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RESUMO 0 artigo trata das origens e evolugao s6cio-econ6mica do 
Triangulo Mineiro, caracterizando as diversas etapas de seu processo 
de desenvolvimento, numa abordagem que procura resgatar a dimen-
sao ativa do espago. A discussao desse processo de formagao e desen-
volvimento sOcio-econômico e realizada em cinco segOes, além da Intro-
dugao, seguindo a estrutura da periodizagao adotada. No trabalho, veri-
fica-se que o papel da infra-estrutura e dos grupos econômicos locais 
destacaram-se como pilares para o desenvolvimento. Ao final, pergun-
ta-se ate que ponto as mudangas recentes no ambito da globalizagao 
colocam em xeque esses dois pilares. 

ABSTRACT The article discusses the social and economic evolution of 
Triângulo Mineiro and its development process, in a view that emphasi-
zes the active dimension of space. In the discussion of the development 
process, which takes place in five sections, there are two factors that are 
identified as important: the local economic groups and the economic 
structure (transports, etc.). The last section argues how the actual chan-
ges that comes with globalization process will affect that two factors. 
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Introdugao 

Este trabalho apresenta as linhas gerais da forrnagao e desenvolvi-
mento sOcio-econOrnico do Triangulo Mineiro, tendo como objetivo prin-
cipal resgatar as caracteristicas essenciais do processo histbrico de 
desenvolvimento da regiao, o que e essencial para entender o quadro 
sOcio-econOmico atual, assim como para discutir as perspectivas de 
desenvolvirnento. 

A formacao sOcio-econOmica da regiao hoje denominada Triangulo 
Mineiro foi constituida por fases e momentos distintos. Em FREITAS e 
SAMPAIO (Coords.,1985) é estabelecida urna periodizacao para o pro-
cesso de formacao sOcio-econOrnica da regiao, buscando captar a evo-
ILO() destas diversas etapas. Esta periodizacao, .adotada também por 
BRANDA0(1989), compreende quatro periodos: Ocupagao, Expansão 
Comercial, Transicao, e Diversificacao Produtiva. 

A apresentagao do processo de formagao e desenvolvimento da re-
giao do Triangulo, feita neste trabalho, segue a estrutura basica desta 
periodizacao. Sao estabelecidas cinco secOes, além desta Introducao. 
Cada segao corresponde a uma etapa da periodizacao referida, corn 
excegao da ultima , que sumariza as principais conclusbes do artigo e 
levanta questbes da atualidade e perspectivas acerca do desenvolvi-
mento da regiao. 

A regiao do Triangulo é definida COMO a macro-regiao IV, de acordo 
corn a nova regionalizagao da Secretaria Estadual de Planejamento de 
Minas Gerais (MINAS GERAIS, Projeto de Lei n ❑ 1590/93, citado por 
CHAVES: 1995). A formagao sócio-econOmica do Triangulo Mineiro apre-
senta caracteristicas similares a da regiao Alto Paranalba, e, neste tra-
balho, por vezes sac) feitas referências a algumas cidades desta Oltima. 

1. A Ocupagdo da Regiao 

A primeira fase, denominada Ocupacao, tern origem nas pioneiras 
expedigOes bandeirantes e jesuitas, que datarn do inicio do século XVII, 
e vai ate 1889, quando a extensao da Estrada de Ferro Mogiana ao Tri-
angulo rnarca o inicio de uma nova fase. Urna das caracteristicas singu-
lares da forrnagao desta regiao e que sua fase de ocupacao ja aconte-
ceu vinculada a funcao abastecedora e comercial que iria marcar seu 
desenvolvimento posterior . 

Os prim6rdios desta fase de ocupacao estao ligados as atividades 
dos jesuitas, que no inicio do século XVII estabeleceram os prirneiros 
contatos civilizatbrios na regiao, ao buscar a catequizacao dos numero-
sos indios que ali existiam (a maior parte, das tribos Caiapas e Araxas) e 
ao fundar a Aldeia de Sant'ana do Rio das VelhaS (numa area que hoje 
estd dentro dos limites do municipio de Araguari). 
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Mas foi no século XVIII que se iniciou o verdadeiro processo de ocu-
pacao da regiao. A expedição de Bartolorneu Bueno Filho, em 1722, 
partiu de sac) Paulo rumo a Goias, construindo a estrada que ficou co-
nhecida como "Picada de Goias" (também charnada de "Estrada do 
Anhanguera" e "Estrada Real"). A expedicao seguiu o seguinte trajeto 
(citando os nomes atuais das localidades): partiu de Sao Paulo (capital), 
passando por Atibaia, Franca, atravessou o Rio Grande, passando pe-
las regibes de Uberaba e Araguari (ja no estado de Minas Gerais atual-
mente), atravessou o Rio Paranalba, e, ja no estado de Goias, passou 
por Catalao e Meia Ponte, chegando ao local onde fundou o entao Arrai-
al de Vila Boa (atual cidade de Goias). Regressou a Sao Paulo, la che-
gando em 1725 (BRANDAO, 1989:15). 

Esta expedicao marcou uma espécie de desbravamento da regiao. 
No ano seguinte, Bartolomeu Bueno Filho voltou a Goias pela rota aberta 
por ele, e estabeleceu-se urn transito relativamente freqUente nesta tri-
lha. Seguiu-se entao, neste periodo, urn progressivo povoamento. Por 
essa época, ocorreu a descoberta de ouro e diamantes no interior de 
Mato Grosso (cerca de 1719) e em Goias (cerca de 1725), o que provo-
cou urn substancial afluxo populacional em direcao ao Brasil Central e 
estimulou a forrnagao de alguns arraiais, principalmente ao longo da 
"Picada de Goias", incluindo o trecho que passava pelo Triangulo. A 
regiao triangulina era ponto de passagern deste movimento populacio-
nal. 

Por outro lado, ocorreu urn decréscimo da producao de ouro nas 
principais areas produtoras de Minas Gerais, notadarnente, a partir da 
segunda metade do século XVIII (BRANDAO, 1989:19). A rnedida que a 
exploracao aurifera e mineral dava rnostras de esgotamento nas regibes 
de Minas Gerais que tradicionalrnente estavarn envolvidas nestas ativi-
dades, acentuava-se a imigracao para a regiao do BrasH Central. 

