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RESUMO: O presente trabalho tem por objetivo apresentar uma discussão sobre alguns aspectos 

da agricultura moderna e a conformação das novas relações campo-cidade, a partir da 

consolidação da cafeicultura no município de Alfenas/MG. As sistematizações teóricas e de alguns 

dados e informações em fontes secundárias e trabalhos de campo permitiram elucidar que a 

maior presença da técnica, da ciência e da informação nos afazeres cotidianos do campo são 

responsáveis por uma maior interdependência entre os espaços do campo e da cidade. O 

aumento do consumo da aquisição de recursos financeiros e do consumo de alguns tipos de 

insumos e implementos agrícolas por parte dos cafeicultores são elementos que nos dão a ideia 

da complexidade dessas novas relações campo-cidade. 

PALAVRAS-CHAVE: agricultura moderna; relações campo-cidade; cafeicultura; município de 

Alfenas. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A modernização da agricultura brasileira tem promovido nos últimos 40 anos uma profunda 

reestruturação dos espaços produtivos do campo, a partir da incorporação de novas tecnologias 

nas etapas do trabalho agrícola. A difusão de fatores técnicos, científicos e normativos pelo 

território brasileiro, característicos do atual período histórico denominado de meio técnico-

científico-informacional (SANTOS, 2012), possibilitou o aperfeiçoamento das atividades 

econômicas e a especialização produtiva dos lugares, principalmente em áreas com grande 

aptidão agrícola. 
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O aumento do consumo de produtos agrícolas, tanto no Brasil quanto no mundo, fez com 

que uma nova lógica de mercado fosse implantada na agricultura, de cunho capitalista e com 

operacionalidade empresarial, em vistas a desenvolver no campo uma nova maneira de ampliar 

cada vez mais a acumulação de capital. A emergência do agronegócio ocorre em meio ao 

processo de adaptação do campo-rural a este novo paradigma e ao contexto da industrialização, 

que se dá em cada ramo de produção agrícola.  

A cafeicultura em especial tem se destacado nos últimos anos como um desses ramos 

produtivos. Embora o cultivo do café ocorre há muito tempo de forma tradicional no Brasil, 

atualmente a maior parte de sua produção esta associada ao uso de técnicas modernas de cultivo 

e colheita e voltada para exportação, regulamentada no mercado internacional como importante 

commodity agrícola. A produtividade da cafeicultura é garantida graças ao consumo crescente de 

inovações tecnológicas ao longo da cadeia produtiva cujos insumos são comercializados, 

principalmente, por empresas transnacionais, e suas aquisições facilitado por incentivos 

creditícios, aproximando o setor industrial e financeiro ao setor agrícola e, ao mesmo, o campo da 

cidade. O conjunto dessas características marca a emergência de uma cafeicultura científica 

globalizada (FREDERICO, 2014a) no território brasileiro. 

O impacto dessas mudanças se faz sentir em diversos lugares propícios a produção de 

café, onde tanto o campo se moderniza através do conjunto de técnicas de origem industrial, em 

prol do aumento da competitividade internacional; quanto a cidade, que se adapta as novas 

necessidades do campo e passa a depender cada vez mais do arranjo produtivo local, oferecendo 

um conjunto de serviços e infraestruturas funcionais à produção agrícola. Nesta dinâmica, é 

perceptível um aumento fundamental nas relações campo-cidade, o qual a troca e os fluxos de 

mercadorias, pessoas, capital e informação se tornam mais intensas. Além disso, já é consenso e 

também razão de muitas discussões acadêmicas sobre a diminuição das diferenças entre rural e 

urbano, na medida em que o campo se industrializa e desenvolve atividades tradicionalmente 

urbanas.  

Neste sentido, a realidade desta agricultura moderna pode ser encontrada em muitos 

municípios da região do Sul de Minas, pois esta é a principal região produtora de café do Brasil e 

se destaca por destinar grande parte de sua produção ao mercado internacional, graças a intensa 

tecnificação das lavouras nos últimos anos. Constituindo-se como região competitiva agrícola 

(CASTILHO E FREDERICO, 2010), muitos municípios do Sul de Minas propícios à implantação e 

consolidação da atividade moderna acabam sendo palco das profundas transformações ocorridas 

na agricultura, sendo possível então analisar de forma empírica a conformação das novas 

relações campo-cidade que se delineiam com o desenvolvimento da cafeicultura moderna. Pois 

como apresenta Elias e Pequeno (2007, p. 29), “uma das características do processo de 

modernização das atividades agropecuárias no Brasil é o desenvolvimento de uma gama muito 
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extensa de novas relações campo-cidade, dada a crescente integração da agropecuária ao 

circuito da economia urbana.” Entre esses municípios estudados na região, podemos destacar 

Alfenas/MG, um dos principais municípios produtores de café no Sul de Minas e grande 

polarizadora de serviços e infraestruturas que servem de suporte à produção, logística e 

comercialização do café na sua área de influência microrregional. 

Portanto, o presente trabalho tem como objetivo apresentar uma breve análise sobre as 

novas relações campo-cidade, proporcionada pela consolidação do agronegócio globalizado do 

café no município de Alfenas/MG a partir da modernização das atividades agrícolas, bem como 

algumas das consequências socioespaciais desta realidade produtiva. A metodologia empregada 

para a realização das pesquisas contou com a revisão bibliográfica de assuntos relacionados a 

teorias da geografia agrária e regional, ao processo de modernização da agricultura brasileira, ao 

agronegócio do café e as relações campo-cidade; além de pesquisas para obtenção de dados 

relacionados à produção, comércio do café, estabelecimentos rurais, uso de insumos e 

implementos agrícolas, crédito rural, e empresas e instituições associados ao agronegócio do café 

no município de Alfenas/MG. 

