930 no centro urbano de Ituiutaba à atual composição. 

 Neste sentido, visualizou-se a caracterização das formas de uso do espaço no local 

analisado, descrevendo a influência do uso e apropriação do solo do espaço rural para o 

desenvolvimento deste município, conhecendo os novos atores que, na atualidade, se fazem 

importantes para a consolidação econômica. 

 Desse modo, a identificação da localização de alguns galpões que outrora foram 

utilizados para o armazenamento e beneficiamento da produção agrícola de Ituiutaba, assim 

como também, observou-se a utilização destes prédios na atualidade, prezando o 

conhecimento da função, forma, dentre outros aspectos. 

 Observa-se no esquema a seguir a apresentação do procedimento metodológico 

desenvolvido neste trabalho: 
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   Figura: 03: Esquema para apresentação do procedimento metodológico utilizado nesta pesquisa 

 

   Org.: SOUTO, T. S. (2013). 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 A produção agropecuária no atual cenário econômico brasileiro tem sido amplamente 

discutida, pois, cada vez mais se amplia a busca por melhores técnicas, manejo, e maior 

produção. O resultado consiste muitas vezes em melhores retornos econômicos aos 

empresários rurais, sendo que estes cada vez mais utilizam os aparatos e incentivos 

governamentais para melhor produtividade. 

 Porém, ocorrem acentuadamente impactos sociais e ambientais, esses são relevantes 

ao considerar o caráter negativo, ou seja, a partir do crescimento da ocupação do solo pelos 

grandes produtores rurais ocasionará os seguintes problemas, como: “expulsão” dos pequenos 

proprietários de terras para áreas urbanas, diminuição da mão de obra rural devido a inserção 

tecnológica. 

 O desenvolvimento da agricultura em todo território nacional propiciou o crescimento 

e evolução agroindustrial. Esta alta ocorre para suportar as necessidades internas, mas é 

importante destacar a atenção dada aos mercados importadores. 

 A monocultura possui representatividade na produção agrícola brasileira, ressalta que 

isto ocorre devido à necessidade de culturas tanto para o mercado interno, quanto ao externo. 

 Em relação à demanda do mercado externo, aponta algumas produções agropecuárias 

que são exportadas, como: soja, cana-de-açúcar, milho, laranja, além dos relacionados à 

pecuária, destacando a carne bovina, entre tantos outros. 

 É importante relembrar alguns aspectos que foram relevantes, outrora, para o 

desenvolvimento da produção agropecuária. Como a modernização agrícola do país. 

 Neste sentido, alguns estados do Brasil tiveram a produção agropecuária como uma 

das principais atividades que alicerçaram o desenvolvimento espacial urbano, econômico e 

demográfico. 

 A partir de meados de 1950 prioriza-se o desenvolvimento do interior do território 

brasileiro. Lembra-se que este ocorreu a partir da ocupação do Bioma Cerrado, culminando a 

devastação do mesmo, inserção de cultivos essencialmente favorecidos para atender a 

demanda do mercado externo, dentre outros aspectos. 

 Com o desenvolvimento da produção agropecuária nesta região, evoluiu-se as formas 

de uso e ocupação do solo do espaço rural, priorizando o cultivo de algumas poucas culturas. 

Assim, visualiza-se que a partir da década de 1970 houve crescimento da área plantada em 

hectares (ha) no Brasil de algumas culturas de importância para exportação. 
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 Vale ressaltar a realidade vivenciada no município de Ituiutaba, até porque este 

trabalho se propôs discutir a influência da produção agropecuária para o incremento do espaço 

urbano deste município. 

 Sendo assim, existe relevância a apresentação das dinâmicas proporcionadas por meio 

das atividades agropecuárias, para o desenvolvimento de alguns aspectos, como por exemplo: 

transformação socioespacial. 

 Neste município ocorreu a ascensão da cultura do arroz, alicerçando a concretização 

de alguns aspectos, como relacionado às mudanças ocorridas na área urbana do mesmo. 

Devem-se retratar também as consequências do incremento das atividades agropecuárias, e 

por fim, considerar os arranjos espaciais ocorridos na área urbana, isto, devido a evolução das 

atividades agropecuárias, entre outras atividades que estão ocorrendo na atualidade. 

 Sabe-se que a produção agropecuária no Brasil foi de suma importância para a 

formação e evolução dos municípios. Sendo assim, ocasionou as dinâmicas de outrora 

relacionadas às atividades econômicas. E isto é referente à configuração urbana, populacional, 

cultural, entre outros. 

 Nos dias atuais, a produção agropecuária possui representatividade por meio do uso do 

solo para monoculturas, e principalmente das relacionados aos interesses internacionais. 

 Devem-se levar em consideração algumas culturas produzidas no território brasileiro 

em outros momentos, e que são considerados tradicionais, entre essas, a rizicultura. Deste 

modo, a importância deste cereal para o Brasil. Até porque, o arroz é um dos cereais mais 

consumidos pela população brasileira. 

 Até meados da década de 1960 a produção agrícola brasileira não possuía aparatos 

técnicos e científicos, assim, havia a produção de culturas em determinados lugares que eram 

favoráveis aos fatores relacionados ao clima, solo, relevo, e demais peculiares e 

imprescindíveis aspectos determinantes para o bom resultado de tal cultura. 

 Por meio do desenvolvimento de políticas de ocupação do interior do território 

brasileiro, assim como, devido o surgimento de técnicas e tecnologias para apropriação na 

produção agrícola, permitindo o cultivo em variados espaços, e nas mais diferentes 

características climáticas, de solo, e demais peculiaridades, houve a inserção de alguns 

cultivos que possuem necessidade de aparatos tecnológicos e genéticos para suportar os 

diferentes ambientes, pragas, clima, entre outras. 

 A partir da diminuição da área plantada de culturas tradicionais, e de necessidade para 

a população deste país, revela que ocorre a necessidade de importação de tal produto. 
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 Deste modo, ao apontar a necessidade do consumo de arroz da população brasileira
7
, 

revelada na tabela 02, e associada a redução da quantidade de área plantada em hectares (ha) 

deste grão. Verifica-se que a redução é uma realidade em todo o território brasileiro. 

 

Tabela 02: Área plantada de arroz em hectares (ha) no território brasileiro nos anos selecionados de 

1990, 2000 e 2010 

Ano Área plantada em hectares (ha) 

1990 4.158.547 

2000 3.704.863 

2010 2.778.173 

Total 10.641.583 

Fonte: IBGE/SIDRA (2013). 

Org.: SOUTO (2013). 

 

 Observando a tabela 02 é visível a redução na área plantada em hectares de arroz no 

território brasileiro. Os anos selecionados, que são: 1990, 2000 e 2010, a área plantada (ha) 

reduziu-se consideravelmente, podendo assim dizer que houve queda na área plantada pela 

metade, considerando os anos de 1990 e 2010.  

 O processo de redução na área plantada deste grão é reflexo de alguns processos, entre 

esses destaca-se as políticas governamentais para o aumento do cultivo de determinadas 

culturas, que possuem caráter de exportação, entre essas, pode-se destacar o milho, a soja, e 

até mesmo a cana-de-açúcar, entre outros, além das atividades relacionadas a pecuária de leite 

e de corte. 

 Por meio do gráfico 01 é possível visualizar a dinâmica que a cultura do arroz 

produziu no município de Ituiutaba, apresenta-se a área plantada em hectares (ha) de arroz 

entre os anos selecionados de 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010. 

 

 

 

 

                                                           
7
 De acordo com a EMBRAPA (2005, s./p.) “O consumo médio de arroz no Brasil varia de 74 a 76 

Kg/habitante/ano”, ainda segundo a EMBRAPA (2005, s./p.), necessita-se na atualidade importar o mesmo para 

consumo, pois, “O Brasil durante muitos anos foi exportador de arroz. Na década de 80 passou a importar 

pequenas quantidades (5% da demanda total) e, a partir de 1989/90, se tornou um dos principais importadores 

deste cereal, chegando a 2 milhões de toneladas, em 1997/98, quando atingiu, uma média superior a 10% da 

demanda interna. A lacuna entre a produção e o consumo anual de arroz irrigado, à partir da década de 90, 

passou a ser suprida, principalmente pelo Uruguai e Argentina, que responderam por cerca de 85 a 90% das 

importações brasileiras.” (EMBRAPA, 2005, s./p.). 
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Gráfico 01: Área plantada (ha) de arroz no município de Ituiutaba nos anos selecionados de 1960, 

1970, 1980, 1990, 2000, 2010 
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Fonte: IBGE/SIDRA (2013). 

Org.: SOUTO (2013). 

 

 Visualizando o gráfico 01 verifica-se a redução na área plantada desta cultura em 

Ituiutaba. Isto se deve a alguns motivos peculiares, como relacionado às políticas agrícolas, 

necessidade de inserção de culturas de maior relevância para o mercado importador. 

 Ao envolver esta discussão da redução da área plantada em hectares de arroz do Brasil 

ao município de Ituiutaba, é importante levar em consideração alguns fatores, entre esses, 

destaca-se a falta de desenvolvimento de técnicas, e demais métodos para aumentar a 

produtividade neste município. O resultado foi a redução considerável da área plantada desta 

cultura a partir do ano de 1970. 

 No decorrer da história ituiutabana houve dinâmicas que proporcionaram a evolução 

deste município, isto, referente às atividades exercidas no espaço rural. Essas atividades 

desenvolvidas são alicerçadas à produção agropecuária, sendo alguns aspectos decisivos, 

como as questões naturais, destacando: nutrientes e compostos químicos existentes no solo; 

clima; vegetação; relevo, e também por conta da existência de grandes propriedades rurais; 

além disso, conta com a posição geográfica estratégica, fazendo divisa com importantes 

municípios de Minas Gerais, e até mesmo com o estado de Goiás (facilitando a logística pelas 

vias de acesso). 

 Considerando os aspectos supracitados, é imprescindível relacionar que algumas 

atividades produtivas desenvolvidas neste município no decorrer do tempo foram essenciais 

para a sua evolução. Aponta-se que a realização destas atividades proporcionou o 

desenvolvimento do espaço urbano de Ituiutaba, elevou a ocorrência da migração de pessoas 

de outras regiões para trabalhar nas lavouras, além disso, proporcionou também, a 

configuração atual relacionado a urbanização, crescimento demográfico, entre outros aspectos 

(OLIVEIRA, 2003). 
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 A expansão da rizicultura em Ituiutaba e região possibilitou entre os anos de 1930 a 

1970 a evolução na área urbana tijucana. Já entre os anos de 1960 a 1980 houve intenso 

crescimento populacional urbano, redução populacional rural, assim como também aconteceu 

certo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do município. 