A regiao do Triangulo, entroncamento entre várias dessas rotas, foi 
se constituindo como urn ponto de abastecirnento de tropeiros e minera-
dores, que se deslocavarn para o Brasil Central. Este fato estirnulou o 
nascirnento da atividade comercial na regiao do Triangulo. 0 comércio 
incipiente forneceu suporte para urna pequena agricultura e para uma 
pecuaria extensiva, qUe erarn realizadas tanto para o abastecirnento dos 
tropeiros, corno tambérn para a subsistência da populagao que ali se 
fixava. 

0 comércio regional cresceu ate suprir, ainda no século XVIII, urna 
grande area. Ja nessa época erarn realizadas trocas inter-regionais, prin-
cipalrnente corn Sao Paulo, de onde eram irnportados varios produtos 
(sal, querosene, ferramentas e outros) e para onde a regiao do Triangulo 
rnandava boa parte da producao agropecuaria. Entretanto, o cornércio 
dos povoados da região ainda assentava-se em grande parte no abas- 

166 



tecimento de tropeiros e mineradores. Particu ► armente a porgao do Tri-
angulo a oeste do Rio das Velhas, chamada de "Julgado do Desembo-
que", notabilizava-se pela atividade comercial. Seu nücleo urbano, loca-
lizado as margens do Rio das Velhas, era o principal povoado da regiao. 

A partir do final do século XVIII, também as minas das regibes prbxi-
mas aos povoados de Desemboque e Paracatu (para onde iam boa par-
te dos tropeiros que passavam pela regiao), além das minas do prOprio 
Centro-Oeste, cornegaram a dar mostras de esgotamento. Como o co-
mércio e a incipiente urbanizagao na regiao se assentavam em grande 
parte no movimento populacional em direcao a essas minas, o reflexo 
desse esgotamento foi grande, particularmente sobre o povoado de 
Desemboque. 

Com a decadência da atividade mineradora, boa parte da popula-
gao de Desemboque ernigrou para outras regibes, fundando várias al-
deias e povoados, dentre eles, a freguesia de Araxa (1791), e Uberaba 
(1809)(GUIMARAES, 1990: 85). Durante o século XIX, estes dois nucle-
os, que se assentavam sobre novas bases econOrnicas que nao a mine-
ragao (particularmente o comércio), desenvolveram-se e constituiram os 
principais nOcleos da regiao. 

O comércio crescia nestes dois nOcleos, que passaram a realizar 
trocas inter-regionais: varios produtos (sal, chumbo, cobertores, ferro, 
ferragens, tecidos e outros) erarn trocados por gado bovino corn os cria-
dores goianos, para a posterior revenda em Sao Paulo, Rio de Janeiro e 
Minas Gerais. 

O Triangulo desenvolveu, durante o século XIX, urn ensaio da fungao 
que viria assumir e consolidar no século seguinte: a de entreposto co-
mercial. Entretanto, o crescimento do comércio inter-regional teve seu 
impeto contido, por volta do final do século XIX. Segundo BRANDAO 
(1989: 33-41), isto ocorreu por dois fatores: a decadência do mercado 
interno e a inadequacao do transporte inter-regional. 

A decadência do mercado interno a regiao deu-se a partir da emi-
gragao e do esvaziamento dos povoados cujo desenvolvimento estava 
ligado a atividade mineradora, o que ocorreu durante o século XIX. A 
alternativa que se colocava, portanto, era a de intensificar as trocas in-
ter-regionais realizadas pelo Triangulo. Essa alternativa encontrava for-
tes obstaculos na precariedade dos transportes na época. 0 alto custo, 
o enorme tempo e o alto grau de incerteza que caracterizavam o trans-
porte de produtos feito no lombo das mulas eram ernpecilhos ao cresci-
mento do comércio inter-regional. 

Além disso, a regiao do Triangulo ia gradativarnente perdendo a con-
dicao de passagem obrigatoria entre o Centro-Oeste e Sao Paulo, com o 
estabelecimento de novas rotas (terrestres e fluviais) entre as duas regi-
des, na segunda metade do século XIX. A navegagao do rio Araguaia, 
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ao norte de Goias, corn abertura de pontes e portos nessa regiao e a 
criagao de urna estrada ligando diretarnente Mato Grosso a Sao Paulo 
(sern passar pelo Triangulo), ern 1866, sao exernplos dessas novas rotas 
que colocavam em xeque o papel desernpenhado pelo Triangulo. 

Nas Oltirnas décadas do século XIX, houve entao uma estagnagao 
das atividades cornerciais, fato que impediu a regiao de consolidar seu 
papel de entreposto comercial. A despeito das potencialidades que se 
apresentavam, corn o desenvolvimento da agropecuaria no Centro-Oes-
te e corn o crescimento do rnercado para alimentos no estado de Sao 
Paulo, o Triangulo teve seu desenvolvirnento cornercial contido, pelos 
fatores apontados. 

Mesmo corn esses obstaculos que se colocararn ao desenvolvirnen-
to cornercial, pode-se afirrnar que, durante o século XIX, foi consolidada 
e arnpliada a ocupacao da regiao. Ao final do século, a regiao contava 
corn alguns nOcleos em incipiente processo de urbanizacao e urna ativi-
dade comercial (interna a regiao) solidamente estabelecida, como ates-
tarn dados de 1890: 

Tabela 1 
Populagao e nOrnero de unidades cornerciais de 

alguns municipios do Triangulo e Alto Paranaiba em 1980 

Municipio Popylacao -N° de unidades comerciais 

Araguari 10.633 83 

Araka 34.017 

Carmo do Paranaiba 24.056 46 

Estrela do Sul 18.071 52 

Frutal 9.470 28 

Monte Alegre 14.198 34 

Monte Carmelo 16.602 57 

Patos de Minas 28.477 89 

Patrocinio 49.893 63 

Sacramento 15.531 . 	93 

Uberaba 20.818 168 

Uberlandia 11.856 77 

TOTAL 254.622 790 

FONTE: JACOB' , citado por FREITAS E SAMPAIO (Coords.,1985: 26) 

• 1 JACOB, Rodolph. Minas no século XX (s/d) 
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2. A chegada da Mogiana e a Expansão Comercial 

Quase na entrada da Oltirna década do século XIX, houve a inaugu-
ragao da extensao da Estrada de Ferro Mogiana ao Triangulo. Este fato 
marca uma nova fase na periodizacão adotada: inicia-se o periodo de 
Expansão Comercial, caracterizado pela consolidagao do Triangulo corno 
entreposto cornercial, o que havia se apresentado como perspectiva na 
fase anterior, mas foi impossibilitado pelos fatores discutidos. 