 

2. AGRICULTURA MODERNA E NOVAS RELAÇÕES CAMPO-CIDADE 

 

A partir de 1980, com a crise fiscal (elevada dívida pública interna e externa e poupança 

pública negativa) e monetária (inflação, desvalorização cambial) do Estado e com a crise 

financeira internacional, o setor agropecuário brasileiro passa por profundas mudanças de ordem 

técnica e, sobretudo, normativa, com a redução do aparato estatal no processo de modernização 

do campo (retração na oferta do crédito e nos investimentos em infraestrutura) e a gradativa 

centralização dos investimentos e regulação do mercado pela organização privada (MAZZALI, 

2000). Nesse momento, segundo Mazzali (2000, p. 34), “o que se obteve não foi a recuperação da 

capacidade de intervenção do Estado, mas, ao contrário, a sua desarticulação e imobilização”. 

Para Frederico (2013b) “com a inserção definitiva da formação socioespacial brasileira no 

atual período da globalização (SANTOS, 2010), transformações de ordem técnica e político-

normativa alteraram novamente o padrão de organização de parcela do campo brasileiro.” Dentre 

as alterações de ordem normativa, o autor destaca a adoção das políticas neoliberais, que 

permitiram que “grandes empresas agroindustriais e tradings – articuladas em rede entre si, com 

empresas complementares e com o Estado (MAZZALI, 2000) -, passassem a exercer 

gradativamente as antigas funções estatais, como o fornecimento de crédito de custeio, a 

inovação tecnológica e o armazenamento e transporte” de produtos agrícolas. Este fato significou 

a contínua modernização do campo, apoiado sobre uma política estatal descentralizada e o maior 

controle da produção, do beneficiamento/processamento, do armazenamento e transporte das 
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matérias-primas, além da assistência técnica rural, das linhas de financiamento da produção, e da 

comercialização de insumos (químicos e biológicos), maquinários e produtos agrícolas; pelas 

grandes empresas (CASTILLO E FREDERICO, 2010). 

Embora o Estado tenha perdido o controle direto da regulação da economia agrícola no 

Brasil, esse agente continuará a ser responsável pela fiscalização do setor agropecuário, “o 

financiamento e a construção de infraestruturas (ferrovias, hidrovias, portos), o fornecimento de 

parte do crédito de investimento e custeio e o desenvolvimento de novos cultivares agrícolas” 

(FREDERICO, 2013b). Portanto, a manutenção estratégica de parceria entre estado e mercado 

continua a viabilizar a fluidez corporativa das atividades agropecuárias modernas, tornando o 

território aberto às políticas de viés neoliberal (HIRST E THOMPSON, 1998) e, ao mesmo tempo, 

vulnerável às contradições que se delineiam com a exclusão de lugares e agentes sociais à 

modernização seletiva e às mudanças repentinas do mercado agrícola. 

Com relação as mudanças de ordem técnica no campo, Frederico (2013b) destaca que: 

A emergência das novas tecnologias da informação e da comunicação (NTIC), 
que aperfeiçoou e/ou substituiu os sistemas técnicos provenientes do paradigma 
da Revolução Verde (agrotóxicos, mecanização, irrigação, sementes 
selecionadas). A nova vaga de modernização introduziu no campo o uso da 
informática, da microeletrônica, da biotecnologia, da engenharia genética, da 
agricultura de precisão e da formação e transmissão de bancos de dados, 
resultando numa crescente demanda externa de racionalidade (FREDERICO, 
2013b, p. 221). 
 

A aplicação desses procedimentos e métodos científicos nas várias etapas da produção da 

atividade agropecuária e agroindustrial marca uma nova racionalidade técnica no campo, 

consolidando uma agricultura científica (ELIAS, 2003). Nos lugares e regiões da produção 

propriamente dita, os principais resultados foram o maior controle sobre as condições naturais, o 

relativo aumento da produtividade (trabalho e terra), redução dos custos de produção, o 

encurtamento do ciclo vegetativo e a constituição de uma logística mais eficiente; favorecendo, 

portanto, a ampliação dos lucros e o rápido retorno dos investimentos realizados pelas grandes 

empresas (ELIAS, 2003). 

Essas recentes mudanças consolidam uma nova geografia do campo, no qual várias 

regiões do território nacional passam por profunda reestruturação e especialização produtiva e se 

inserem na dinâmica do mercado internacional, constituindo áreas de agricultura científica 

globalizada (SANTOS, 2010). Para Santos (2010), esse tipo de agricultura exige uma enorme 

demanda externa de racionalidade, como o uso de bens científicos (sementes e mudas, insumos 

químicos e mecânicos) e a padronização dos procedimentos (preparação do terreno, plantio, 

tratos culturais, colheita, armazenamento, transporte, beneficiamento e comercialização), tornando 

produtores e os próprios lugares subordinados à parâmetros internacionais de qualidade e custos. 

Para Castillo (2011), a crescente exigência de ciência, tecnologia, informação e capital para a 

maior eficiência produtiva tem resultado numa divisão territorial do trabalho caracterizada pelo 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1645 

controle técnico local e por um controle político (regulação) distante da produção, emergindo 

lugares, regiões e territórios vulneráveis e submetidas às decisões das grandes empresas e às 

instabilidades do mercado internacional. 