 Por meio do gráfico 02 pode-se verificar o crescimento demográfico urbano de 

Ituiutaba, congruente à redução demográfica rural, entre os anos de 1940, 1950, 1960, 1970, 

1980, 1991, 2000 e 2010. 

 

Gráfico 02: Dinâmica populacional urbana e rural do município de Ituiutaba nos anos selecionados de 

1940, 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 
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Fonte: IBGE (2013). 

Org.: SOUTO (2003). 

 

O crescimento populacional urbano do município de Ituiutaba ocorreu no mesmo 

período que em todo o território nacional, proporcionado pelo êxodo rural. Sendo assim, a 

partir da década de 1960 a população urbana teve considerável salto de crescimento, ou seja, 

no ano de 1950 o total era de 10.113 pessoas, aumentando para 31.516 pessoas em 1960. Este 

crescimento se deve a alguns fatores, como os relacionados à realidade e peculiaridade das 

políticas adotadas, dentre outros. 

 Congruente a expansão da cultura do arroz, e de outras produções agrícolas, 

juntamente com a evolução da pecuária de leite, o espaço urbano ituiutabano começa a 

desenvolver-se, ocorrendo o processo de melhoria da infra-estrutura, dentre outros aspectos, 

isto no período de 1930 a 1970. 
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 Destaca-se o uso do solo para a produção agrícola na tabela 03, nesta é visível a 

evolução da área plantada em hectares (ha) de algumas culturas
8
 no município de Ituiutaba. 

Podendo assim verificar a área plantada de algumas culturas selecionadas, que são: arroz, 

cana-de-açúcar, feijão, milho, soja, entre os anos de 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010. 

 

Tabela 03: Dinâmica da área plantada (ha) no município de Ituiutaba das culturas selecionadas (arroz, 

cana-de-açúcar, feijão, milho, soja) entre os anos de 1960, 1970, 1980, 1990, 2000, 2010 

Ano Arroz Cana-de-

açúcar 

Feijão Milho Soja 

1960 17.373 81 3.149 11.580 0 

1970 19.526 63 1.521 12.236 42 

1980 8.615 144 33 10.626 2.096 

1990 3.430 300 172 12.000 2.500 

2000 250 750 0 6.200 12.000 

2010 40 24.000 25 1.500 8.000 

Total 49.035 27.338 4.900 53.942 24.638 

Fonte: IBGE/SIDRA (2013). 

Org.: SOUTO (2013). 

 

 De acordo com a observação da tabela 03 apresenta-se a variação da quantidade de 

área plantada (ha) de algumas culturas selecionadas produzidas no município de Ituiutaba. Há 

certa variação na quantidade de área (ha) entre os anos de 1960 a 1970, entre esses anos o 

arroz
9
 sobressaiu na quantidade de área plantada (ha). Entre 1980 e 1990 aponta-se a 

diminuição na área plantada de arroz, ocorrendo o crescimento na área plantada de outras 

culturas, como o milho, a soja. Já a cana-de-açúcar aumentou a área plantada a partir de 2000, 

chegando ao ano 2010 o total de 24.000 hectares de área plantada neste município. 

 A orizicultura que era a produção agrícola mais importante exercida em Ituiutaba até 

os anos de 1970, proporcionou aspectos positivos para o alicerce do desenvolvimento urbano, 

como a evolução da oferta de infraestrutura, abertura de estradas, territorialização de 

empresas relacionadas às atividades de beneficiamento, e armazenagem deste grão, além do 

crescimento da oferta de serviços, como armazéns, revendedoras de implementos agrícolas, 

revendedoras de automóveis, tendo grande importância para a consolidação da economia da 

cidade, aumentando a geração de renda e o giro do capital. 

                                                           
8
 Escolheu-se essas culturas por alguns motivos, o arroz, por ser uma cultura de grande representatividade 

produtiva em Ituiutaba até o ano de 1980, o feijão por ser um produto de grande consumo pela população tanto 

local, quanto nacional, o milho por ter tido grande quantidade de área plantada em Ituiutaba até o ano de 1990, a 

soja e a cana-de-açúcar por terem iniciado o redirecionamento da produção agrícola neste município e na região 

do Cerrado. 
9 Os dados obtidos da produção agrícola de Ituiutaba foram a partir dos anos de 1960. 
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Ressalta-se a importância da produção de arroz para este município, pois na década de 

1950, Ituiutaba vivia um bom momento relacionando a atividade agrícola realizada, isto 

refletiu nas relações de evolução do espaço urbano. Neste sentido, destaca-se que neste 

período Ituiutaba foi intitulado de: “A capital do arroz no Brasil” (OLIVEIRA, 2003), sendo 

assim de acordo com Oliveira (2003, p. 16), 

 

Se no início do século XX, o café foi o “ouro negro” para o Brasil, gerando 

divisas que vieram materializar-se mediante fixos e fluxos voltados para o 

transporte, comunicação, indústria e pela própria urbanização, 

semelhantemente, o arroz também foi “ouro” para Ituiutaba, tornando-se a 

base do desenvolvimento e da divisão intra-regional do trabalho, nos setores 

urbano e rural da Microrregião de Ituiutaba. 

 

Compreende-se que durante o momento em que a produção de arroz foi a atividade 

agrícola de grande importância para este município e região, ocorreram influências para o 

desenvolvimento deste município como todo. Assim, revela-se que aconteceram evoluções, 

como as relacionadas aos fatores econômicos, crescimento populacional. 

 Neste sentido, ressalta-se que por meio da rizicultura, houve a construção de alguns 

galpões para o armazenamento e beneficiamento da produção agrícola. Grande parte destes 

galpões foram construídos na área urbana central da cidade. Assim, o centro urbano da cidade 

de Ituiutaba transformou-se em função da importância desta produção, até porque 

desenvolveu-se algumas atividades para subsidiar a necessidade desta época, e que tanta 

importância possuía para o giro da economia ituiutabana, Alicerçando-se à construção de 

empresas que forneciam produtos, e demais utensílios para os produtores rurais, e também 

alguns galpões para o armazenamento deste cultivo, sendo esses apresentados na figura 04. 
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Figura 04: Mosaico de fotos de alguns prédios que faziam o armazenamento e beneficiamento da 

produção de arroz, localizados na área central urbana de Ituiutaba 

 
Fonte: SOUTO (2012). 

Org.: SOUTO (2012). 

 

Os galpões da figura 04 são datados de 1930 a 1970, os mesmos foram utilizados 

diante as necessidades exigidas, que se alicerçava à cultura do arroz, dentre outros plantios. 

Sendo assim, no período em que a rizicultura estava crescendo sua área plantada em hectares 

(ha) pode-se destacar que houve a construção destes no centro urbano da cidade. 

 Consequentemente, houve a realização da implantação da infraestrutura básica da área 

urbana, o desenvolvimento dessas obras ocorreu com maior intensidade no centro urbano, 

pois no mesmo tinha-se a concentração dos galpões de armazenamento e beneficiamento dos 

grãos, e, dos demais armazéns e comércios que subsidiavam a necessidade do produtor rural e 

da população urbana crescente. 

 Assim, houve a melhoria das vias de acesso da área central urbana, ocorrendo a 

fixação de pedras de paralelepípedo, após, houve o asfaltamento com o uso de massa asfáltica, 

além da implantação de sinalização, a construção de calçadas, e a inserção da iluminação 

pública. Na foto 05, é possível visualizar a reforma de uma via de acesso na área central. 

 

 

 

 

 



59 

 

 

Foto 01: Trabalhadores pavimentando via do centro urbano de Ituiutaba, MG no ano de 1967 

 
Fonte: MUSAI – Museu Antropológico de Ituiutaba (1967). 

 

Além do desenvolvimento da infraestrutura proporcionada pela atividade econômica 

exercida na época, também houve a inserção de empresas na área urbana, para atender a 

demanda do consumo da população, além das necessidades do desenvolvimento da 

agricultura, como lojas revendedoras de maquinários (foto 02), revendedora de automóveis 

(foto 03), cinema (foto 04), entre outros. 

 

Foto 02: Revendedor de maquinário agrícola do Grupo Cancella 

 

Fonte: SOUTO (2013). 
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Foto 03: Grupo Cancella revendedor de automóveis Ford, localizado no centro urbano 

 

Fonte: Revista Projeção, edição número 26, Nov. / Dez. 2009. 

Org.: SOUTO (2013).
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Foto 04: Cine Teatro Capitólio, localizado no centro urbano 

 
Fonte: Revista Projeção, edição número 26, Nov. / Dez. 2009. 

 

Já na foto 05 visualiza-se uma residência com estilo arquitetônico típico dos anos de 

1950, a mesma pertence a uma família que foi grande produtora agropecuária de Ituiutaba. 

Ressalta que algumas casas de estrutura de alto padrão, que eram construídas no centro 

urbano, eram as residências dos donos das empresas localizadas nesta área, e dos grandes 

produtores rurais da época, iniciando também a construção de prédios verticais residências. 

 

Foto 05: Residência localizada no centro urbano 

 
Fonte: SOUTO (2012). 
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 Outra atividade agropecuária que possuiu influência no desenvolvimento de Ituiutaba 

é a pecuária de leite. Sendo assim, ao relacionar esta atividade como outro fator essencial para 

a evolução ituiutabana, têm-se a apresentação da produção bovina no Brasil, ressalta que a 

mesma possui certa influência na economia brasileira. Por meio da tabela 04 verifica a 

evolução desta produção no Brasil entre os anos selecionados. 

 

Tabela 04: Quantidade de cabeças de bovino no Brasil entre os anos selecionados 

Ano Quantidade de cabeças 

1960 56.041.307 

1970 78.562.250 

1975 101.673.753 

1980 118.085.872 

1985 128.041.757 

1995 153.058.275 

2006 176.147.501 

Total 937.165.666 

Fonte: IBGE/SIDRA (2013). 

Org.: SOUTO (2013). 

 

 A tabela 04 mostra que entre os anos de 1960 a 2006, houve crescimento no número 

de cabeças de bovinos no Brasil. Isto é reflexo da necessidade tanto do mercado crescente 

interno, quanto do mercado importador, pois, consoante ao extenso território brasileiro para a 

pecuária. 

Em relação à pecuária de leite bovino no Brasil, verifica-se a sua evolução por meio da 

tabela 05. Vale ressaltar a dependência da população brasileira a esta produção, pois, este 

alimento é utilizado pela população, além de servir como matéria prima para uma infinidade 

de produtos industriais, que por sua vez são bastante consumidos no Brasil. 

 

Tabela 05: Evolução da produção de leite bovino em mil litros no Brasil entre os anos selecionados 

Ano Quantidade em mil litros 

1960 3.698.260 

1970 6.303.111 

1980 11.596.276 

1995 17.931.249 

2006 20.567.868 

Total 64.677.411 

Fonte: IBGE/SIDRA (2013). 