A extensao da Mogiana ao Triangulo rompeu esses obstaculos. Corn 
a atividade cornercial realizada pela Mogiana, a regiao recuperou e arn-
pliou seu papel no cornércio inter-regional, consolidando-se como entre-
posto comercial, desta vez sobre novas bases, rnais duradouras e esta-
veis. 

A Estrada de Ferro Mogiana foi inaugurada em 1872, no municipio 
de Sao Paulo, e, depois, foi paulatinarnente estendida. No ano de 1883, 
chegou ate Ribeirao Preto e, posteriormente penetrou na regiao do Trian-
gulo, indo ate Uberaba, em 1889; Uberlandia, em 1895; e Araguari, em 
1896. Este trajeto e sernelhante ao da prinieira expedição de Bartolorneu 
Bueno Filho. 

Corn a chegada da Mogiana, o cornércio intra-regional e o cornércio 
inter-regional organizado e interrnediado pelo Triangulo, crescerarn de 
maneira irreversivel. A regiao realizava, num rnontante cada vez rnaior, 
as trocas entre o Centro-Oeste e o estado de Sao Paulo. A extensao da 
Mogiana ao Triangulo fortaleceu de rnaneira decisiva o cornercio entre 
aquelas duas regiOes, que apresentavam condiçOes cada vez mais fa-
voraveis ao desenvolvimento de relagbes comerciais . 

A produçao agropecuaria do Centro-Oeste, que anteriorrnente en-
contrava problemas para sua comercializagao e esbarrava na precarie-
dade dos transportes, passou a ter urna fonte de escoamento rnuito rnais 
eficiente e barata. Por outro lado, Ode comprar rnuito mais faCilmente 
bens manufaturados e sal, corn a importagao desses produtos de Sao 
Paulo facilitada pela Mogiana. 

No outro sentido do fluxo, sac) Paulo representava uma dernanda 
cada vez rnaior de alirnentos, corn a necessidade de urn grande aumen t 

 to nas importagbes. 
CANO (1977) destaca o aurnento das irnportagbes de alimentos que 

ocorreu no estado de Sao Paulo, no inicio do século, e o relaciona a dois 
fatores: os problernas ocorridos na agricultura paulista neste periodo (se-
cas ern 1915 e em 1924/25; e fortes geadas ern 1902 e 1918), e o grande 
crescimento populacional experirnentado ()or Sao Paulo na epoca devi-
do, em boa parte, a irnigracao. 

Boa parte do suprimento dessa dernanda paulista por alirnentos foi 
feita pelo Triangulo Mineiro, seja através dos produtos agropecuarios 
comprados do Centro-Oeste, seja pela prOpria produção agropecuaria 
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crescente na regiao, como demonstra Paul Singer: 0 centro da rizicultu-
ra de exportação de Minas se localiza no Triângulo: em 1909, das 5826 
toneladas exportadas por Minas, 4210 toneladas foram exportadas pela 
Mogiana (SINGER, 1977: 232). 

A intensificagao do comércio promovido pela extensao da Mogiana 
ao Triangulo foi acompanhada por uma grande transformagao espacial 
e a constituigao de um eficiente "sistema de apoio" a Estrada de Ferro, 
considerando os padrOes da epoca. No inicio do século XX, foi notavel a 
viabilizagao de uma malha rodo-ferroviaria que favoreceu a atuagao da 
regiao triangulina no comércio inter-regional. 

A Estrada de Ferro de Goias chegou ao Triangulo (Araguari) em 1910, 
efetivando a ligagao ferroviaria da regiao triangulina aos estados do Cen-
tro-Oeste. Para a viabilizagao dessa ligagao, ja havia sido construida a 
Ponte Afonso Pena (1909) sobre o Rio Paranalba. 

Em 1912 foi instalada a Companhia Mineira Autoviagao Municipal, 
que 

...se constitui num verdadeiro elo, interligando a Mogiana e a Pon-
te Afonso Pena: As rodovias construidas por aquela (Companhia 
Mineira de Autoviagao Municipal) funcionavam como afluentes da 
Estrada de Ferro (Mogiana), assegurando escoamento de produ-
tos e o transporte de passageiros intra-regionalmente entre 32 lo-
calidades e inter-regionalmente entre 24 de Goiás e 18 do resto de 
Minas. (FREITAS E SAMPAIO, Coords.,1985: 28, parOnteses nos-
sos) 

Nesta fase de Expansao Comercial, foram consideraveis os investi-
mentos que visavam a constituigao de uma infra-estrutura na regiao. Para 
ter uma idéia da dimensao destes investimentos pode-se citar o fato, 
apontado em FREITAS E SAMPAIO(Coords.,1985: 38), de que o capital 
inicial da Companhia Mineira de Autoviagao Municipal, fundada em 1912, 
e estimado como correspondente a cerca da metade da arrecadagao 
total do municipio de Uberaba (o principal municipio da regiao na Cloa-
ca) naquele ano. 

A regiao do Triangulo assumiu progressivamente o papel de centro 
de comercializagao e distribuigao, realizando a intermediagao entre Sao 
Paulo, Minas Gerais, Goias e Mato Grosso. Centralizando as transagOes 
comerciais cada vez mais intensas, a regiao foi internalizando ganhos 
através desse comércio. Desta maneira, foi garantindo urn desenvolvi-
mento sbcio-econ6mico e urn processo de urbanizagao que iriam forne-
cer as bases para outras atividades econ6micas em periodos posterio-
res, como a industrializagao. Conforme Bertran: 
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Os produtos goianos de exportagao corn destino ao sudoeste do 
Brasil passararn a ser reelaborados ern Minas Gerais, possibilitan-
do a rnontagern de urn sisterna especulativo, calcado nos esto-
ques de produtos goianos e rnato-grossenses, controlados econei-
rnica e geograficarnente pelo gargalo do Triangulo Mineiro. (BER-
TRAN 2 , citado por FREITAS E SAMPAIO, Coords.,1985 :29) 

A conjugaçao desses fatores (intensificagao do cornércio corn Sao 
Paulo, principalrnente pela exportação de alirnentos, e a arnpliação do 
sisterna de transporte e das relacOes cornerciais corn os estados do 
Centro-Oeste e resto de Minas) prornoveu urn significativo desenvolvi-
rnento econOrnico da regiao. Conforrne dados de FREITAS E SAMPAIO 
(Coords.,1985: 39), a receita arrecadada pela regiao do Triangulo (en-
volvendo os rnunicipios de Araguari, Monte Alegre, Conquista, Frutal, 
Prata, Uberaba e Uberlandia) ern 1912 superava a receita arrecadada 
por oito estados da federacao, considerados individualrnente. 