Na dinâmica atual da agropecuária moderna corporativa, observa-se também um forte 

movimento de financeirização do setor (BALESTRO E LOURENÇO, 2014; FREDERICO, 2013a), 

balizada pela maior proeminência do mercado financeiro na condução das ações de grandes 

corporações nacionais e, sobretudo, transnacionais, sobre o território brasileiro. As atividades do 

agronegócio, que já passam por forte processo de oligopolização empresarial, principalmente 

naquelas voltadas à produção, processamento, distribuição e comercialização de commodities, 

agora passam a ser controladas por poderosas holdings e grupos financeirizados, detentores de 

maior parte de ativos financeiros de grandes empresas do agronegócio com capital aberto 

(OLIVEIRA, 2014). Questões como o que, aonde, a forma, o quanto e quando produzir, 

armazenar, distribuir e comercializar, bem como quem e os preços de mercado; são cada vez 

mais ditadas pelo mercado financeiro globalizado, que juntamente com grandes empresas, 

bancos e fundos constitucionais, buscam novas formas de obtenção de lucros a partir de 

investimentos e mecanismos de especulação financeira. 

Para Oliveira (2014), o caráter monopolista e financeiro da agricultura capitalista 

mundializada se estrutura a partir de três fatores básicos: i) a produção de commodities; ii) as 

bolsas de mercadorias e de futuro; iii) os monopólios mundiais. O primeiro fator diz respeito ao 

fato de que vários produtos agrícolas, pecuários e minerais se transformaram em commodities1, 

ou seja, em mercadorias padronizadas qualitativamente que são comercializadas no mundo inteiro 

e negociadas em bolsas de valores. O segundo fator refere-se ao fato de que as bolsas de 

mercadorias e futuro tornaram-se o centro regulador dos preços mundiais de commodities. O 

terceiro fator está relacionado com o controle monopolista da produção, logística e 

comercialização das commodities por empresas mundiais, como a Cargill Incorporated, a ADM – 

Archer Daniels Midland Company, a Bunge Limited e a Louis Dreyfus Group, todas com ações 

negociadas em bolsas de valores.  

Considerando esse novo (e atual) contexto do campo moderno brasileiro, concordamos 

com Santos (2010) quando menciona que: 

Podemos agora falar de uma agricultura científica globalizada. Quando a produção 
agrícola tem uma referência planetária, ela recebe influência daquelas mesmas 
leis que regem os outros aspectos da produção econômica. Assim, a 
competitividade, característica das atividades de caráter planetário, leva a um 
aprofundamento da tendência à instalação de uma agricultura científica. Esta, 

                                                             
1
 Segundo Castillo (2011, p. 340) “por commodity entendemos um produto primário ou semielaborado, mineral ou 

agrícola, padronizado mundialmente, cujo preço é cotado nos mercados internacionais, em bolsas de mercadorias. 
Trata-se de uma invenção não apenas econômico-financeira, mas também política, que enfraquece e submete o 
produtor local – pelo menos quando se trata de commodity agrícola – a uma lógica única ou global e a uma situação 
sobre a qual não se exerce nenhum controle, favorecendo os compradores ou as grandes empresas de comercialização 
(tradings). A lógica das commodities apõe agentes atrelados ao lugar ou à região aos agentes que atuam em rede. ” 
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como vimos, é exigente de ciência, técnica e informação, levando ao aumento 
exponencial das quantidades produzidas em relação às superfícies plantadas. Por 
sua natureza global, conduz a uma demanda extrema de comércio. O dinheiro 
passa a ser uma “informação” indispensável (SANTOS, 2010, p. 88-89). 
 

Considerando a agricultura científica globalizada um novo paradigma dominante do modo 

capitalista de produção no campo, é preciso lembrar que nem todas as regiões e lugares do país 

apresentam este padrão técnico-normativo agrícola, pois conforme assevera Santos e Silveira 

(2010) o meio técnico-científico-informacional no território se apresenta em apenas áreas 

contínuas no Sudeste e no Sul e em manchas e pontos no resto do país, sendo esses lugares 

altamente influenciadas pela informação (mercado e ciência) e pelas financias. Portanto, podemos 

inscrever uma totalidade híbrida com situações intermediárias de modernização do rural brasileiro, 

considerando a existência de áreas que “esperam”, “resistem” ou encontram-se em “transição” ao 

processo de adaptação/conversão a esse paradigma produtivo hegemônico. 

A partir desta nova realidade em pontos seletos do campo brasileiro, podemos afirmar 

então que nunca o meio rural esteve tão dependente ao meio urbano como hoje, ou seja, a 

modernização das atividades agropecuárias cria novas relações campo-cidade que antes quase 

não existiam, tanto qualitativamente quanto quantitativamente. Produtos e serviços como a 

cibernética (internet), a biotecnologia (sementes e mudas melhoradas), química industrial (novos 

tipos de fertilizantes e defensivos agrícolas, de acordo com as características ambientais), 

informática (automação de processos de beneficiamento e logística), eletrônica e microeletrônica 

(GPS, sensores, câmeras, etc.), financeiros (operações bancárias e de bolsa de valores), 

comércio digital, etc.; são exemplos de aspectos materiais e imateriais que antes não eram 

comum no campo a pelo menos 60 anos atrás e que agora são cada vez mais fundamentais para 

tornar produtivo, competitivo e fluído as atividades agrícolas. São aspectos que tipicamente são 

criados e desenvolvidos nas cidades e que acabam sendo consumidos no campo, o que denota a 

intensificação de novos fluxos de bens e serviços e, portanto, novas relações campo-cidade com a 

presença do meio técnico-científico-informacional (SANTOS; SILVEIRA, 2010).  