Org.: SOUTO (2013). 

 

 Na tabela 05, observa-se a evolução da produção de leite no Brasil. Esse crescimento é 

alicerçado a uma série de fatores, como por exemplo: desenvolvimento de técnicas para 
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melhor tratamento do animal, destacando o alimento balanceado, e demais formas de 

melhorar a produção, somando maior quantidade de leite produzido, e por consequência 

ocorre a melhoria na qualidade do produto final. Além disso, existe também a melhoria das 

formas de armazenamento do leite, entre outros fatores. 

 Aproximando esta realidade ao município de Ituiutaba, observa-se o crescimento do 

número de cabeças de bovinos entre os anos de 1975 a 2010 na tabela 06. 

 

Tabela 06: Evolução do número de bovinos no município de Ituiutaba, MG entre os anos selecionados 

Ano Quantidade de cabeças 

1975 129.016 

1980 165.906 

1985 161.909 

1990 178.222 

1995 170.000 

2000 202.096 

2005 209.255 

2010 203.370 

Total 1.419.774 

Fonte: IBGE. Pesquisa Pecuária Municipal (2013). 

Org.: SOUTO (2013). 

 

 Observando o número crescente de bovinos no município de Ituiutaba, pode-se 

considerar que o mesmo é congruente a realidade brasileira. Aponta-se que o crescimento da 

pecuária no cenário da produção agropecuária, dando ênfase ao município de Ituiutaba é um 

fator que pode ser preponderante para a visualização da redução na área plantada de algumas 

culturas tradicionais, como, arroz, soja e o milho. 

 Na tabela 07 visualiza-se a evolução na produção de leite (em mil litros) no município 

de Ituiutaba. 

 

Tabela 07: Evolução da produção de leite bovino em mil litros no município de Ituiutaba entre os anos 

selecionados 

Ano Quantidade em mil litros 

1975 8.347 

1980 21.544 

1985 22.357 

1990 23.628 

1995 25.343 

2000 26.480 

2005 35.181 

2010 35.940 

Total 198.717 

Fonte: IBGE. Pesquisa Pecuária Municipal. (2013). 

Org.: SOUTO (2013). 
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Essas produções que tiveram crescimento foram admitidas devido alguns fatores, 

como relacionado às políticas de desenvolvimento das áreas de Cerrado; construção e 

ampliação de estradas rodoviárias, possibilitando a viabilização da produção agropecuária 

para outras regiões do Brasil. 

O desenvolvimento da produção agropecuária se deu por meio da necessidade do 

mercado externo, e isso é reflexo das políticas e subsídios oferecidos pelo Estado. Assim, 

foram construídas ações políticas, econômicas, sociais, culturais, como forma de 

argumentação para o desenvolvimento das atividades modernizantes da produção 

agropecuária (MENDONÇA 2004, p. 28). 

Por meio das mudanças no mercado, as oportunidades de desenvolvimento de novas 

culturas, e também com as novas possibilidades de atividades agroindustriais, alicerçado aos 

aspectos físico-naturais favoráveis à adaptação de demais atividades agrícolas, houve a 

redução na área (ha) plantada de arroz. 

Em Ituiutaba, além do crescimento de outras atividades agrícolas, também houve o 

crescimento na pecuária de leite, isto, devido a existência de algumas beneficiadoras deste 

produto (A Fazendeira, Canto de Minas), além da instalação de uma indústria multinacional 

produtora de leite em pó (Nestlé), como pode ser observado na foto 06. 

 

Foto 06: Fábrica de leite em pó da Nestlé no município de Ituiutaba/MG (1976) 

 
Fonte: Nestlé (2013). 
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A tabela 08 destaca a evolução da área plantada de algumas culturas no Brasil, que são 

essenciais para o mercado não somente interno, mas também externo. Nesta, verifica-se a área 

plantada (ha) de algumas culturas selecionadas no ano de 2011. Ressalta que houve a escolha 

por estes cultivos devido à expressividade na quantidade de área plantada no Brasil, e por 

consequência para fazer comparação com as mesmas culturas realizadas no município de 

Ituiutaba, até porque as mesmas possuem maior expressividade na área plantada em hectares 

neste município. 

 

Tabela 08: Área plantada em hectares de algumas culturas selecionadas no ano de 2011 no Brasil 

Produto Área plantada em hectares  

Algodão  1.405.540 

Arroz 2.855.312 

Cana-de-açúcar 9.616.615 

Feijão 3.907.926 

Milho 13.605.381 

Soja 2.175.943 

Total 33.566.717 

Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal (2013). 

Org.: SOUTO (2013). 

 

 Observando a tabela 08 é possível visualizar a quantidade de área plantada (ha) de 

algumas culturas no Brasil. Deste modo, verifica-se que algumas culturas que são exportadas 

(cana-de-açúcar, milho, soja) tiveram a quantidade de área plantada expressivamente maior 

que o arroz e o feijão, ambos cultivos importantes para o consumo da população brasileira. 

 Para compreender a dinâmica da produção agropecuária no Brasil, e, que de certa 

forma, imprimem essas características no município de Ituiutaba, visualiza-se na tabela 09 a 

área plantada (ha) de algumas culturas selecionadas, no ano de 2011, no município de 

Ituiutaba. Ressalta que nesta tabela selecionou-se as culturas apresentadas, pois são as que 

detém a maior quantidade de área plantada neste município. Já o arroz aparece nesta tabela, 

para demonstrar a redução expressiva na quantidade de área plantada neste recorte temporal, 

isto se comparado às demais apresentadas. 
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Tabela 09: Área plantada em hectares de algumas culturas selecionadas no ano de 2011 no município 

de Ituiutaba, MG 

Produto Área plantada em hectares  

Arroz 40 

Cana-de-açúcar 24.000 

Feijão 2 

Milho 1.500 

Soja 8.000 

Total 33.542 

Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal. (2013). 

Org.: SOUTO (2013). 

 

 Na tabela 09, visualiza-se que a cana-de-açúcar e a soja são as detentoras da maior 

quantidade de área plantada (ha), seguida pelo milho. O aumento da área plantada de cana 

deve ser considerado devido a instalação de usinas sucroalcooleiras na região, dentre outros 

fatores já mencionados. 

No gráfico 03 é notável que a área plantada de cana-de-açúcar no território brasileiro, 

assim como a soja, tiveram crescimento da área plantada em hectares no período de 20 anos 

(1991 a 2011) superior às outras culturas apresentadas. 

 

Gráfico 03: Comparação da área plantada em hectares (ha) de algumas culturas no Brasil entre os anos 

de 1991 e 2011 
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Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal (2013). 

Org.: SOUTO (2013). 

 

 No gráfico 03 é verificado o crescimento da área plantada de cana-de-açúcar e soja 

entre os anos de 1991 e 2011, consequentemente é mostrada a redução da área plantada em 

hectares de arroz, feijão, além de permitir considerar que a área plantada de milho continuou 

estável neste período mencionado. 



67 

 

 Os dados apresentados acima são referentes ao total da área plantada em todo o 

território brasileiro. Neste sentido, ressalta que não houve distinção e separação entre regiões, 

estados, ou municípios. Assim, pode-se considerar que não ocorreu de forma homogênea a 

redução da área plantada (ha) de algumas culturas tradicionais (arroz, feijão), assim como 

também não ocorreu o aumento exorbitante de outras culturas de maior importância para o 

cenário internacional, sendo que alguns são mais expressivos. 

Ao refletir a realidade ocorrida no município de Ituiutaba, observa-se no gráfico 04, a 

redução da área plantada de culturas tradicionais, congruente ao aumento da área plantada de 

culturas que se utiliza técnicas e tecnologias para maior produtividade, e que atendem a 

demanda do mercado externo, como a soja e a cana-de-açúcar. 

 

Gráfico 04: Redução da área plantada (ha) de culturas tradicionais no município de Ituiutaba entre 

1970, 1980, 1991 e 2002 
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Fonte: IBGE. Censos Agrícolas de Minas Gerais (2013). 

Org.: SOUTO (2012). 

 

Visualizando o gráfico 04, observa-se que ainda no ano de 1970, a cultura do arroz 

possuía destaque em relação ao algodão, cana-de-açúcar, milho e soja. Já no ano de 1980, a 

soja teve certo crescimento na área plantada (ha) se comparado ao ano de 1970, é possível ver 

que o arroz e o milho tiveram queda na sua área plantada considerável. Em relação ao ano de 

1991, o arroz continua o declínio na quantidade de área plantada significativa, destaca-se o 

crescimento na área plantada de milho, algodão, e da cana-de-açúcar. Já no ano de 2002, o 

algodão, o arroz, e o milho tiveram redução na sua área plantada (ha), porém é possível a 

visualização do crescimento da área plantada (ha) de cana-de-açúcar e soja, esta última passou 

todas as culturas especificadas em área plantada. 



68 

 

Já o gráfico 05 demonstra a comparação da quantidade de área plantada, em hectares, 

das culturas selecionadas arroz, cana-de-açúcar, feijão, milho, e soja, entre os anos de 1991 e 

2011, no município de Ituiutaba, MG. 

 

Gráfico 05: Comparação da área plantada (ha) de algumas culturas selecionadas entre os anos de 1991 

e 2011, no município de Ituiutaba, MG 
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Fonte: IBGE. Produção Agrícola Municipal (2013). 

Org.: SOUTO (2013). 

 

Considerando o gráfico 05 é possível apontar os fatores que permitiram o crescimento 

da área plantada de cana-de-açúcar, como a implantação de usinas sucroalcooleiras na região 

do Pontal do Triângulo Mineiro. Deste modo, favorecendo o crescimento na área plantada 

desta cultura porque a mesma é matéria prima para a produção do álcool combustível (etanol). 

Vale destacar que, a partir da criação dos carros com motores movidos tanto a álcool 

quanto a gasolina, houve alta na produção da cana-de-açúcar para atender a demanda do 

consumo interno. Além disso, existe a exportação deste produto, valorizando cada vez mais 

esta cultura no país e na região. 

No município de Ituiutaba, a partir da década de 2000 houve crescimento da 

quantidade de área plantada de cana-de-açúcar, assim ressalta que a expansão da cana-de-

açúcar no Brasil de acordo com Veiga Filho; Ramos (2006) a partir do desenvolvimento do 

PROÁLCOOL – Programa Nacional do Álcool, foi decisivo para o crescimento na produção 

da cana, no qual, de acordo com esses autores, o PROÁLCOOL teve quatro fases que 
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evidenciam tal crescimento na sua produção, assim como a necessidade de utilização do 

etanol no Brasil. 