A expansao da atividade cornercial ocorreu tarnbérn internamente a 
regiao, corno atestarn os dados supra-citados. Os antigos nOcleos pas-
saram a viver urn dinarnismo e acelerar seu processo de urbanizacao, 
sobretudo aqueles nOcleos que estavarn na trilha da Mogiana. Araguari 
(a Oltima estagao da linha ferroviaria durante muito ternpo) e Uberaba (a 
primeira estacao do Triangulo) forarn as que rnais se desenvolveram. 

Araguari cumpria irnportante papel por ser a estacao rnais próxirna 
dos produtores agropecuarios goianos e rnato-grossenses. Nessa cida-
de, montou-se urn esquerna de processarnento e beneficiarnento desses 
produtos, corn a construcao de rnatadouros e charqueadas, além de van-
os engenhos para beneficiarnento de cereais, principalmente o arroz. 

Na outra ponta da linha, Uberaba polarizava o fluxo cornercial. Os 
produtos rnanufaturados (e outros, corno o sal) vindos de Sao Paulo che-
gavarn prirneiro em Uberaba, que rnontou urn forte esquema de distri-
buiçao. Pelo "sisterna de apoio" complernentar a Mogiana, grande parte 
da produção encontrava escoamento. Urn grande nOrnero de rnulas e 
carros de bois era utilizado na distribuigao dos produtos que chegavarn 
nas estaçOes. Corn a ligacao ferroviaria representada pela Estrada de 
Ferro Goias, o comércio p6de se intensificar e se dar corn rnenor custo e 
maior rapidez tarnbérn nos estados do Centro-Oeste. 

Nas prirneiras décadas do século XX, forarn intensas as transforrna-
gOes espaciais na regiao do Triangulo. Uma eficiente estrutura urbana (e 
interurbana) foi instalada na regiao, englobando os sisternas de trans-
porte, cornunicaçOes e energia. 

2 BERTRAN, Paulo. Formacao econdmica de Goias. Goiänia: Oriente, 1978 
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0 "sistema de apoio" complernentar a Estrada de Ferro Mogiana, 
evoluiu para uma extensa malha rodo-ferroviaria que, juntamente corn 
rotas fluviais que foram estabelecidas nessa época, viabilizava o trans-
porte de mercadorias e passageiros por uma vasta area territorial. Além 
da Mogiana e da Estrada de Ferro Goias, nesse periodo foram instala-
das mais três estradas de ferro na regiao: A "Noroeste", ligando Sao 
Paulo (Bauru) a Mato Grosso (Corumba), em 1911; a "Paulista", em 1929, 
entre Jundiai (SP) e ColOmbia (as margens do Rio Grande), permitindo a 
ligagao direta entre Uberaba e Barretos(SP); e a Rede Mineira de Via-
gao, que chegou ao Triangulo em 1926, efetivando a primeira ligagao 
ferroviaria corn Belo Horizonte. 

A evolugao do transporte rodoviario foi imensa. A Companhia Minei-
ra de Autoviagao Intermunicipal - CMAVI, instalada em 1912, viabilizou 
mais de 4000 quilOrnetros de estrada de rodagern. Uberlandia, sede 
dessa cornpanhia, investia no transporte rodoviario, que possibilitava urn 
acesso a cidades menores e/ ou fora da rota da Mogiana e das outras 
estradas de ferro, intensificando e arnpliando cada vez mais sua ativida-
de comercial. Essa "opgao" pelo transporte rodoviario, feita por Uberlan-
dia, veio garantir sua insergao comercial, ja que nao era "ponta de linha" 
da Mogiana. Posteriormente, o desenvolvimento e a predominancia do 
transporte rodoviario no Brasil seriam responsaveis, em grande medida, 
pela lideranga que, mais tarde, Uberlândia iria assumir no comércio regi-
onal. 

Depois da CMAVI, outras iniciativas nesse campo, embora de menor 
porte, foram tomadas em outras cidades: em 1914 foi criada a "Empresa 
de Autoviagao Sacramento-Araxa" ligando as duas cidades e, na déca-
da de 1920, a "Ernpresa de Autoviacao Uberaba-Barretos", ampliando o 
sisterna a partir da rodovia Uberaba- Prata para urna rede que fazia a 
ligagao entre várias cidades da regiao e arredores. 

Nessa epoca, foi também estimulado o transporte fluvial, que cres-
ceu nos rios da regiao (Rio Pardo, por exemplo, entre Frutal, no estado 
de Minas Gerais e Barretos, no estado de sac) Paulo), sobretudo depois 
da viabilizagao da navegagao a vapor. 

A regiao viveu urn progresso semelhante nas comunicagOes. Além 
da ampliagao do sisterna de telegrafo e das agOncias postais, o princi-
pal investimento foi realizado para o sistema telefOnico. Companhias te-
lefOnicas forarn instaladas, no inicio do século, em varias cidades da 
regiao, destacando-se as companhias de Uberlandia, Prata, Uberaba e 
Araguari. A Companhia de Uberlandia (charnada Companhia "Teixeiri-
nha", que deu origem a atual Cornpanhia de Telefones do Brasil Central 
- CTBC), tinha, ja em 1920, 255 aparelhos instalados em Uberlandia e 
atuava em diversas cidades: ltuiutaba, Prata, Araguari, Tupaciguara e 
Monte Alegre, em Minas Gerais; Itumbiara e Buriti Alegre, em Goias, 
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perfazendo o total de 1346 aparelhos telefOnicos (BRANDAO, 1989, 
p.100). 

Também em relagao a energia, a regiao se infra-estruturou. Sistemas 
de energia elétrica foram instalados em várias cidades pelos capitais 
privados locais. Pode-se citar os grupos de Uberaba, Sacramento, Con-
quista e Uberlandia como exemplos. Sob seu patrocinio, foram constru-
idas hidrelétricas e viabilizados sistemas de energia elétrica que atendi-
am a regiao. 