Para compreendermos a complexidade desta atual realidade, basta observar nos estudos 

acadêmicos que existe uma discussão sem fim sobre como reconhecer áreas do campo e áreas 

da cidade. Para Oliveira (2011, p. 459), “o processo de industrialização da agricultura tem 

eliminado gradativamente a separação entre a cidade e o campo, entre o rural e o urbano, 

unificando-os dialeticamente”. Mondardo (2006) defende que: 

O campo não está isolado da cidade, haja vista a circulação de pessoas, 
mercadorias, informações e idéias que as estradas, o comércio, a indústria, as 
redes de telecomunicação, dentre outras formas de conexão, permitem, assim, 
relações dialéticas entre campo e cidade. São relações que se complementam, 
que se interpenetram, que se ligam demonstrando as imbricações entre as 
relações do vivido, dos homens e mulheres e seu (s) espaço (s), portanto, dos 
próprios espaços produzidos: campo e cidade (MONDARDO, 2006, p. 67). 
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Cabe deixar claro que o propósito deste trabalho não é suscitar discussões a respeito 

sobre o que pode ser considerado urbano e o que pode ser considerado rural no meio geográfico 

contemporâneo; se o rural está passando por um processo de urbanização ou vice-versa; ou 

sobre a forma como se dá a predominância de ambos os modos de vida (ruralidades e 

urbanidades) nesses espaços. Mas entendemos que o campo se torna cada vez mais 

subordinado à cidade no que diz respeito ao desenvolvimento das atividades econômicas da 

agricultura moderna (do agronegócio), conforme defendido por autores como Milton Santos (2012; 

2008), Denise Elias (2007a; 2007b), Graziano da Silva (1997) e João Rua (2006). Portanto, para a 

nossa análise teórica, não consideramos os casos da dinâmica das outras áreas produtivas do 

campo brasileiro, que é muito heterogêneo, mas sim especificamente as áreas do país com a 

predominância de uma agricultura moderna e a produção tida como ramo do agronegócio, como o 

que ocorre em vários pontos na região cafeeira do Sul de Minas. 

Para Graziano da Silva (1997) o campo tem passado por profundas transformações em 

função do processo de industrialização da agricultura e da urbanização dos modos de vida, 

consequentemente aproximando este espaço da realidade da cidade e do modo de vida urbano. 

Porém, esse processo não acontece de forma igual e homogêneo pelo território nacional, mas 

acaba sendo cada vez mais marcante em áreas produtivas cuja lógica do mercado capitalista do 

agronegócio se torna mais evidente. Logo, pensando sobre a realidade da atual agricultura 

moderna brasileira em meio às novas relações campo-cidade, acaba por ser válida a tese do autor 

para a nossa análise: 

Pode-se dizer que o meio rural brasileiro se urbanizou nas duas últimas décadas, 
como resultado do processo de industrialização da agricultura, de um lado, e, de 
outro, do transbordamento do mundo urbano naquele espaço que tradicionalmente 
era definido como rural. Como resultado desse duplo processo de transformação, 
a agricultura – que antes podia ser caracterizada como um setor produtivo 
relativamente autárquico, com seu próprio mercado de trabalho e equilíbrio interno 
- se integrou no restante da economia a ponto de não mais poder ser separada 
dos setores que lhe fornecem insumos e/ou compram seus produtos (GRAZIANO 
DA SILVA, 1997, p. 43). 
 

Para Rua (2006) o campo se transformou em um espaço híbrido onde coexistem 

elementos rurais e urbanos, ao passo que novas territorialidades de agentes sociais, econômicos 

e culturais criam e recriam constantemente suas atividades, emergindo o que ele denomina de 

“urbanidades no rural”. Muitas dessas atividades são de origem urbana e cada vez mais tem 

estado presente no campo, como a indústria, o comércio, o lazer, o turismo, a pluriatividade, etc., 

o que tem levado à expansão física e ideológica dos padrões urbanos. Mas segundo o autor, 

mesmo que a força dos novos objetos, ações e atores urbanos influenciem e transformem 

economicamente e ideologicamente os habitantes do campo, este mesmo espaço tende a mostrar 

suas resistências e a guardar suas particularidades, como a intensa relação das pessoas com a 

terra-trabalho e as culturas rurais tradicionais herdadas de gerações passadas. 
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Rural e urbano fundem-se mas sem se tornarem a mesma coisa, já que preservam 
suas especificidades. Como evidência disso, atualmente, como, aliás, no início do 
processo de industrialização, a indústria, muitas vezes, “ruraliza-se”, Hoje em dia, 
os serviços se estendem ao campo reforçando aquilo que chamaremos de 
“urbanidades no rural” aceleradas pela industrialização do (e no) campo e da 
própria agricultura. O modo de produção capitalista recria o campo. Há um 
movimento de expansão física e de expansão “ideológica” dos padrões urbanos 
que vão caracterizar o que alguns denominam “novo rural” que, cada vez mais, se 
distancia do predominantemente agrícola (RUA, 2006, p. 86). 
 

Santos (2008) explica a intensificação das relações entre o campo e a cidade a partir desta 

dependência do campo às atividades da cidade, à medida que o meio rural vai absorvendo 

inovações tecnológicas de produção, ofertadas e distribuídas pelos centros urbanos por meio da 

rede de serviços e infraestruturas (meios de transporte e comunicação). 

À medida que o campo se moderniza, requerendo máquinas, implementos, 
componentes, insumos materiais e intelectuais indispensáveis à produção, ao 
crédito, à administração pública e privada, o mecanismo territorial da oferta e da 
demanda de bens e serviços (...), o consumo produtivo tende a expandir-se e a 
representar uma parcela importante das trocas entre os lugares da produção 
agrícola e as localidades urbanas (SANTOS, 2008, p. 139). 
 