A primeira fase ocorreu entre 1975 a 1978, sobretudo pelo incentivo ao aumento da 

produção de etanol para misturar à gasolina. O objetivo inicial foi em relação o alto valor do 

petróleo no mundo, além de aproveitar o parque industrial sucroalcooleiro, pois estava em 

crise com o mercado externo. A segunda fase, também foi vinculada ao aumento do preço do 

petróleo no mercado internacional, isto em 1979, assim, “o PROÁLCOOL atingiu o auge, 

com a estruturação de uma rede de incentivos públicos fiscais e financeiros, abarcando desde 

os produtores de etanol até os consumidores finais.” Veiga Filho; Ramos (2006, p. 48). Em 

relação à terceira fase, essa foi iniciada na década de 1980, tendo uma crise de superprodução 

de etanol, na safra de 1999/2000 (VEIGA FILHO; RAMOS 2006), pois, no cenário 

internacional o petróleo estava com valor em baixa, aliado a alta produção de etanol no Brasil 

devido ao processo de intervenção governamental (VEIGA FILHO; RAMOS 2006), e 

consecutivamente ao valor baixo do mesmo. Já a quarta fase foi caracterizada nos anos 2000, 

devido a “renovação do PROÁLCOOL” tendo a evolução proporcionada pela produção de 

veículo bicombustíveis, além do aumento na exportação de etanol, vinculado ao alto preço no 

mercado mundial (VEIGA FILHO; RAMOS 2006). 

Desse modo, possivelmente a área plantada de cana-de-açúcar no ano de 2011 

expandiu-se para as áreas antes utilizadas para outros tipos de produção agropecuária, isto, 

devido a inserção das usinas sucroalcooleiras na região do Pontal do Triângulo Mineiro. 

Ressalta-se que as políticas de subsídios ocorridas a partir da década de 1970 nesta 

região, permitiram a inserção de novas utilizações do solo, proporcionando a redução na área 

plantada de arroz e demais culturas importantes produzidas em grande quantidade outrora, e 

que são muito consumidas pela população brasileira. 

A partir dos anos 2000, o governo brasileiro desenvolve políticas para incentivar a 

produção da cana-de-açúcar, o resultado foi a instalação de usinas sucroalcooleiras 

multinacionais, isto principalmente nas regiões Sudeste e Centro-Oeste, devido às condições 

naturais favoráveis para sua produção. 

Estas políticas se deram devido à criação no ano de 2003 do motor automotivo 

bicombustível, movido tanto com o uso da gasolina, quanto do álcool. Dessa forma, 

valorizou-se este cultivo no país. 

Na Microrregião de Ituiutaba esta realidade não foi diferente, a expansão da produção 

da cana-de-açúcar ocorreu, e isto é direcionado principalmente devido à implantação de 
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usinas sucroalcooleiras em toda a região, proporcionando seu aumento, além da migração de 

trabalhadores rurais para esses municípios. 

No decorrer do desenvolvimento da cultura canavieira no município de Ituiutaba, 

houve a migração de nordestinos, isto ocorreu para atender a demanda relacionada ao corte da 

cana-de-açúcar. Assim, muitas vezes, os trabalhadores cortadores de cana saem de seu lugar 

de origem para trabalhar em Ituiutaba, isto, na época da colheita, os mesmos fixam-se neste 

município, consigo migram a família. Deste modo, o gráfico 06 apresenta a origem da 

população de Ituiutaba, MG, no ano de 2010. 

 

Gráfico 06: População residente por lugar de nascimento no município de Ituiutaba, MG ano de 2010 
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Fonte: IBGE. Cidade@. Migração. (2010) 

Org.: SOUTO (2013). 

 

A expansão da cana-de-açúcar neste município está provocando alguns impactos, 

esses são de caráter social, econômico, demográfico, ambiental. Assim, ressalta que existe o 

ônus e o bônus envolvidos nesta atividade. 

Em relação ao bônus, destaca a migração de trabalhadores para a colheita desta 

gramínea, com isso, há um crescimento populacional no município, na época de colheita. 

Deste modo, ocorre maior giro da economia na cidade, pois, estas pessoas utilizam o 

comércio da cidade, fazendo com que o consumo dessa população flutuante aumente a 

arrecadação econômica da cidade. 

É importante apontar os impactos negativos da expansão canavieira em Ituiutaba, 

caracterizando o ônus da expansão da cana. Até porque, ocorrem alguns problemas, como a 

redução na área plantada de verduras, legumes, além de alguns grãos (arroz, feijão, milho), 

que são de extrema necessidade para a população local; arrendamento das propriedades rurais 
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tanto de grande porte, quanto de médio e pequeno porte para as usinas sucroalcooleiras, 

resultando a “expulsão” do pequeno produtor rural para a área urbana; além disso, existem os 

impactos ambientais, relacionando-se à devastação de áreas ainda preservadas, ocupando-as 

para a produção desta cultura, a utilização da vinhaça, provocação de queimadas para facilitar 

a colheita, não rotatividade de culturas, proporcionando a destruição de alguns importantes 

nutrientes, e propriedades do solo, dentre outros problemas (CARVALHO; SANTOS; 

SILVA, 2013). 

Para melhor compreensão relacionada à expansão da plantação de culturas agrícolas, 

que são cultivadas em áreas de grande porte, e, que são utilizadas para o mercado não só 

interno, mas também externo, como a cana-de-açúcar, deve-se levar em consideração o que 

Cunha et. al. (2008, p. 293) relatam, pois, os mesmos, consideram que, o aumento destas 

produções vinculam-se ao aumento da produtividade, neste sentido, ocorre a utilização de 

grandes áreas, o uso intensivo do solo, mecanização intensiva, diminuição da mão-de-obra. 

Favorecendo assim o capital empregado nestas produções. 

Em relação à redução da área plantada (ha) de outras culturas, apresenta-se o gráfico 

07, este mostra a realidade existente no município de Ituiutaba entre os anos de 2001 a 2011. 

Assim, realizou-se a comparação entre as duas importantes culturas que obtiveram aumento 

significativo na sua área plantada, alicerçadas às políticas de desenvolvimento e ocupação das 

áreas de Cerrados, assim como também, por meio dos incentivos, e subsídios de 

fortalecimento na cultura de produtos de importância econômica não só interna, mas 

principalmente externa, destaca-se a cana-de-açúcar e a soja. 

 

Gráfico 07: Comparação da área plantada (ha) de cana-de-açúcar e soja do município de Ituiutaba 

entre os anos de 2001 a 2011 
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Fonte: IBGE/SIDRA (2013). 

Org.: SOUTO (2012). 
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 Neste gráfico é apresentada a expansão da cana-de-açúcar no município de Ituiutaba. 

Ressalta que fez-se a comparação com a área plantada de soja, pois esta é a cultura com maior 

expressividade em quantidade de área plantada em hectares depois da cana, neste município. 

Ambas as culturas apresentadas são produzidas por meio da utilização de implementos 

técnicos e de tecnologias agregadas, sendo assim, faz-se relevante referir que “As 

transformações ocorridas no setor agropecuário brasileiro têm evidenciado, de maneira cada 

vez mais clara, a íntima relação existente entre modernização agropecuária e o nível 

tecnológico.” (FERREITA JUNIOR; BAPTISTA; LIMA, 2004, p. 74) 

 Afunilando esta discussão à expansão da cultura canavieira, deve-se considerar a 

inserção de importantes usinas sucroalcooleiras, tanto nacionais, quanto internacionais na 

região do Triângulo Mineiro, pois, de acordo com Vargas; Michellotto (2011) existem 28 

unidades de usinas sucroalcooleiras nessa região. Neste sentido, devido às necessidades 

destas, têm-se o crescimento na produção desta gramínea. 

 Já em relação à soja, além de ser consumida pela população brasileira, também é 

bastante consumida pelo mercado externo, e de acordo com o Ministério da Agricultura 

(2012, s./p.) 

 

Desde o final dos anos 1990, poucos países cresceram tanto no comércio 

internacional do agronegócio quanto o Brasil. O País é um dos líderes 

mundiais na produção e exportação de vários produtos agropecuários. É o 

primeiro produtor e exportador de café, açúcar, etanol e suco de laranja. 

Além disso, lidera o ranking das vendas externas do complexo de soja (grão, 

farelo e óleo), que é o principal gerador de divisas cambiais. 

 

 Sendo assim, ressalta que há importância da produção agrícola brasileira para o 

mercado consumidor externo, e ao relacionar a soja, fica claro o crescimento na área plantada 

em hectares neste país. Na região em que o município de Ituiutaba está localizado, esta 

realidade não se fez diferente, pois, sobretudo a partir do ano de 1980 de acordo com o 

Ministério da Agricultura (2012, s./p.) 

 

No cerrado, o cultivo da soja tornou-se possível graças aos resultados 

obtidos pelas pesquisas da Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

(Embrapa), em parceria com produtores, industriais e centros privados de 

pesquisa. Os avanços nessa área possibilitaram também o incremento da 

produtividade média por hectare, atingindo os maiores índices mundiais. 

 

Já em relação à produção de cana-de-açúcar, o MINISTÉRIO DA AGRICULTURA 

(2012, s./p.) revela que o Brasil é “Responsável por mais da metade do açúcar comercializado 
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no mundo [...] [...] O etanol, produzido no Brasil, a partir da cana-de-açúcar, também conta 

com projeções positivas para os próximos anos, devido principalmente, ao crescimento do 

consumo interno.” 

 Levando-se em consideração a dinâmica das atividades agropecuárias realizadas no 

município de Ituiutaba, e também, as influências destas para o desenvolvimento dos aspectos 

relacionados ao desenvolvimento do município, como, crescimento demográfico e 

econômico, ressalta as mudanças obtidas por meio do redirecionamento do foco de produção 

agrícola de Ituiutaba. 

 Assim, pode-se dizer que houve impactos em Ituiutaba, isto, devido a redução na 

produção de algumas culturas, como relacionado ao cultivo do arroz, feijão. Observa-se 

assim, o abandono dos galpões que eram utilizados para o armazenamento e beneficiamento 

da produção do município e região. 

Na atualidade, alguns galpões de importância na época em que o arroz era a principal 

cultura produzida, e o principal meio de evolução da economia tijucana, estão sendo 

demolidos, como pode ser visualizado na foto 07. Assim, ocorre a demolição destes prédios 

devido a ociosidade no espaço urbano. Pois, já não possuem função, salvo alguns galpões que 

estão sendo utilizados para novas funções. 

 

Foto 07: Visualização de terreno localizado na área central urbana de Ituiutaba, neste até o início da 

década de 2010 havia antigo galpão de armazenamento da produção agrícola de outrora 

 
Fonte: SOUTO (2012). 