Essas transformagbes traziam mudangas a incipiente "divisao do tra-
balho" que se ensejava internamente a regiao, com algumas cidades 
mudando seu papel no contexto regional e se especializando em uma 
atividade: Conquista e Sacramento, na produgao de cereais; Uberaba, 
na criagao de gado; Araguari e Uberlandia no comércio inter-regional, 
esta ültima, gradativamente assumindo a lideranga na atividade comer-
cial. A transferência da hegemonia comercial de Uberaba para Uberlan-
dia foi se dando conforme o transporte rodoviario se desenvolvia e se 
tornava predominante nas relagOes comerciais. Uberaba possula uma 
estrategia comercial dirigida pela lOgica do transporte ferroviario, en-
quanto Uberlandia se voltava para o transporte rodoviario (BRANDAO, 
1989: 101). Com a progressiva especializagao e crescimento dos cen-

'tros urbanos, desenvolvia-se a complementaridade e o comércio regio-
nal entre eles. 

Assim, durante as quatro decadas que se seguiram a chegada da 
Estrada de Ferro Mogiana, a regiao consolidou e ampliou sua expansao 
comercial, e viveu um processo de transformacao espacial. Este proces-
so foi caracterizado pela criacao de uma infra-estrutura regional (nas 
areas de transporte, comunicagbes e energia) e pela entrada de seus 
nOcleos em intenso processo de urbanizagao e complexificagao de suas 
fungbes e da vida urbana. 

Conforme BRANDAO (1989: 84): 

A funcao de ponto céntrico de convergéncia e intermediacao de 
mercadorias, eq0idistante de importantes nücleos produtores e con-
sumidores, garantiu a regiao do Triangulo Mineiro uma surpreen-
dente capacidade de reproducao dos 'capitais locais' que infra-
estruturaram os principais centros urbanos, pulverizaram e diver-
sificaram seus investimentos. 

Essa citagão sintetiza o perlodo de Expansao Comercial e o quadro 
que a regiao apresentava nos anos 30, ao final da segunda fase da perk 
odizacao. Foi esse quadro, particularmente seus elementos espaciais 
(infra-estrutura regional e urbanizagao crescente de varios nOcleos), que 
gerou as bases para a posterior diversificagao das atividades econômicas. 
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3. 0 periodo de Transigdo 

A terceira fase e o periodo em que se deu a passagem da grande 
predominância da atividade comercial, para uma diversificagao das ati-
vidades econOrnicas na regiao, por isso denominada de Transicao. Jus-
tamente por se tratar de uma fase de transigao, a delimitagao temporal é 
mais dificil e menos exata. Esta fase e apontada como se iniciando nos 
anos 30 e terminando ao final da década de 50, quando a diversificagao 
das atividades econOmicas se consolidou. Segundo FREITAS E SAM-
PAIO (Coords.,1985: 30), nesta terceira fase ...a 'velha' base econOmica 
regional c/a mostras de esgotamento, sem contudo a 'nova' conseguir se 
impor de forma hegemOnica. 

A expansao da atividade comercial, a estruturagao do espago regio-
nal e o processo de urbanizaçao de varios nücleos, vividas na fase ante-
rior, criaram condigbes e estimularam o desenvolvimento de outras ativi-
dades econbmicas. 

Essas atividades ja haviam surgido na regiao, mas se encontravam 
em estado precario, sendo dirigidas para a subsistência (como é o caso 
de parte da agricultura) ou para atender necessidades momentâneas 
do setor comercial (como é o caso dos bancos e da outra parte da prb-
pria agricultura). Os estimulos trazidos pela expansao comercial e pela 
transformagao do espago geraram, durante esta fase de transigao, um 
desenvolvimento dessas atividades, elevando-as a um outro estagio, em 
que elas passavam a se constituir em importantes setores da acumula-
gao de capital. 

BRANDAO (1989: 89) mostra como ...a prOpria acumulagao na or-
bita da circulaçao, foi gerando sua superaçao ao equipar os centros 
urbanos regionais e infra-estruturar uma base material de apoio a re-
producao ampliada do capital local. Os lucros advindos principalmen-
te da atividade comercial passaram, assim, a migrar setorial e espaci-
almente, estimulando a atividade econ6mica no campo e nos centros 
urbanos. 

A agricultura da regiao foi bastante estimulada pelo desenvolvimen-
to comercial, voltando-se para a exportagao de alimentos para outras 
regibes e buscando a melhoria da produtividade, como atesta o seguin-
te dado, fornecido por FREITAS E SAMPAIO (Coords.,1985: 42): em 1939 
a agricultura de Uberlândia tinha um valor criado por trabalhador três 
vezes maior que a media de Minas Gerais e a de Uberaba, quatro vezes 
maior que a media de Minas. 

A pecuaria também se desenvolveu neste periodo, captando recur-
sos do capital comercial. Uberaba foi o municjpio que mais transferiu 
seu antigo capital comercial, que perdia a hedemonia comercial na re-
giao, para a atividade pecuaria, além de desenvolver também a produ-
gao fabril. 
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As importagbes de gado (da India e de outros lugares) aumentaram 
na regiao, particularmente em Uberaba. 0 desenvolvimento da refrige-
ragao e conservagao da carne ampliou as possibilidades de comerciali-
zagao da produgdo pecuaria, que se intensificou com a crescente insta-
lagao de frigorificos no pais, a maioria de capital estrangeiro. 

Tanto a agricultura como a pecuaria, desenvolvidas nesse periodo, 
foram tendo cada vez mais relagbes "urbanas", na medida em que se 
desenvolviam com um capital acumulado na cidade (o capital comerci-
al), passando a ser dirigidas pela lOgica desse capital, e contavam com 
condicbes de comercializagao dadas pelo processo de urbanizaçao cres-
cente na regiao (principalmente transportes e comunicagbes). 

As atividades de beneficiamento desenvolveram-se nos pontos que 
centralizavam o comércio de cereais e outros produtos agricolas. Ara-
guari, que ja havia se consolidado como entreposto comercial de gran-
de parte desses produtos, centralizava o beneficiamento do arroz, as-
sim como desenvolvia outras atividades: beneficiamento de algodao, o 
curtume e a charqueada. 

Na primeira metade do século, desenvolveu-se na regiao a ativida-
de financeira, com a instalagao de bancos em diversas cidades. 0 pri-
meiro banco foi instalado no ano de 1908, em Uberaba, e em 1946 havia 
na regiao do Triangulo Mineiro e Alto Paranaiba, 47 agencias bancarias 
(FREITAS E SAMPAIO, Coords.,1985: 40). 