O processo de coesão entre campo-cidade é facilitado, sobretudo, pela rede de transportes 

e comunicação, cada vez mais eficientes em conjunto com os agentes hegemônicos locais, ou 

seja, às grandes empresas, pois é a partir dessas redes que se torna possível o maior transporte 

e consumo dos produtos de consumo agrícola e, ao mesmo tempo, o escoamento, distribuição e 

comercialização das matérias-primas. Para o desenvolvimento das atividades e desses fluxos 

fundamentais no território, e aí podemos mencionar a escala territorial municipal e regional, as 

redes se tornam imprescindíveis, pois como bem argumenta Raffestin (1993): 

Circulação e comunicação procedem de estratégias e estão a serviço delas. 
Redes de circulação e comunicação contribuem para modelar o quadro espaço-
temporal que é todo território. Essas redes são inseparáveis dos modos de 
produção dos quais asseguram a mobilidade (RAFFESTIN, 1993, p. 204). 
 

Para Santos (2012, p. 275), “não basta, pois, produzir. É indispensável pôr a produção em 

movimento. Em realidade, não é mais a produção que preside à circulação, mas é esta que 

conforma a produção.” Daí a importância das redes na conformação das novas relações campo-

cidade, que propicia a mobilidade dos fluxos de mercadorias (produtos de consumo agrícola, 

matérias-primas), pessoas (técnicos agrícolas, trabalhadores sazonais, etc.), capital para custear 

as inovações, e informações (técnico-científicos e econômico-políticos). Além disso, a constituição 

das redes promove a interligação dos diversos agentes envolvidos no circuito espacial produtivo 

do café (FREDERICO; 2014b), como produtores, fornecedores de insumos e implementos 

agrícolas, torrefadoras, armazéns, cooperativas, exportadoras, etc. E isso necessita, antes de 

mais nada, de infraestruturas e serviços cada vez mais urbanos, pois se trata da eficiência 

competitiva de uma atividade para a produção, transporte e comercialização de um produto 

agrícola voltado para a exportação. Somente a cidade pode oferecer uma rede consolidada de 
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rodovias, ferrovias, armazéns, cooperativas, transportadoras, exportadoras, agências de 

comercialização e logística, agências de marketing e propaganda, etc. 

No mais, tanto o campo passa a ter novas necessidades para continuar desenvolvendo 

suas atividades modernas, ficando dependente das atividades urbanas, como rede de serviços e 

infraestruturas especializados; quanto a cidade passa a se beneficiar e depender 

economicamente por esta nova realidade do campo, a partir da dinamização de suas atividades, 

especialmente a agroindustrial e a de serviços. O comércio local tende a ser cada vez mais forte, 

pois não só o campo gera necessidades diversas, mas a própria cidade também, com a instalação 

das empresas do ramo agrícola e responsáveis pelo desenvolvimento do agronegócio. O setor 

terciário se torna cada vez mais dinâmico e tende a complementar as atividades agroindustriais. A 

população urbana também tende a aumentar, devido à oferta de empregos e infraestrutura, 

criando novas necessidades e dinamizando outros serviços e atividades. Neste movimento, 

observa-se um círculo vicioso de desenvolvimento em volta do campo que se limita pelo seu 

potencial de exploração, tendo como intermediação central a produção e comércio agrícola que 

acontece na relação local-global. A dinâmica do campo e da cidade sobre a égide da agricultura 

científica globalizada (SANTOS, 2010; FREDERICO, 2013a) marca a interdependência cada vez 

maior entre esses espaços. 

Em as áreas produtivas do café, Frederico (2014a) enuncia que as atividades modernas 

das principais regiões cafeeiras do Brasil constituem o que denominou de cafeicultura científica 

globalizada. Isto é, uma cafeicultura subordinada a parâmetros produtivos caracterizada pela 

intensa utilização de conhecimento técnico-científico e dedicada aos mercados internacionais, 

recebendo a influência das mesmas leis que regem os demais aspectos da economia globalizada 

(SANTOS, 2010). Para Frederico (2013c, 2014a), este tipo de padrão produtivo de cafeicultura é 

regido por três variáveis indissociáveis e associados à globalização: i) políticas neoliberais, que 

combina ampliação dos mercados, diminuição da intervenção estatal e o imperativo da 

competitividade, aumentando o poder das grandes empresas torrefadoras e tradings no mercado 

global e, ao mesmo tempo, nos lugares e regiões da produção; ii) financeirização do mercado, que 

se caracteriza pela cotação das commodities nas Bolsas de Valores e o uso de instrumentos 

financeiros para obtenção de lucros através de especulações e contratos futuros, submetendo os 

cafeicultores à volatilidade dos preços; iii) uso seletivo e estratégico da informação, cuja redes 

geográficas ligadas às telemáticas – oriundas da união entre telecomunicações (via ondas ou 

cabos) e a informática – contribuem para o aumento das operações comerciais e financeiras, bem 

como viabiliza, ao mais capitalizados, novos sistemas técnicos agrícolas, como a biotecnologia, a 

agricultura de precisão, o monitoramento de riscos climáticos e a criação de bancos de dados. 

A partir dessas características inerentes à agricultura científica globalizada, percebe-se 

então a grande dependência que a cafeicultura moderna possui em relação às atividades urbanas, 
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que conjuga um conjunto de empresas e instituições responsáveis pelo aumento da produtividade 

e da fluidez material e imaterial e da maior cooperação entre os agentes do circuito espacial 

produtivo do café (2014b). Nas regiões produtivas do agronegócio cafeeiro, o campo necessitará 

de uma gama de infraestruturas e serviços especializados para viabilizar, com maior eficiência, a 

produção e a circulação do café. 