 

Está ocorrendo a destruição destes antigos prédios, devido à especulação imobiliária, 

pois, em sua maioria estão localizados na área central urbana. Assim, diante às necessidade da 

sociedade, relacionado a demanda de novas empresas para subsidiar o consumo, muitas vezes, 

se observa que aqueles prédios que ainda não foram demolidos, estão em processo de 
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demolição, para a construção de novos empreendimentos atendendo a crescente demanda da 

sociedade de Ituiutaba e região. 

Já os galpões que ainda não foram abandonados, estão sendo usados em sua maioria, 

devido a estrutura, altura, comprimento, localização (área central urbana), dentre outros 

fatores, para algumas novas funções, como por exemplo: academias de ginástica, templos 

religiosos, entre outros. 

Dessa forma, é importante destacar que está ocorrendo novas utilizações desses 

prédios, pois, esses em outro período eram utilizados para o armazenamento e o 

beneficiamento da produção agrícola, que se concentrava principalmente no armazenamento e 

beneficiamento do arroz, pois era a principal cultura agrícola realizada na região (1930 - 

1970). Assim, na atualidade, passam a desempenhar outro “papel”, porém, muitos continuam 

com a mesma estrutura, tanto física, quanto arquitetônica, mudando apenas a sua função. 

 Para maior comparação da dinâmica ocorrida no Produto Interno Bruto (PIB) de 

Ituiutaba, têm-se na tabela 10 a evolução do PIB deste município entre os anos selecionados 

de 1985, 1990, 1995, 2000, 2005, e 2010. 

 

Tabela 10: Produto Interno Bruto – PIB (Valor a mil Reais) de 1985 a 2010 do município de Ituiutaba 

PIB Ituiutaba 1985  

1985 204.332,00 

1990 192.314,00 

1995 210.644,00 

2000 500.825,00 

2005 864.096,00 

2010 1.781.357,00 

Total 3.753.518,00 

Fonte: IBGE. Cidades@ (2013). 
Org.: SOUTO (2013). 

 

 Sendo assim, é possível visualizar a importância econômica deste município, sendo 

essa adicionada pelo alicerce relacionado: à prestação de serviços, atividade agropecuária, e à 

atividade industrial. 

Para melhor visualizar os atores do desenvolvimento do município de Ituiutaba 

apresenta-se, no gráfico 08, a comparação entre o valor adicionado a mil Reais das seguintes 

atividades: Produção Agropecuária, Produção industrial, e, Serviços. Assim, visualiza-se a 

contribuição de cada uma dessas atividades por meio do PIB (Produto Interno Bruto) deste 

recorte espacial. A partir do ano de 2004 o valor adicionado dos serviços no município de 

Ituiutaba teve aumento considerável em relação aos outros. Apesar do valor adicionado da 
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agropecuária e da indústria também terem crescido no recorte temporal apresentado, o valor 

dos serviços teve crescimento muito mais expressivo neste período apresentado, neste recorte 

espacial analisado. Sendo assim, sua economia não depende apenas da produção 

agropecuária, ou industrial, mas sim das três esferas, porém com maior ênfase para os 

serviços. 

 

Gráfico 08: Produto Interno Bruto do município de Ituiutaba, MG entre os anos selecionados de 1999 

a 2010 (mil reais) 
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Fonte: IBGE. Cidades@ (2013). 

Org.: SOUTO (2013). 

 

De acordo com os dados apresentados no gráfico 08, ressalva que a prestação de 

serviços teve crescimento no valor adicionado superior aos demais, porém, faz-se importante 

considerar que assim como ocorreu no passado (no período de 1950 a 1980), ainda na 

atualidade, este município possui influência das atividades agropecuárias para alicerçar o seu 

desenvolvimento econômico, demográfico.  

Assim, avalia-se que o município de Ituiutaba possui laços rurais ainda muito fortes, 

porém as atividades desenvolvidas no espaço urbano, como as relacionadas à prestação de 

serviços, possui maior representatividade, e consequentemente o PIB possui maior 

importância neste segmento. 

 Observa-se na foto 08 uma via do centro urbano do município de Ituiutaba, nesta, 

ocorre a concentração de algumas empresas que prestam serviços tanto para a população de 

Ituiutaba, quanto da região. Essas empresas prestadoras de serviços são a base para a atual 

situação apresentada no valor adicionado do PIB do município. 
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Foto 08: Principal rua do centro urbano de Ituiutaba (rua 22 entre as avenidas 17 e 15), vista parcial de 

algumas empresas prestadoras de serviços 

 
Fonte: SOUTO (2012). 

 

Deste modo, observa que a atual composição do PIB deste município é referente em 

sua maior “fatia” aos serviços, valoriza que essa atividade proporciona na atualidade o 

desenvolvimento urbano, como por exemplo, relacionado à construção de novos e modernos 

empreendimentos, valorização local, melhorias na infraestrutura nos locais onde há 

concentração deste tipo de atividade econômica. 

 Já em relação a atividade agropecuária, que é um importante fator para a base 

econômica deste município, ressalta que existe empresas que subsidiam as necessidades do 

produtor rural, como, revendedoras de maquinários agrícolas, e demais utensílios de origem 

rural, como pode ser observado na foto 09. 

 

Foto 09: Visualização parcial de uma empresa que atende as necessidades do produtor rural 

 
Fonte: SOUTO (2013). 

 

 Na foto 09 observa-se uma empresa que subsidia o consumo do produtor rural, 

localizando-se na área central urbana de Ituiutaba, sendo essa revendedora de implementos, e 

demais mecanismos, além de ração para animais, entre outros demais produtos essenciais para 

o produtor rural de Ituiutaba e região. 
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 Na foto 10, observa-se uma empresa revendedora de tratores, esta não se localiza na 

área central, mas em local onde há concentração de empresas que fornecem equipamentos 

para a produção agropecuária. 

 

Foto 10: Empresa revendedora de maquinários agrícolas 

 
Fonte: SOUTO (2013). 

 

 Além dessa empresa revendedora de maquinários agrícolas no município de Ituiutaba, 

também existem outras, essas visam os grandes produtores rurais, pois, para adquirir uma 

máquina dessas é necessário ter crédito, e renda. 

Ainda nos dias atuais, pode-se observar a importância da atividade agropecuária de 

outrora (1930 - 1980), isto, devido a existência de alguns prédios na área urbana central, que 

se caracterizam como sendo armazenadores e beneficiadores de alguns produtos providos das 

atividades agropecuárias, como pode ser observado na foto 11. 

 

Foto 11: Galpões de armazenagem e beneficiamento da produção agropecuária de Ituiutaba outrora 

 
Fonte: SOUTO (2012). 
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Existem muitos resquícios da época que a produção agropecuária era a principal 

atividade econômica do município de Ituiutaba, e isto é observado nos prédios localizados em 

sua maioria no centro urbano da cidade. 

Ainda, no sentido de representação da dinâmica proporcionada pelas atividades 

econômicas exercidas outrora, é possível visualizar na foto 12, os resquícios do passado, 

aliado ao presente. 

 

Foto 12: Influência do passado, resquícios no presente, atual dinâmica vivenciada 

 
Fonte: SOUTO (2012). 

 

Na atualidade, em Ituiutaba, e principalmente no centro urbano, têm-se a implantação 

de variadas redes de oferta de serviços para a população, como: a abertura da filial de um 

importante hipermercado (Bretas), ampliação dos supermercados existentes (Supra; Pontual; 

Ferreira); implantação de filiais de farmácias (Pague Menos; Drogasil; Drogaria São Paulo), 

ampliação das farmácias existentes (Cruzeiro); inserção de lojas de departamento (Ricardo 

Eletro; Eletrozema; Maranata; Lojas Americanas), ampliação de outras (Magazine Luiza; 

Pernambucanas; Eletrosom;); construção de lojas de venda de roupas, e esporte (Jô Calçados; 

Ideal Magazine), dentre várias outras empresas que se instalaram na cidade e/ou ampliaram e 

expandiram para outros locais da cidade, e que subsidiam as necessidades da população tanto 

de Ituiutaba, quanto da região. 

 A economia que até os anos de 1980 possui certa influência à produção agropecuária, 

com o passar do tempo, e o desenvolvimento de políticas de evolução das atividades 

agropecuárias, além de outros fatores exógenos, propiciou uma nova dinâmica para o alicerce 

econômico de grande parte dos municípios brasileiros, e, em Ituiutaba não se fez diferente 

essa realidade, até porque, além do processo de industrialização mesmo que pequeno, além da 

crescente oferta de serviços, teve um novo direcionamento. 
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 Como forma de melhor visualização das transformações ocorridas no espaço urbano 

de Ituiutaba, e as dinâmicas proporcionadas pelas atividades principalmente relacionadas ao 

uso do espaço rural, fez-se uma comparação de fotografias na foto 13. Nesta é possível 

visualizar que além de galpões de armazenamento e beneficiamento da produção agrícola de 

Ituiutaba, na área urbana central, também houve a construção de agroindústrias, como o 

prédio de beneficiamento do leite para a produção da manteiga de leite, e para pasteurização 

do mesmo, esta produção era comercializada tanto em Ituiutaba, quanto na região. Na foto 13 

visualiza-se a comparação entre o antigo prédio existente na época em que realizava o 

beneficiamento do leite para a produção de manteiga de leite pela indústria A Fazendeira, à 

atual forma de sustentação da economia, sendo essa vinculada principalmente a prestação de 

serviços. 
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Foto 13: Comparação entre as formas de produção do espaço urbano central do município de Ituiutaba/MG 

 
Fonte: OLIVEIRA (2002)

10
.       Fonte: SOUTO (2013). 

Org.: SOUTO (2013).        Org.: SOUTO (2013). 

 

                                                           
10

 Esta imagem é de autoria de Bianca Simoneli de Oliveira, foi retirada da dissertação de mestrado desta autora, intitulada: Ituiutaba (MG) na rede urbana tijucana: 

(re)configurações sócio-espaciais no período de 1950 a 2000. 



86 

 

 A foto 13 possibilita realizar a comparação entre dois momentos diferentes na 

dinâmica ocorrida em Ituiutaba. Este espaço retratado é referente ao mesmo local, porém, em 

épocas diferentes. 

 A imagem a esquerda é o prédio que realizava o beneficiamento do leite da indústria A 

Fazendeira, este prédio foi fotografado no ano de 2002. Já ao lado direito é possível visualizar 

a representação da atual dinâmica, sendo essa vinculada aos novos ditames da realidade de 

evolução econômica, que se alicerça na prestação de serviços. Assim, há apresenta três 

empresas, que são: uma Filial de Banco, uma filial de rede de drogarias, e uma filial de loja de 

departamento (ao fundo). 