0 prbprio comércio se diversificou neste periodo. 0 comércio ataca-
dista, centralizado no ramos de "secos e molhados", passou a incorpo-
rar cada vez mais produtos de outro tipo: armarinhos, pegas para auto-
mOveis, tecidos, medicamentos, etc, principalmente através da monta-
gem de grandes casas atacadistas, nos anos 30 e 40. Na década de 50, 
em Uberlandia, foram criados 2 grupos atacadistas que se consolidari-
am posteriormente, dentre os maiores da America Latina: Grupo Martins 
e Grupo Alb Brasil. 

Foi neste periodo que nasceu a indüstria na regiao, a partir das ativi-
dades de beneficiamento dos produtos agropecuarios realizadas nos 
principais centros urbanos, que visavam a adequagao desses produtos 
para a comercializagao. Assim, o desenvolvimento da indüstria na re-
giao, deu-se predominantemente na transformagao de produtos agro-
pecuarios. 

De acordo com o Boletim Estadual de Estatistica- julho/agosto de 
1943, no ano de 1940, a maior parte (68,1%) da produgao industrial da 
regiao do Triangulo tinha como insumo basico produtos de origem agro-
pecuaria (FREITAS E SAMPAIO, Coords.,1985: 42) Neste grupo estao as 
indüstrias de alimentagao; couro e seus artefatos; e a indüstria de fia-
gao, tecelagem e artefatos de tecidos. 

Durante as décadas de 40 e 50, o desenvolvimento da indOstria na 
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regiao prosseguiu, diversificando-se a partir dos segmentos citados. 
FREITAS E SAMPAIO (Coords.,1985) identificam o crescimento, nesse 
periodo, dos segmentos que podiam suportar a competigao da indüstria 
paulista: dentre eles estavam alguns ramos da agroindüstria (carne, 
massas, beneficiamento de cereais e agkar), além de outros segmen-
tos cujos mercados nao eram aproveitados por aquela indüstria, como 
mOveis, couro, peles, vestuario e calgados. 

Por se posicionar como complementar a indOstria paulista, a indüs-
tria da regiao do Triangulo garantiu sua sobrevivência e seu desenvolvi-
mento quando se deu a chamada "integragao do mercado nacional" na 
década de 50, e a indOstria paulista se impOs nacionalmente, destruindo 
competitivamente setores industriais que se estabeleciam em diversas 
regioes do pais. 

A produgao agroindustrial se consolidava como urn importante setor 
da economia regional e estimulava cada vez mais a complementaridade 
entre a atividade industrial e agricola, corn a tendência crescente de 
modernizaçao da agricultura, e sua subordinagao a indüstria. PALHANO 
(1982: 13) afirma que ...durante os anos 50 a regiao possula uma elite 
agraria capaz de investir em uma tecnologia agricola de nivel superior 
ao restante do estado. 

Assim, durante a fase de Transicao, foram-se gerando formas de 
integragao entre os capitais urbanos e rurais rumo a montagem de urn 
complexo agroindustrial regional. 0 grande capital local se constituiu 
neste periodo, investindo na tendência a diversificagao das atividades 
econOrnicas. 0 surgimento de fortes grupos econOrnicos, que articula-
vam a produgao agricola a industrial, assim como realizavam sua distri-
buigao, foi uma caracteristica desta fase de transicao. 

Como exernplo, pode ser citado o Grupo Carfepe, cuja origern 
data do inicio dos anos 50. Este grupo viveu urn processo de expan-
sac) que se baseou na integragao de atividades industriais e agrico-
las, de maneira que, em 1963, o grupo controlava as seguintes em-
presas: Moinho Sete Irmaos S/A, Granja Planalto S/A, Instituto Vallée 
S/A, Frigorifico Ituiutaba S/A, Construtora Rodoviaria Uniao S/A (ativi-
dades industriais) e Companhia Agropastoril e Industrial do Planalto, 
Cornpanhia Agroindustrial de Goias e Financeira Banco do Planalto 
de Minas Gerais (atividades ligadas a agricultura) (FREITAS E SAM-
PAIO, Coords.,1985: 51). Trata-se de urn complexo agroindustrial que 
possula diversas atividades interligadas, realizadas em várias cida-
des da regiao. 

As caracteristicas espaciais do Triangulo, dessa maneira, concorre-
ram para que a regiao diversificasse suas atividades econômicas: a in-
fra-estrutura regional perrnitiu uma articulaçao dessas atividades entre 
si, enquanto os capitais da economia urbana subordinaram a atividade 
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agricola e estimularam sua modernizacao, promovendo sua integragao 
ao processo de producao. 

Ao final da fase de Transigao, a regiao do Triangulo apresentava uma 
economia em processo de diversificação de suas atividades, com a con-
solidação e articulagao dos diversos setores econ6micos. Esse proces-
so de diversificagao era marcado por duas caracteristicas: a grande atu-
acao dos grupos econômicos locais e a tendência de formagao de um 
complexo (produtor e distribuidor) agroindustrial, na regiao. 

4. A relativa Diversificagdo Produtiva 

0 final da década de cinqUenta, com o surto de desenvolvimento 
industrial no Brasil, e a construção de Brasilia, marca o inicio da quarta 
fase, que vai ate os dias atuais: a Diversificagao Produtiva. Esta fase é 
caracterizada pela consolidagao das tendências apresentadas na fase 
anterior: a diversificação das atividades econ6micas e a montagem de 
um complexo agroindustrial regional. Essas tendências, que se apre-
sentavam internamente, foram impulsionadas por fatores externos a 
regiao: o surto de desenvolvimento industrial (concentrado principal-
mente em Sao Paulo), e os impactos da construgao de Brasilia, coloca-
ram, mais uma vez, a regiao em posicao estrategicamente privilegia-
da. 

A diversificação das atividades econOmicas ocorreu paralelamente 
a montagem de um complexo agroindustrial regional. Essas duas ten-
dências nao foram contradit6rias entre si, pois a diversificação nao ocor-
reu de forma aleatOria e esparsa, mas, desde o inicio, foi canalizada 
para a agroindüstria e se deu dentre as atividades componentes do se-
tor agroindustrial. 

BRANDAO (1989: 134) mostra como essa diversificagao de ativida-
des foi relativa, pois convergiu para a formagao do complexo agroindus-
trial: 

...a expansao e irradiacao (espacial e setorial) do capital comerci-
al determinou uma diversificação produtiva que, contraditoriarnen-
te, poderia se charnar de 'especializada', na medida em que lo-
grou urn espraiar de suas aplicagoes, porem corn urn rnovimento 
centripeto no sentido da rnontagem do que se poderia charnar ins-
trurnentalrnente de Cornplexos Agroindustrais. 