 

3. CONSOLIDAÇÃO DA CAFEICULTURA MODERNA E NOVAS RELAÇÕES CAMPO-CIDADE 

NO MUNICÍPIO DE ALFENAS – MG 

 

Alfenas/MG é um dos principais municípios produtores de café do Sul de Minas, maior 

região cafeeira do Brasil. Segundo Frederico (2014a), esta fração de espaço pode ser 

considerada uma região competitiva2 (CASTILLO, 2011) do café, pois além da elevada produção, 

concentra uma grande quantidade de “cooperativas, órgãos estatais, centros de pesquisa e 

extensão rural, armazéns, corretores, transportadores, beneficiadores, certificadores, consultores, 

exportadores, bancos de crédito, eventos e feiras dedicados ao café” (FREDERICO, 2014a, p. 

65), sem falar nos vários centros de pesquisa e extensão rural dedicados à cafeicultura. 

 Em 2014, o município de Alfenas foi o 11° maior produtor na mesorregião 

Sul/Sudoeste de Minas e o 22° maior produtor no estado de Minas Gerais, tendo produzido 

13.728 toneladas de café tipo arábica, o equivalente à aproximadamente 228.800 sacas de 60 kg. 

Dos 24.603 hectares de lavouras temporárias e permanentes de Alfenas, 10.400 (40%) são 

plantadas com café, com uma produtividade média de 22 sacas/ha (tabela 1). 

 

Tabela 1 – Alfenas: área colhida, quantidade produzida e rendimento médio da produção de café, 

1990-2014 (anos selecionados) 

Anos 
Área colhida 
(hectares) 

Quantidade produzida 
(toneladas) 

Rendimento médio da 
produção (sacas/ha) 

1990 8.994 10.816 20,0 

1995 6.000 9.349 25,9 

2000 12.500 30.000 39,8 

2005 11.000 7.590 11,5 

2010 10.404 21.224 33,9 

2014 10.400 13.728 21,9 

Fonte: Produção Agrícola Municipal/IBGE, 2016. Organização: SANTOS, Henrique F. 

 

                                                             
2
 Segundo Castillo (2011, p. 336-337), a região competitiva “trata-se de um compartimento geográfico caracterizado 

pela especialização produtiva (rural e urbana) ‘obediente’ a parâmetros externos (em geral internacionais) de qualidade 
e custos. Essas porções do espaço geográfico reúnem condições materiais (naturais e/ou técnicas) e organizacionais 
(leis, formas locais de cooperação, impostos, instituições regionais públicas e privadas, etc.) capazes de conferir maior 
rentabilidade a determinados produtos ou segmentos produtivos. ” 
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A maior parte da produção destina-se à exportação através das cooperativas, armazéns e 

empresas de exportação espalhados pela cidade, sendo o restante submetido às torrefadoras do 

município e região, para atender a demanda do mercado interno. O valor das exportações de café 

teve um grande aumento nos últimos 10 anos, devido a instalação de novas empresas de 

exportação, como a Casa Nobre Comércio e Armazenagem de Grãos Ltda e a Olam International 

(figura 1). Para se ter uma ideia, em 2005, o valor das exportações de café era de US$ 

17.095.993, depois passou para US$ 185.415.629 em 2011 e depois US$ 93.801.869 em 2015, 

tendo o café participado sempre em torno de 98% do valor total das exportações do município. A 

quantidade de café exportada, por sua vez, aumentou de 8,5 mil para 29,1 mil toneladas entre 

2005 e 2015 (tabela 2). O aumento dessas exportações refletiu também no valor do PIB 

Agropecuário, que passou de R$ 60 milhões em 2000 (13,8% do total do PIB Municipal) para R$ 

84,8 milhões em 2013 (4,9% do total do PIB), sendo que em 2011 esse valor chegou a R$ 118,4 

milhões (7,8% do total do PIB) (PIB MUNICIPAL/IBGE, 2016). As exportações são destinadas 

para suprir os mercados principalmente do Japão, EUA, Alemanha e Canadá (MDIC, 2016). 

 

Figura 1 – Alfenas: vista da empresa Olam Brasil Importação e Exportação Ltda. (A) e da Casa 

Nobre Comércio e Armazenagem de Grãos Ltda. (B) 

A  B  

Fonte: SANTOS, Henrique F.; MARTINS, Fabio V. 

 

Tabela 2 - Alfenas: valor das exportações, quantidade exportada e participação do café no valor 

total das exportações do município, 2005-2015 (anos selecionados) 

Ano 
Valor total das exportações 

do município (US$) 
Valor total 

exportado (US$) 
Participação (%) 

Quantidade 
exportada (Kg) 

2005 17.525.630 17.095.993 97,5 8.515.860 

2010 37.684.016 35.921.595 95,3 12.256.495 

2011 187.820.022 185.426.510 98,7 37.987.950 
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2012 99.974.099 98.509.783 98,5 27.044.000 

2013 56.882.236 56.570.822 99,5 19.404.580 

2014 
126.329.197 124.930.960 

98,9 
32.451.599 

2015 
93.801.869 

91.384.000 97,5 
29.112.200 

Fonte: MDIC, 2016. Organização: MARTINS, Fabio V. 

 

Alfenas possui também grande importância regional, concentrando serviços que atendem a 

vários municípios de seu entorno, sendo sede de uma microrregião geográfica que contém, 

segundo classificação do IBGE, os seguintes 12 municípios: Alfenas, Alterosa, Areado, Carmo do 

Rio Claro, Carvalhópolis, Conceição da Aparecida, Divisa Nova, Fama, Machado, Paraguaçu, 

Poço Fundo e Serrania. Como muitos desses municípios são também produtores de café, Alfenas 

possui grande influência técnica e normativa sobre o agronegócio regional. 