 Outra demonstração da evolução de empreendimentos empresariais do espaço urbano 

central do município de Ituiutaba é a partir da comparação entre antiga fotografia datada da 

metade do século XX, à uma atual registrada no ano de 2013. Ressalta que estas imagens são 

da empresa Cancella veículos revendedora Ford (foto 14). 

 Assim, permitiu demonstrar que no decorrer dos anos houve adaptação às novas 

necessidade, pois, na foto 14 apresenta a fachada de uma empresa revendedora de automóveis 

(Cancella veículos, revendedor Ford) em dois períodos diferentes. 

 Os dois períodos representados acima, na foto 14, são referentes à época em que a 

produção agrícola era forte atividade que permitia o desenvolvimento do espaço urbano, da 

economia, e até mesmo demográfico; já a outra imagem refere-se ao atual momento vivido 

neste município, no qual, visualiza-se por meio de dados do IBGE, dentre outras fontes, que a 

prestação de serviços é a atividade econômica exercida neste município que mais possui 

força, e valor agregado. 
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Foto 14: Observação do passado, e os reflexos do futuro no mesmo espaço 

 
Fonte: Revista Projeção

11
 (2009).     Fonte: SOUTO (2013). 

Org.: SOUTO (2013).       Org.: SOUTO (2013). 

                                                           
11

 Esta imagem foi publicada na revista Projeção. No artigo que esta imagem é apresentada relata sobre a importância do Grupo Cancella, no âmbito da revenda autorizada de 

veículos da marca Ford. 
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 O município de Ituiutaba sofreu algumas mudanças no decorrer do desenvolvimento 

das atividades agropecuárias, agroindustriais, e de prestação de serviços. 

 Neste sentido, houveram transformações em Ituiutaba, podendo-se considerar o 

crescimento populacional na área urbana de Ituiutaba, ocupação do espaço rural para a 

plantação de culturas de maior interesse ao mercado global, como a soja, e a cana-de-açúcar, 

implantação de usinas sucroalcooleiras na região, crescimento da pecuária de leite e de corte 

bovina. Isto, engendrado à modernização da produção agropecuária, ocorrendo 

transformações neste município. 

 Assim, existe cada vez mais a necessidade do consumo da população urbana que é 

crescente (congruente à redução populacional rural) das atividades relacionadas aos serviços, 

essa por meio dos dados obtidos no site do IBGE, possui maior valor agregado se comparado 

à produção agropecuária, e industrial. 

 Portanto, a influência do espaço rural para o desenvolvimento do espaço urbano de 

Ituiutaba teve maior expressão no período em que não existiam algumas aptidões para 

determinadas atividades industriais, e para os serviços. Sendo assim, fez forte a cultura do 

arroz, e a sua expansão ocorreu congruente a evolução do espaço urbano tijucano, permitindo 

o desenvolvimento do município, crescimento populacional, dentre outros aspectos, que 

podem ser considerados essenciais para o entendimento da atual estrutura urbana, produtiva, e 

até mesmo cultural da sociedade de Ituiutaba. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 A partir do desenvolvimento deste trabalho, permitiu realizar a caracterização da 

produção agropecuária do município de Ituiutaba, compreendendo assim, a importância da 

utilização do espaço rural para o incremento do espaço urbano de Ituiutaba, possibilitando 

visualizar as dinâmicas atuais. 

 Dentre as atividades agropecuárias de principal importância para Ituiutaba, a 

rizicultura, foi primordial para o período de 1950 a 1980, pois, a produção do cereal “supra-

sumo” que era o arroz, na região, permitiu o aumento populacional, surgimento de galpões 

para armazenamento e beneficiamento da produção agrícola na área urbana, desenvolvimento 

da área urbana, e até mesmo o giro da economia deste município, proporcionando a melhoria 

socioespacial. 

Houve o desenvolvimento e a urbanização deste recorte espacial, pois, a partir do 

crescimento da área plantada desta cultura, teve-se a necessidade de um contingente de 

trabalhadores, existindo assim, a migração de pessoas de outras regiões brasileiras, até 

porque, cresceu a oferta de mão-de-obra, aumentou-se a população. 

É possível observar a importância que este período teve na economia do município, 

devido a alguns fatores, como os representados no centro urbano, no qual, visualiza-se nos 

galpões ainda existentes a influência das atividades agropecuárias para o incremento do 

espaço urbano. 

Neste sentido, utilizavam-se grandes galpões, que foram construídos nos arredores do 

centro urbano do município, e em outras áreas da cidade. Estes por sua vez, possuem suas 

peculiaridades, que se diferenciam, devido: a sua altura; tamanho; e formas da cobertura, que 

são todos de telhas de cerâmica. 

 Outra característica que identifica o desenvolvimento proporcionado no espaço 

supracitado é a urbanização, que foi se consolidando a partir deste período, destacando a 

evolução da infraestrutura, como: pavimentação das vias, melhoria da iluminação urbana, 

construção de praças, construção de galpões de armazenamento e beneficiamento da produção 

agrícola. Visualiza-se ainda a construção de imóveis no centro urbano, sendo esses dos 

grandes produtores rurais, além disso, houve a inserção de algumas formas de serviços que 

subsidiavam a necessidade da população tanto rural, quanto a crescente população urbana de 

Ituiutaba e região. Ressalta também a implantação de importantes empresas relacionadas às 

atividades agropecuárias. 
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Sendo assim, observa-se que devido a produção agroindustrial no decorrer da história 

ituiutabana, houve a estruturação das relações: políticas, socioeconômicas, e cultural. 

 A partir da evolução desta cultura agrícola, ressalta que possibilitou a criação do 

importante centro de comércios e prestação de serviços para os demais municípios limítrofes a 

Ituiutaba, na época da expansão da cultura do arroz. 

 Considera-se que, a partir da alta produção de arroz em Ituiutaba, diante o cenário 

nacional, houve o incremento do espaço rural, devido a necessidade deste cereal, assim como 

também, houve o crescimento da economia da cidade, resultando a construção de variados 

tipos de empresas que subsidiavam a necessidade tanto da população de Ituiutaba, quanto dos 

municípios de seus limites territoriais. 

 Por meio da evolução da agricultura no Brasil, ocorreu o desenvolvimento de 

produções agrícolas que possuíam maior importância para exportação. Destaca-se que a 

inserção de novas produções resultou em muitos municípios brasileiros a redução da área 

plantada de culturas tradicionais, e, essenciais para o consumo local, regional, e até mesmo 

nacional, entre essas, pode-se considerar a redução da área plantada em hectares de arroz, 

feijão, entre outros fundamentais alimentos. 

 Em relação à redução do cultivo de arroz, ressalta que é proveniente das políticas 

adotadas pelo Estado, isto no que tange a modernização do campo, a ocupação do Cerrado 

para a produção de culturas de maior interesse para o mercado importador, além disso, houve 

falta de modernização e estudos aprofundados neste local, para manter a produção do arroz, e 

desenvolvê-la. Sendo assim, houve o crescimento na área plantada em hectares de outros 

tipos, como: a soja, o milho e a cana-de-açúcar, além do crescimento da pecuária de leite e de 

corte. 

 Neste sentido, visualizou-se a partir da redução da área plantada de arroz em Ituiutaba, 

alguns aspectos, como o abandono dos galpões que era realizado o armazenamento e o 

beneficiamento desta cultura, além disso, deve levar em consideração que as empresas que 

subsidiavam as necessidades dos produtores de arroz tiveram que adaptar-se às novas 

tendências. 

 Visualizou-se ainda a inserção e o aumento de outras culturas neste município, sendo 

muitas vezes relacionados às políticas de subsídios para o crescimento da produção de demais 

culturas, como: milho, soja, cana-de-açúcar, dentre outros. 

Congruente à redução da produção de arroz, foi ocorrendo o abandono e a demolição 

dos antigos galpões de armazenamento e beneficiamento deste grão e de demais culturas que 
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também sofreram redução na sua área plantada, fazendo com que no espaço urbano central de 

Ituiutaba ficasse registrado, em alguns galpões ainda existentes, as peculiaridades da 

economia de outrora. Deixando evidente a dinâmica proporcionada pela produção agrícola 

para a formação, consolidação, desenvolvimento e evolução do espaço urbano de Ituiutaba. 

 Deste modo, esses galpões começaram a ser abandonados, demolidos, ou então 

utilizados para novas funções. Deixando o centro designado a outras atividades, como a 

concentração de lojas de bens duráveis e não duráveis, escritórios, dentre outras 

especificidades, caracterizadas pela prestação de serviços a população. 

 Em relação a inserção da soja, destaca a importância da mesma em determinado 

período, pois, além da necessidade deste grão no mercado interno, a mesma é muito 

valorizada no mercado externo, ante esta realidade, tem-se a inserção de políticas para 

fortalecer esta cultura no Brasil. Em Ituiutaba, este fato não se fez diferente, houve expansão 

da área plantada dessa cultura, refletindo a redução de outras culturas tradicionais. 

 Já em relação a produção da cana-de-açúcar, expandiu-se a área plantada em hectares 

no Brasil a partir dos anos 2000, engendrada à necessidade do uso do álcool etanol no país, 

tanto para o abastecimento e fortalecimento de um combustível nacional, e também devido à 

especulação da importância da redução da poluição causada pelo combustível fóssil. 

 A cana-de-açúcar tornou-se importante produção agrícola a partir dos anos 2000, 

sendo possível observar que o aumento da área em hectares para a plantação desta, ocorreu 

principalmente devido a instalação de usinas sucroalcooleiras na MSG do Triângulo 

Mineiro/Alto Paranaíba, concebida pela atual especulação do uso do etanol derivado da cana, 

pois este é menos poluente, e também devido aos incentivos governamentais, aumentando a 

instalação de usinas, e a produção desta gramínea. Resultando na ocupação de áreas onde se 

realizava a cultura de outros produtos tradicionais e importantes para o giro da economia 

local. 

 Vale destacar que, o aumento na área plantada de cana-de-açúcar deve-se à 

implantação de usinas sucroalcooleiras, resultando cada vez mais na redução da área plantada 

de outras culturas tradicionais, destruindo de forma mais abrangente a biodiversidade. 

 O município de Ituiutaba que é o recorte espacial estudado localiza-se no Bioma 

Cerrado, sendo este considerado o “Celeiro do mundo”, e essa denominação deve-se ao seu 

valor na produção agrícola. Com isso, entende-se que a importância econômica dessa região 

acentuou-se devido ao uso e ocupação do solo do espaço rural, decorrida tanto do 

desenvolvimento agrícola, quanto agroindustrial. 
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 Neste sentido, ocorreu em Ituiutaba a transformação na forma de sustentação da 

economia, pois, de acordo com o que foi supracitado, o resultado da evolução da agricultura, 

isto, devido a inserção de novas culturas, maquinários, adubos químicos, grãos geneticamente 

modificados, entre outros aspectos, contribuiu para a redução da área plantada (ha) de arroz 

(cultura essencial outrora). 