Durante a construgao de Brasilia, que se deu de 1957 a 1960, foi 
grande a demanda que se constituiu por produtos industrializados, no-
tadamente materiais para construção e produtos afins. 

Essa demanda foi suprida em parte pela inclOstria de sao Paulo, que 
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se consolidava como dominante nacionalmente. Nestas transacties en-
tre Brasilia e Sao Paulo, o Triangulo curnpriu mais urna vez seu papel de 
entreposto comercial, vivendo urn periodo de grande crescimento de 
sua atividade comercial. Houve, também, uma parte dessa demanda 
que foi suprida pela indüstria da prOpria regiao triangulina, reativando 
inclusive, setores industriais de alguns nücleos, que se encontravam 
estagnados. 

O periodo da construcao de Brasilia, portanto, significou urn esti-
mulo para a economia da regiao do Triangulo, nas suas atividades co-
mercial e industrial. Mas o estimulo rnaior viria em seguida, corn a trans-
feréncia da capital federal e inauguracao de Brasilia, colocando o Tri-
angulo (e alguns de seus centros em particular) na rota entre a capital 
institucional (Brasilia) e a capital industrial e econOrnica (Sao Paulo) do 
pais. 

Nas telecomunicaçOes, a instalaçao de uma estagao tronco do Sis-
tema de Microondas , em 1957, pouco apOs a chegada deste sistema ao 
Brasil, significou importante avanço nesta area. A hidrelOtrica de Cacho-
eira Dourada, construida para abastecer Brasilia, aumentou a capacida-
de energetica da regiao. 

O sistema de transportes teve extraordinario impulso, corn a expan-
sao e rnelhoramento da malha rodoviaria na regiao. Ressalte-se que o 
rodoviarisrno-automobilisrno foi urn dos principais eixos do Plano de 
Metas, que orientou o governo de Juscelino Kubistcheck. 

Das rodovias viabilizadas na regiao neste periodo, a rnais importan-
te foi a BR-050, ligando Sao Paulo a Brasilia, que passou por Uberaba e 
Uberlandia, num trajeto parecido corn o da Estrada de Ferro Mogiana. 
Também se destacarn a BR-262 (Uberaba-Belo Horizonte-VitOria), a BR-
153 (Araraquara-Frutal-Goiania), a BR-363 (Montes Claros-Uberlandia-
Canal de sac) simao) e a BR-452 (Uberlandia-Araxa). 

O surto industrial, iniciado no governo JK, e de certa forma, corn-
plementado durante o governo rnilitar e o "Milagre EconOrnico" da dé-
cada de 60 reforçou a concentracao industrial em Sao Paulo. Esse 
rnovimento de concentração teve urna reversao, a partir do final da 
década de setenta, quando se iniciou urn processo de desconcentra-
çao que, no entanto, privilegiava algumas areas (NEGRI: 1993; DINIZ, 
1993). 

Essa concentraçao-desconcentraoao beneficiou duplamente a re-
giao do Triangulo. Primeiro, a regiao tinha estimulos para sua economia, 
comercializando os produtos da indüstria paulista e desenvolvendo sua 
indüstria em rarnos complementares aquela indüstria. Depois, quando 
foram irnplernentadas as politicas descentralizadoras da indOstria (tanto 
a nivel federal, com o II PND, quanto a nivel estadual, corn o II PMDES), 
ao final da década de 70, e quando essa descentralização se deu efeti- 
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varnente, durante a década de 80, a regiao do Triangulo foi urn dos prin-
cipais receptaculos da indüstria que se deslocava da regiao rnetropoli-
tana de Sao Paulo 3  

0 governo rnilitar teve uma preocupaçao geopolitica rnuito grande, 
que levou o Estado a implemental -  e priorizar várias agbes nas regibes 
consideradas importantes estrategicamente. Vários docurnentos do go-
verno rnilitar reforgararn a irnportancia de priorizar o Brasil Central, e a 
regiao do Triangulo foi destacada para varias politicas governamentais. 
Alérn das politicas concernentes a indüstria e a sua descentralizagao 
espacial, as politicas do governo federal, articuladas as do governo es-
tadual, buscavarn atuar tarnbern sobre a agricultura e a pecuaria. 

A rnodernizagao agropecuaria foi urn dos pontos de destaque na 
estrategia econOrnica do governo federal neste periodo, corno mostra o 
II PND. Varios projetos buscavarn o incentivo e a rnodernizacao agrope-
cuaria e sua articulagao corn a inclOstria. 

Destacarn-se nesse periodo, o "Programa Corredores de Exporta-
gao", do governo federal (1972), o projeto "Bases para urna agao inte-
grada na regiao IV", do BDMG (1972), o "Prograrna de Assentarnento 
Dirigido do Alto Paranaiba" (1973) e o "Prograrna de Desenvolvirnento 
dos Cerrados", que integra o prbprio II PND, lançado ern 1974, preven-
do agbes ate 1979. 

Todo esse quadro significou urn estimulo ao desenvolvirnento da 
agricultura no Triangulo. Corno na regiao a modernizaçao da agricultura 
e sua articulagao corn a indOstria ja estavarn ern curso, esses processos 
se acentuararn sobrernaneira durante a década de 80. 

A agricultura da regiao cresceu, principalrnente nos setores rnais 
rnodernos e articulados a indüstria, geralrnente voltados para a exporta-
çao ou para a geracao de energia. Ao contrario da producao nacional, 
que viveu urna relativa estagnagao ern terrnos gerais durante a década 
de 80, a agricultura da região passou por urn processo de crescirnento, 
corn incorporacao de novas areas a produgao, e de intensa transforrna-
gao: 

As produgdes intensivas em capital e voltadas prioritariamente para 
o mercado externo (sobretudo soja, café e algodao) ou ligadas ao 
esforco de substituiçao de energia (cana-de-acacar)ganharam pro-
eminência, mudando ponderavelmente a composigao do produto 
agrIcola regional (BRANDAO, 1989: 156). 