Quanto à área das lavouras, observa-se um aumento das áreas de café no município, 

passando de 9.000 ha em 1990 para 10.400 ha em 2014, sendo que em anos anteriores, o valor 

era bem maior, chegando a 14.300 ha em 2009, como pode ser observado no gráfico 1. Essa área 

atual corresponde a 40% do total das lavouras agrícolas presente no município, mais do que na 

década de 1990, que representava 33% do total das lavouras. A participação percentual da 

cafeicultura sobre as outras culturas tem aumentado nos últimos anos, ganhando destaque como 

principal atividade agrícola, seguido pela produção de milho, que em 2014, chegou a uma área de 

6.000 ha de área colhida, pelo feijão, com 5.500 ha e pela cana-de-açúcar, com 1.400 ha 

(PAM/IBGE, 2016). 

 
Gráfico 1 – Alfenas: evolução da área plantada das principais culturas agrícolas, 1990-2014 

 

Fonte: Produção Agrícola Municipal/IBGE, 2016. Organização: SANTOS, Henrique F. 
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Tal potencial se explica, em parte, devido a modernização das lavouras de café que 

ocorreram na região nos últimos anos, no qual muitos produtores, em busca de aumentar sua 

produtividade e rentabilidade agrícola e continuarem competitivos no mercado, passaram a utilizar 

mais intensamente inovações tecnológicas de produção, como insumos, implementos e 

maquinários agrícolas, além de sofisticadas formas de cultivo. Este processo seguiu a tendência 

nacional, de acordo com o que foi comentado anteriormente, no qual os espaços de produção 

agrícola passaram por uma intensa reestruturação em sua base técnica produtiva e normativa. 

Esse processo pode ser observado no município de Alfenas através da análise de alguns 

dados dos Censos Agropecuários realizados pelos IBGE entre os anos de 1960 até 2006. Por 

exemplo, em 1960, não havia nenhum estabelecimento rural com lavoura agrícola que utilizava 

fertilizantes químicos. Já em 1970, 39,2% desses estabelecimentos já faziam uso deste insumo, 

sendo que em 1975 já eram 85% e em 1980, 95,2%. O uso de defensivos químicos agrícolas 

quase acompanha as mesmas taxas. Em 1960, nenhum estabelecimento fazia uso de quaisquer 

defensivos. Já em 1975, 55,2% dos estabelecimentos já utilizavam este insumo, subindo para 

87,2% em 1980 e reduzindo para 68,8% em 2006, em função das preocupações com a 

contaminação de solos e recursos hídricos (tabela 3). 

No que diz respeito ao uso de maquinários agrícolas, os dados revelam que em 1960, 

6,8% dos estabelecimentos rurais com lavouras possuíam tratores, subindo para 27,6% em 1980 

e 28,7% em 2006. Já o percentual de propriedades com colheitadeiras teve um tímido aumento, 

em razão de este maquinário ser bem mais caro e poucos agricultores terem privilégios em 

adquiri-lo, passando de 0,5% em 1970 para 6,1% em 2006, conforme pode ser observado na 

tabela 3. 

É importante lembrar que o número de estabelecimentos rurais que possuíam lavoura 

permanente (cujo principal cultura agrícola é representada pelo café) aumenta gradualmente em 

relação ao total das propriedades que possuíam alguma forma de cultivo. Em 1960, 32,7% destes 

estabelecimentos cultivavam café. Já em 2006, o percentual aumenta para 50% das propriedades 

(tabela 3). Isso é importante por que o café vai se consolidando ao longo destes anos como 

principal cultivo agrícola na região e, evidentemente, recebe grande parte da modernização do 

setor agrícola ocorrida no município.  

Mas para que essa modernização dos cafeicultores fosse possível, foi imprescindível o 

auxílio do Estado para as aquisições e uso desses novos produtos, que incentivou a criação de 

programas de financiamentos e expansão de recursos para obtenção de créditos rurais a juros 

baixos, embora destinado principalmente para médios e grandes cafeicultores. O aumento do 

percentual de estabelecimentos rurais que faziam uso dos devidos insumos e maquinários 

agrícolas ao longo dos anos está relacionado com o aumento de proprietários com lavouras 

agrícolas que haviam adquirido recursos financeiros para custear suas despesas. Segundo os 
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mesmos dados dos censos, em 1960, somente 17,9% dos estabelecimentos rurais declararam ter 

obtido financiamento (destes, 67,9% oriundos de entidades governamentais), mas em 1975, já 

eram 27,6% dos estabelecimentos atendidos e em 1980 o número sobe para 36,9% (96,7% 

oferecidos pelo governo) (tabela 3). 

 

Tabela 3 – Alfenas: número total de estabelecimentos rurais com lavouras agrícolas e percentuais 

desses estabelecimentos que possuíam lavoura permanente, tratores, colheitadeiras, fertilizantes, 

defensivos agrícolas e tinham adquirido financiamentos, 1960-2006 

Ano 

Total de 
estabelecimentos 

com lavouras 
agrícolas 

% do total de estabelecimentos rurais com lavouras do município 

Com 
lavoura 

permanente 
Usavam 
tratores 

Usavam 
colheitadeiras 

Usavam 
fertilizantes 
químicos 

Usavam 
defensivos 
químicos 

Obtiveram 
financiamentos 

1960 731 32,7 6,8 0 0 0 17,9 
1970 902 30,4 7,5 0,5 39,2 - 17,2 
1975 791 36,5 15,2 2,4 85,3 55,2 27,6 
1980 829 57,5 27,6 3,7 95,2 87,2 36,9 
1985 935 59,9 26,4 5,2 92,7 83 - 
2006 1.003 49,6 28,7 6,1 68,8 38 30,1 

Fonte: Censo Agropecuário do IBGE, 1960, 1970, 1975, 1980, 1985 e 2006  

Organização: SANTOS, Henrique F. 