 Houve modificação na base econômica deste município, ou seja, diminuiu-se a 

dependência do uso do solo para a produção agropecuária, no qual, outrora fez-se primordial 

fonte de renda para a população, aumentando nas últimas décadas a influência na economia 

das atividades relacionadas à prestação de serviços, esta vinculada às lojas revendedoras de 

bens de consumo durável e não durável, instituições de ensino básico, médio e superior; além 

dos relacionados à saúde, como as clínicas, laboratórios, hospitais, dentre outros; e, à 

produção industrial. 

Vale ressaltar que Ituiutaba ainda possui certa influência da sua economia voltada à 

produção agropecuária, porém com menor importância. Esta produção se intensifica na 

monocultura da cana-de-açúcar, soja; não podendo esquecer da pecuária de leite (possui 

destaque no município, pois existe indústrias de derivados de leite), e a pecuária de corte 

(frigoríficos no município). 

 Na atualidade, os serviços são as atividades de maior importância para a economia de 

Ituiutaba, pois o PIB deste município é em sua maior “fatia” relacionado à prestação de 

serviços, passando a produção agropecuária, e, a atividade industrial (IBGE, 2011). 

Com isso, observa-se que empreendimentos de importância e valia de uma época, 

sendo estes em sua maioria utilizados para a produção agroindustrial, como: leite 

pasteurizado, queijo, manteiga de leite, beneficiamento de arroz, e demais produções 

agropecuárias, já nos dias atuais, se utiliza destes espaços para algumas empresas de outros 

vínculos econômicos. 

Além da readequação da sustentação econômica, está havendo a adaptação dos 

prédios, e implantação de empresas, lojas de departamentos dos mais variados segmentos e 

proporções, ou seja, houve o reaproveitamento de um espaço até então abandonado e 

sucateado pelo tempo na área urbana central. 

 Portanto, ficou claro que a partir do uso e ocupação do espaço rural para a produção 

agropecuária, o município de Ituiutaba transformou-se, evoluiu-se, cresceu, proporcionando o 

crescimento da área urbana, o crescimento demográfico. Porém, devido a momentos, e 
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políticas, houve a redução de determinada atividade agrícola, resultando a redução da 

necessidade da atividade ligada ao espaço rural. 

 Com o passar do tempo, e devido às necessidade existentes, o município se adaptou às 

novas demandas, e aos poucos, está evoluindo. Ou seja, neste município, o alicerce do 

desenvolvimento econômico era vinculado às atividades agropecuárias (1960 - 1980), mas, 

devido à mudança do mercado, e dos incentivos estatais e privados, o alicerce econômico 

vinculou-se as atividades industriais, agropecuárias, e de prestação de serviços, dando o 

caráter de evolução na forma de uso e ocupação do espaço, tanto rural, quanto urbano. 

Proporcionando a atual composição econômica, produtiva, demográfica e urbana de Ituiutaba. 



94 

 

7 – REFERÊNCIAS 

 

AGRA, N. G.; SANTOS, R. F. dos. Agricultura brasileira: situação atual e perspectivas de 

desenvolvimento. 2000. Disponível em <http://www.gp.usp.br/files/denru_agribrasil.pdf>. Acesso em: 

05 dez. 2012. 

 

AYOADE. J. O. Introdução á Climatologia para os Trópicos. In: O clima e a agricultura. 12. ed. Rio 

de Janeiro: Bertrand Brasil, 2007. Cap. 12. p. 261 - 285. 

 

BERNARDES, J. A. Agricultura moderna e novos espaços urbanos no cerrado brasileiro. Revista 

Tamoios, Rio de Janeiro, ano III, n. 1, Jan./jun. –2007. Disponível em: <http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/tamoios/article/view/618/651>. Acesso em: 02 dez. 2012. 

 

BEZZI, M. L. Uma (Re)visão Historiográfica da Gênese aos Novos Paradigmas. Santa Maria: 

UFSM, 2004. 

 

BIODIESEL BR. Proálcool - Programa Brasileiro de Álcool. Disponível 

em:<http://www.biodieselbr.com/proalcool/pro-alcool.htm>. Acesso em: 30 ago. 2011. 

 

BRASIL. Ministério da Agricultura. 2012. Disponível em: 

<http://www.agricultura.gov.br/vegetal/culturas/arroz/saiba-mais.> Acesso em: 08 dez 2012. 

 

______. Ministério do Meio Ambiente. 2012. Disponível em: 

<http://www.mma.gov.br/biomas/cerrado>. Acesso em: 03 dez 2012. 

 

BRUM, A. J. Modernização da agricultura: trigo e soja. Petrópolis: Vozes, 1988. p. 44  

 

CARVALHO, E. R. de; CLEPS JUNIOR, J. Pontal do Triângulo Mineiro: as atuais transformações 

territoriais do complexo sucroalcooleiro. In: 4ª Semana do Servidor e 5ª Semana Acadêmica. 

Universidade Federal de Uberlândia, 2008. Disponível em: <https://ssl479 9.website seguro . 

com/swge 5/seg/cd200 8/PDF/SA08-201 82.PDF>. Acesso em: 08 dez. 2012. 

 

CARVALHO, R. G. de.; SANTOS, J. C. dos; SILVA, L. C. S. da. A expansão do setor 

sucroenergético na Microrregião Geográfica de Ituiutaba (MG) e a degradação do trabalhador 

canavieiro. Revista Pegada, v. 14 n. 1 p. 189–208, 2013. Diponível em: < 

http://revista.fct.unesp.br/index.php/pegada/article/view/2096/2134>. Acesso em: 10 ago. 2013. 



95 

 

 

CASTANHO, R. B. Uso do geoprocessamento no estudo da produção agropecuária da 

microrregião geográfica de Carazinho – RS (2002). 2006. 237 f. Tese (Doutorado em Geografia) – 

Universidade Federal de Uberlândia, Programa de Pós-Graduação em Geografia, 2006. 

 

CHAVES, P. R. O vale da fartura. Ituiutaba, Edição do autor, 1985. 

 

CONTINI, E. Planejamento da produção agropecuária: teoria e prática recente. In.: CONTINI, E.; 

AVILA, A. F. TOLLINI, H. (Org.). Alimentos, política agrícola e pesquisa agropecuária. Brasília: 

EMBRAPA – DPU. 1989. 

 

CORRÊA, R. L. Processos espaciais e a cidade. Revista Brasileira de Geografia / Fundação 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Rio de Janeiro. Ano 41, n. 3, p. 1-172, jul./set. 1979. 

 

______. A produção e a organização do espaço urbano. Boletim Carioca de Geografia. Espaço e 

sociedade: a questão urbana Ano 34, 1983-1984. Disponível em: 

<http://www.cedipe.uerj.br/pdf/bol_84.pdf>. Acesso em: 05 jan. 2013. 

 

______. O espaço urbano. 3. ed. São Paulo: Ática, 1995. Série Princípios. Disponível em: < 

http://www.uft.edu.br/palmasemfoco/artigos/02.pdf>. Acesso em: 10 jan. 2013. 

 

______. O espaço urbano. 4° ed. São Paulo: Ática, 2005. 

 

CUNHA, N. R. da S. et al. A intensidade da exploração agropecuária como indicador da degradação 

ambiental na região dos Cerrados, Brasil. RER, Piracicaba, SP, v. 46 n. 02, p. 291 – 323, abr/jun. 

2008. 

 

EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISAS AGROPECUÁRIAS – EMBRAPA. A soja no Brasil. 

2004. Disponível em: <http://www.cnpso.embrapa.br/ producaosoja/SojanoBrasil.htm>. Acesso em: 

06 fev. 2011. 

 

______. Cultivo de arroz irrigado no Brasil. ALONÇO, A. dos S. et al. 2005. Disponível em: 

<http:// sistemas de produção . cnptia . Embrapa . br / FontesHTML / 

Arroz/ArrozIrrigadoBrasil/cap18.htm>. Acesso em: dez. 2012. 

 



96 

 

______. Cultivo de arroz irrigado no Brasil. Airton dos Santos Alonço; et al. 2005. Disponível em: 

<http:// sistemasdeproducao . cnptia . embrapa . br / Fontes HTML / 

Arroz/ArrozIrrigadoBrasil/cap18.htm>. Acesso em: 20 dez. 2012. 

 

FERREIRA JUNIOR, S.; BAPTISTA, A. J. M. S.; LIMA, J. E. de. A modernização agropecuária nas 

microrregiões do estado de Minas Gerais. RER, Rio de Janeiro, v. 42, n. 01, p. 73-89, jan/mar, 2004. 

 

FRATTARI NETO, N. J.; CARVALHO, C. H. de. Educandário espírita ituiutabano: entre a 

opulência econômica e os problemas do ensino em Ituiutaba, MG, nos anos 1950. In: VII Jornada do 

HISTEDBR, São Carlos/SP. 2008. 

 

GALVÃO, E. Encontro de sociedades: índios e brancos no Brasil. São Paulo: Paz e Terra, 1979. 

 

GASPARETTO JUNIOR, A. PróÁlcool. Infoescola: Navegando e aprendendo. 2008. Disponível em: 

<http://www.infoescola.com/combustiveis/proalcool/>. Acesso em: 09 jun. 2012. 

 

GOES, C. R. A produção de alimentos sob a Égide da empresa capitalista: a produção de soja no 

Rio Grande do Sul, 2009. 52 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Especialização) - Universidade 

Federal do Rio Grande do Sul. Instituto de Filosofia e Ciências Humanas. Curso de Ciências Sociais. 

Porto. 

 

GRAZIANO DA SILVA, J. A nova dinâmica da agricultura brasileira. Campinas: IE/UNICAMP, 

1996, p. 30. 

 

GUIMARÃES, J. P. P. Técnicas tradicionais de construção, anomalias e técnicas de intervenção 

em fachadas e coberturas de edifícios antigos. 176 f. (Dissertação de Mestrado) – Universidade de 

Trás-os-Montes e Alto Douro – Vila Real, 2009. 

 

GUIMARÃES, E. N. Formação e desenvolvimento econômico do Triângulo Mineiro: integração 

nacional e consolidação regional. Uberlândia: EDUFU, 2010. 

 

INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA – IBGE. Enciclopédia dos 

municípios. Rio de Janeiro. cd-rom. 1959. 

 

______. Censo Agrícola de Minas Gerais. Rio de Janeiro, 1960. 

 



97 

 

______. Secretaria de Planejamento e Coordenação da Presidência da República. Boletim de Serviço. 

Rio de Janeiro, Suplemento 1763, semanas 927 a 931. p. 2, ano XXXVIII, 1989. 