3 Na atualidade, ha urn grande debate acerca das tendancias atuais e futuras da distribuicao espacial da 
indüstria brasileira. Urna boa parte da bibliografia vern apontando urna tendéncia de reconcentragao espaci-
al do desenvolvimento industrial ern areas das regibes Sul e Sudeste. Segundo essas analises, o Triangulo, ou 
pelo menos boa parte dessa regiao, estaria dentre essas areas. Sobre esse debate, ver DINIZ(1993); DINIZ & - 
CROCCO (1995); ARAUJO, (1997); TAVARES(1997). 
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A produçao agroindustrial consolidou-se definitivarnente e ampliou-
se, durante a década de 80. As indüstrias que mais cresceram (contra-
pondo-se ao quadro de estagnacao nacional), foram as indOstrias liga-
das a este complexo produtor-distribuidor agroindustrial. Dessa manei-
ra, desenvolverarn-se, de urn lado, as indOstrias que transformavam pro-
dutos agricolas (e pecuarios ern menor grau), e, de outro, as indüstrias 
que produziam bens a serern utilizados na producao agricola. 

Dentre as primeiras, as indOstrias "processadoras de produtos agro-
pecuarios", destacam-se as indOstrias de madeira; couro e peles; têxtil; 
produtos alimentares (principalmente bleos vegetais, laticinios, agOcar, 
conserva de frutas, legumes e carnes, avicultura); e alcool. No grupo 
das indüstrias fornecedoras de bens para a agricultura estao as inclüstri-
as que processam os produtos minerais (na regiao ha jazidas de fosfato 
e calcario em diversas cidades) para a producao de fertilizantes e de-
fensivos agricolas, além das indüstrias fornecedoras de implementos 
agricolas e de embalagem para produtos agroindustriais. 

5. Conclusdo: Perspectivas de desenvolvimento do Triângulo no 
novo contexto brasileiro 

Para compreender a problematica econOrnica da regiao na atualida-
de, assim como para tracar perspectivas, e imprescindivel que se co-
nheça o processo histbrico de desenvolvimento sOcio-econOrnico. 0 es-
tudo das linhas gerais desse processo é fundamental para a adequada 
percepgao das dificuldades, desafios e oportunidades que se colocam 
para o desenvolvimento do Triangulo. 

A recuperaçao do processo de desenvolvimento sócio-econOrnico do 
Triangulo discutiu sua evolucao em diversas fases. Mostrou-se que a Ocu-
paçao da regiao, vinculada ao comércio e ao abastecimento da atividade 
mineradora de outras regibes, evoluiu para uma Expansao Comercial fun-
damentada por importantes transformaçOes espaciais e infra-estruturais. 
Dessa base comercial, ingressou-se num momento de Transiçao, incorpo-
rando outros setores econOrnicos rumo a uma relativa Diversificaçao Produ-
tiva, na qual se desenvolveu urn complexo agro-industrial. Nesse processo, 
destacou-se o papel fundamental da infra-estrutura econOmica e dos gru-
pos econOmicos locais , que constituiram dois pilares fundamentais do pro-
cesso de desenvolvimento sócio-econOrnico do Triangulo Mineiro. 

De urn lado, a infra-estrutura econ6mica (particularmente no setor 
de transportes, mas também nos setores de comunicaçOes e energia) 
fundamentou o comércio interregional realizado pelo Triangulo. Esta ati-
vidade comercial viabilizou uma acumulaçao pioneira e potencializou o 
desenvolvimento sOcio-econOrnico da regiao, sendo importante ao Ion-
go de todo o processo. De outro lado, os grupos econômicos locais, 
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através dessa "acumulagao primitiva" comercial, foram fundamentais para 
a constituiçao de um capital que se diversificou, englobando outros se-
tores e constituindo um complexo agro-industrial. 

Na atualidade, importantes transformagbes econOmicas em nivel 
nacional e mundial vêm trazendo um novo contexto para o desenvolvi-
mento do Triangulo, colocando em xeque esses dois pilares fundamen-
tais do processo de desenvolvimento, ou no minima, exigindo deles res-
postas diferentes. Nesse quadro de transformagao, podem ser aponta-
das três questbes fundamentais: 

i) Transformagbes no padrao brasileiro de infra-estrutura econOmica. 
Essas transformagOes vOrn atuar no sentido de romper gargalos para o 
escoamento da produgao, incorporando a multimodalidade, como sina-
liza o programa "Brasil em Agao" e as iniciativas a partir da constituigao 
do Mercosul. Este novo padrao tende a estabelecer um maior nOmero de 
alternativas as rotas comerciais historicamente dominadas pelo Triangu-
lo. 4  Este quadro pode ser comparado as ültimas décadas do século XIX, 
quando o estabelecimento de rotas comerciais alternativas tendia a obs-
taculizar o desenvolvimento da regiao, tendência que foi rompida com a 
chegada da Mogiana (ver final da Secao 1; inicio da Seçao 2). 

ii) Abertura econOmica e exposicao a concorrência internacional. 
Nesse ambito, colocam-se também as fusOes, joint-ventures, aquisigbes 
de empresas e equipamentos de infra-estrutura por capital externo. Es-
tas transformagOes colocam um novo quadro de concorréncia capitalis-
ta para os grupos econ6micos locais. 

iii) Permeando todo este quadro de transformagao, estao as novas 
tecnologias e os novos requisitos locacionais das atividades produtivas, 
que, no periodo recente, sao significativamente distintos dos de perio-
dos histOricos anteriores. 0 desenvolvimento do Triangulo, ate o periodo 
recente, ocorreu dentro de padrOes tecnolOgicos diferentes dos atuais. 
A continuidacle desse desenvolvimento, portanto, dependera da adap-
tagao a nova rota tecnolOgica e locacional dos setores produtivos. 

Assim, percebe-se que importantes transformagOes colocam para 
os dois pilares do desenvolvimento do Triangulo, a necessidade de se 
adequar ao novo contexto econ6mico. Analogamente ao momento "pre-
Mogiana", no saculo XIX, as perspectivas atuais e futuras de desenvolvi-
mento da regiao passam a depender da capacidadr, que a economia da 
regiao terd de se posicionar no novo padrao de infra-estrutura econ6mi-
ca, concorrência capital ista e novas tecnologias. 

4 0 trabalho de BRANDAO et alli (1998) assinala que a maior parte dos novos projetos de infra-estrutura nao 
atinge a regiao do Triangulo e, ao contrário, constituem rotas comerciais e fluxos alternativos. Esta questao 
vem sendo tratada pelo referido autor em diversas palestras e seminarios, corno apresentagao "0 Passado e 
o Futuro do Entreposto Comercial do Triangulo"(Encontro "UBERLANDIA: OLHARES SOBRE A CIDADE" - 
Uberlandia, 07/05/97) e na palestra "Perspectivas de Desenvolvimento do Triangulo" (Seminario Desenvolvi-
mento EconOmico Local, Uberlândia, 30-31/05/97). 
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