 

A partir dos dados, podemos afirmar que a modernização da cafeicultura no município de 

Alfenas está associada principalmente com a capitalização dos agricultores, que puderam então 

consumir com maior intensidade produtos tecnológicos que auxiliam no aumento da produtividade 

e competitividade comercial do café, viabilizando finalmente o agronegócio globalizado. Esse 

quadro tem se estabelecido de uma maneira cada vez presente, pois de acordo com dados 

analisados a partir dos Anuários Estatísticos do Crédito Rural do Banco Central do Brasil dos anos 

2000 até 2015, o valor dos recursos destinados a custeio, investimento e comercialização na 

agricultura teve um crescimento enorme nos últimos 15 anos. Para o município de Alfenas, em 

2000 foram disponibilizados no total de 5,2 milhões de reais em recursos para financiamentos. Já 

em 2005 o valor sobe para 9,4 milhões e em 2015 o total de recursos ultrapassa os 109 milhões 

de reais, embora a crise econômica nacional refletiu em forte queda nos recursos oferecidos em 

relação ao ano anterior, que atingiu a oferta recorde de 162,4 milhões em crédito agrícola, como 

pode ser visto no gráfico 2. 

A expansão do mercado de consumo agrícola no campo, favorecido principalmente pela 

aquisição de recursos financeiros em forma de crédito agrícola, será importante para incentivar a 

instalação e/ou ampliação de várias empresas especializadas na produção e revenda de insumos 

e maquinários agrícolas em Alfenas/MG. Além disso, o aumento da produção de café (em sua 

maior parte, de qualidade para exportação) favoreceu a implantação de vários silos, 
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transportadoras, agroindústrias (beneficiadoras e torrefadoras de café), centros de 

comercialização e logística, sem falar no surgimento de diversos outros serviços específicos para 

atender as novas demandas da cafeicultura moderna, como assistência técnica e financeira, 

jurídica, de mão de obra, administração, pesquisa agropecuária, etc. 

 

Gráfico 2 – Alfenas: evolução da quantidade de financiamentos concedidos a produtores e 

cooperativas na atividade agrícola, por finalidade, 2000-2015 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, 2016. Organização: MARTINS, Fabio V. 

 

O aumento do consumo de insumos e implementos agrícolas combinado com a oferta de 

recursos financeiros e de serviços e infraestruturas diversas certamente são responsáveis pela 

profunda reestruturação do espaço agrícola local e a geração das novas relações campo-cidade. 

Este processo se constitui pelo aumento dos fluxos de mercadorias (aumento da produção de café 

e consumo de insumos e implementos agrícolas), pessoas (profissionais agrícolas, migração 

populacional, trabalhadores sazonais, etc.), capital (financeirização das despesas) e informação 

(aprimoramento das técnicas de produção, beneficiamento e comercialização). 

A partir dos dados apresentados é possível elucidar o aumento da complexidade das 

relações campo-cidade em meio a modernização da agricultura em Alfenas/MG, que se estrutura 

pelas mudanças na base técnica da produção a partir da incorporação de ciência, tecnologia e 

informação no espaço agrário, obrigando as cidades próximas a suprir suas demandas por 

insumos materiais e intelectuais (ELIAS, 2007a, 2007b). A produção do café e sua posterior 

comercialização no mercado internacional se tornam, enfim, cada vez mais dependentes desses 
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aspectos materiais e imateriais pertencentes à dinâmica urbana, criando uma interdependência 

cada vez maior entre campo-cidade. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A especialização produtiva regional no período atual da globalização tem constituído a 

região do Sul de Minas como um dos espaços mais competitivos do país na produção de café. 

Nesta dinâmica territorial de modernização agrícola, se constitui também áreas funcionais à 

produção e logística cafeeira, como o município de Alfenas/MG, palco de vários impactos 

causados pelo agronegócio e pelas novas relações campo-cidade.  Tal realidade tem 

proporcionado não só a refuncionalização urbana para atender as demandas do campo, mas 

também a intensificação das desigualdades socioespaciais inerentes a marginalização de grupos 

sociais no campo com a modernização seletiva das atividades agrícolas. 

A modernização do campo tem sido facilitada desde 1970 a partir das ações do Estado 

para financiar agricultores para que estes pudessem adquirir as várias inovações tecnológicas por 

meio dos programas de créditos, e também pelo esforço das grandes empresas agroindustriais 

em subordinar as áreas produtivas rurais aos seus ditames. A agricultura se transforma então em 

mais uma forma de produção industrial e grande consumidora de produtos que também são de 

origem industrial. O país assiste a uma gradativa dependência do campo aos outros setores 

econômicos, como o industrial, o comercial, o financeiro, o científico, etc., promovendo maior 

interdependência entre campo e a cidade. A intensificação das novas relações, vínculos usos do 

campo e da cidade são responsáveis pelo aumento dos fluxos locais, como o de mercadorias para 

exportação, capital nacional e internacional aplicado, de informações (científicas, tecnológicas, 

políticas e econômicas) e de pessoas. 

Nesse processo, em que se arrolam interesses de latifundiários, de empresas 

processadoras de café, grandes empresas produtoras e fornecedoras de insumos e maquinários 

agrícolas, de exportadoras e dos bancos, a agricultura segue sobre as regras do livre mercado, 

nos quais nem todos são beneficiados. Os problemas sociais revelam as muitas contradições da 

modernização do campo, que ocorre de forma excludente. O mercado globalizado de acumulação 

capitalista inclui pessoas, empresas e lugares ao meio técnico-científico-informacional, mas ao 

mesmo tempo tende a excluir outros agentes e lugares, em função da dinâmica da mais-valia e do 

acesso desigual ao capital. 
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