______. Cidades@. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/default.php>. Acesso em: 20 

jul. de 2012. 

 

______. Censo Agropecuário. Disponível em: 

<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=282&z=t&o=1&i=P> Acesso em: 20 jul. 

2013. 

 

______. Pesquisa Pecuária Municipal. Disponível em: 

<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=73&z=t&o=24&i=P>. Acesso em: 10 jul. 

2013. 

 

______. Pesquisa Pecuária Municipal. Disponível em: 

<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=74&z=t&o=24&i=P>. Acesso em: 15 jul. 

2013.  

 

______. Produção Agrícola Municipal. Disponível em: 

<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1612&z=t&o=1&i=P.> Acesso em: 20 jul. 

2013. 

 

______. Secretárias Estaduais de Governo e Superintendência da Zona Franca de Manaus – 

SUFRAMA. Disponível em: <http://www.ibge.gov.br/cidadesat/xtras/perfil.php?codmun=313420>. 

Acesso em: 18 jul. 2013. 

 

______. Sistema IBGE de Recuperação Automática – SIDRA. Disponível em: 

<http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1612&z=t&o=1&i=P>. Acesso em: 20 jul. 

2013. 

 

______. Censo 2010. Migração. 2010. Disponível em: < http:// www.censo2010.ibge.gov.br 

/apps/mapa/ >. Acesso em: 18 jun. 2013. 

 

______. Cidades@. Produto Interno Brutos dos municípios. Disponível em: < http: // 

www.ibge.gov.br/cidadesat / xtras / temas . php ? Codmun = 313420 & idtema = 103 & search = 

minas - gerais | ituiutaba | produto – interno – bruto – dos – municípios – 2010 >. Acesso em: 10 jun. 

2013. 



98 

 

 

______. Geociências. Malha digital dos municípios, microrregiões e mesorregiões/Base 2010. 

Disponível em: <http://www.ibge.gov.br>. Acesso em 30 de ago. de 2011. 

______. Sinopse Preliminar do Censo Demográfico. 2010. Disponível em: 

<http://www.ibge.gov.br>. Acesso em: 20 mai. 2011. 

 

______. SISTEMA IBGE DE RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA – SIDRA. Produção Agrícola 

Municipal de 1990, 2010, 2010. Disponível em: < HTTP : // www.sidra.ibge.gov.br / bda / tabela / 

listabl.asp?z=t&o=1&i=P&e =l&c=1612>. Acesso em: 17 jan. 2012. 

 

LOURENÇO, L. A. B. A Oeste das minas: escravos, índios e homens livres numa fronteira 

oitocentista, Triângulo Mineiro (1750 - 1861). Uberlândia: EDUFU, 2005, 358 p. 

 

MATOS, F. L. de. Espaços públicos e qualidade de vida nas cidades. O caso da cidade Porto. 

Observatorium: Revista Eletrônica de Geografia, v. 2, n. 4, p. 18, 2010. Disponível em: 

<http://www.observatorium.ig.ufu.br/pdfs/2edicao/n4/Espacos_publicos.pdf>. Acesso em 20 abr. 

2012. 

 

MATOS, P. F.; PESSÔA, V. L. S. A modernização da agricultura no Brasil e os novos usos do 

território. Geo UERJ, Rio de Janeiro, v. 2, n. 22, 2011, p. 290 – 322. Disponível em: http://www.e-

publicacoes.uerj.br/index.php/geouerj. Acesso em: 08 abr. 2013. 

 

MAZOYER, M. História das agriculturas no mundo: do neolítico à crise contemporânea. Tradução 

de Cláudia F. Falluh Baluino Ferreira. São Paulo: UNESP, 2010. 568 p. Tradução de: Histoire des 

agricultures du monde. 

 

MELO, R. F. de. Análise do desenvolvimento rural na região do Triângulo Mineiro e Alto 

Paranaíba: caracterização dos municípios com base em indicadores populacionais, econômicos, 

ambientais e de bem-estar social. Dissertação de mestrado. – Mestrado em Geografia: Universidade 

Federal de Uberlândia – UFU. Uberlândia (MG). 2005. Disponível em: 

<http://www.portal.ie.ufu.BR/mestrado/ie_ dissertações/2005/7.pdf.> Acesso em: 10 ago 2012. 

 

MENDONÇA, M. R. A urdidura espacial do capital e do trabalho no Cerrado do Sudeste goiano. 

2004. 448 f. Tese (Doutorado em Geografia) – Faculdade de Ciências e Tecnologia, Universidade 

Estadual Paulista, Presidente Prudente, 2004. 

 



99 

 

MUSAI – Museu Antropológico de Ituiutaba: Trabalhadores pavimentando via do centro urbano de 

Ituiutaba/MG. 1967. 

 

NESTLÉ. Fábrica de leite em pó da Nestlé no município de Ituiutaba/MG. 1976. Disponível em: 

<http://www.nestle.com.br/site/images/historia/1976_1_dl.jpg>. Acesso em: 10 jul. 2013. 

 

NEVES, I. P. Dossiê técnico. Rede de Tecnologia da Bahia (RETEC/BA). 2007. Disponível em: 

<http://www.slideshare.net/livreinatural/cultivo-do-arroz>. Acesso em: Mai. 2012. 

 

NUNES, S. P. O desenvolvimento da agricultura brasileira e mundial e a idéia de Desenvolvimento 

Rural. Deser Boletim Eletrônico. n. 157. Mar. 2007. Disponível em:< 

http://www.deser.org.br/documentos/doc/DesenvolvimentoRural.pdf>. Acesso em: 10 dez. 2012. 

 

ODUM, E. P. Ecologia. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 1998. 

 

OLIVEIRA, B. S. de. Ituiutaba (MG) na rede urbana tijucana: (re) configurações sócio/espaciais 

no período de 1950 a 2000. 2003. 205 f. Dissertação (Mestrado em Geografia) - Universidade Federal 

de Uberlândia – UFU. Uberlândia (MG). 2003.  

 

OLIVEIRA, L. P.; FELISMINO, A. F. OLIVEIRA, H. C. M. de. Diagnóstico do desenvolvimento 

populacional da Microrregião de Ituiutaba (MG). In: XVI ENCONTRO NACIONAL DOS 

GEÓGRAFOS, 2010, Porto Alegre. Anais do XVI Encontro Nacional dos Geógrafos. Porto Alegre. 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 2010. 11 p. Disponível em: <www.agb.org.br>. Acesso 

em: 10 jul. 2013. 

 

Prefeitura Municipal de Ituiutaba. Histórico. Disponível em: 

<http://www.ituiutaba.mg.gov.br/?c=resposta&lo c= 23 & t= Hist % C3 % B3r ico&c a=3&i= 23>. 

Acesso em: 20 ago. 2013. 

 

PERETTI, H. de S. O solo, recurso natural, bem de uso comum do povo. In: Solos e ambiente, eds. 

Dalmolun, R. S. D. Azevedo, A. C. de y Pedron, F. de A., 134. Santa Maria: Orium, 2006. 

 

PROÁLCOOL - Programa Brasileiro de Álcool. Disponível em:<http://www.biodieselbr. 

com/proalcool/pro-alcool.htm>. Acesso em: 30 de ago. de 2011. 

 



100 

 

RAMOS, P. et al. Agropecuária e agroindústria referências analíticas e necessidade de 

regulamentação. In: Dimensões do agronegócio brasileiro: políticas, instituições e perspectivas. org. 

Pedro Ramos. Brasília: MDA, 2007. 

 

Revista Projeção. Cine teatro Capitólio: O gigante do interior brasileiro. Edição nº 26. Ituiutaba: 

Editora Zardo. p 50-51, 2009. 

 

Revista Projeção. Grupo Cancella 80 anos da Cancella Veículos. Edição nº 26. Ituiutaba: Editora 

Zardo. p 32-35, 2009. 

 

ROSA, U. Caminhos da sabedoria. 7 ed. São Paulo: Abrigo da velhice desamparada de Dr. Bezerra de 

Menezes, 2004. 

 

SANTOS, M. Espaço e Método. São Paulo: Nobel, 1985. 

 

SANTOS, M. SILVEIRA, M. L. O Brasil: Território e sociedade no início do século XXI. 9. ed. São 

Paulo: Record, 2006. 474 p. 

 

SHMIZ, P. I.; BARBOSA, A. S. Ocupação indígena do Cerrado: esboço de uma história. In: Sano, S. 

M. Almeida, S. P. Cerrado: Ambiente e Flora. Planaltina: EMBRAPA, 1998. 

 

SISTEMA IBGE de RECUPERAÇÃO AUTOMÁTICA (SIDRA). Censo Agropecuário. Disponível 

em: <http://www.sidra.ibge.gov.br/bda/tabela/protabl.asp?c=1612&z=t&o=2&i=P>. Acesso em: 10 

maio 2012. 

 

SOARES, B. R; BESSA, K. C. F. O. Considerações sobre a dinâmica demográfica na região do 

Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba. Revista online: Caminhos de Geografia. Uberlândia, Junho de 

2002. 

 

SOUZA, P. F. de. Terminologia florestal: glossário de termos e expressões florestais. Rio de Janeiro: 

Guanabara, 1973. 

 

TURNER, T. Os Mebengokre Kayapó: história de mudança social, de comunidades autônomas para a 

existência interétnica. In: Cunha, Manuela Carneiro da. História dos índios no Brasil. São Paulo: 

Companhia das Letras, 1992. 

 



101 

 

ÚNICA. Agroindústria da cana-de-açúcar: alta competitividade canavieira. Disponível em: 

<http://www.unica.com.br/pages/agroindustria_alta.asp>. Acesso em: 10 out. 2013. 

 

VARGAS, G. M.; MICHELLOTTO, B. D. G. Novas dinâmicas regionais: As consequências da 

expansão da cultura da cana-de-açúcar no Triângulo Mineiro – MG. Geografia, Rio Claro, v. 36, n. 1, 

p. 5-22, jan./abr. 2011. 

 

VEIGA FILHO, A. de A.; RAMOS, P. Proálcool e evidências de concentração na produção e 

processamento de cana-de-açúcar. Informações Econômicas, SP, v. 36, n. 7, jul. 2006. Disponível 

em: <http: // WWW . ambiente . SP . gov . br / wp – content / 

uploads/publicacoes/etanol/proalcool.pdf>. Acesso em: 18 jan. 2012. 

 

WANDERLEY, M. de N. B. O mundo rural brasileiro: acesso a bens e serviços e integração campo-

cidade. Estudos Sociedade e agricultura, Rio de Janeiro, v. 17, n. 17, abr. 2009. 

 

YEGANIANTZ, L. (Org.). Pesquisas agropecuária - questionamentos, consolidação, perspectivas. 

Brasília: EMBRAPA, 1998. 

 

 


