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Introdução 

A mesorregião do Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba (mapa 1) apresenta um espaço 

agrário onde há a consolidação do agronegócio moderno. A incorporação do Cerrado no 

território agrícola nacional propiciou com que se desenvolvesse um sistema produtivo dinâmico e 

de alta tecnologia, voltado ao mercado internacional. Esta modernização da mesorregião 

provocou significativas transformações socioeconômicas, já que se pautava na produção 

mecanizada, em larga escala, prevalecendo a presença de grandes propriedades de terra 

voltadas a monoculturas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Mapa 1– Mesorregião Geográfica do Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba. 
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Diante do exposto a presente pesquisa tem por objetivo discutir os processos de 

consolidação dessa atividade no contexto do território brasileiro, verticalizando para o Triângulo 

Mineiro, consolidando-se enquanto lócus da tecnologia de ponta na área da genética bovina.  

Os procedimentos metodológicos pautaram-se na análise comparativa dos dados dos 

Censos Agropecuários do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para os anos de 

1995/96 e 2006, visando compreender a dinâmica agropecuária, a partir das variáveis: (a) área 

de lavouras permanentes e temporárias, (b) total de pastagens, (c) efetivos de bovinos.  

Ao longo de nossos estudos nos deparamos com a força em que a atividade da pecuária 

se apresenta, sendo uma das primeiras atividades econômicas da mesorregião, fora evoluindo e 

se transformando se mantendo sempre como uma das produções da linha de frente da matriz 

econômica local. Diante desta importância da pecuária refletida nos dados, procuramos discutir 

os processos de consolidação da atividade em âmbito nacional e posteriormente no Triângulo 

Mineiro/ Alto Paranaíba, dando destaque ao município de Uberaba, considerado como capital 

mundial do Zebu e lócus brasileiro da tecnologia de ponta na área da genética.  

 

O desenvolvimento da pecuária no território brasileiro 

Os primeiros bovinos que chegaram ao Brasil Colônia vieram junto com as primeiras 

frentes colonizadoras portuguesas do litoral brasileiro no século XVI. A atividade pastoril garantia 

alimento para os primeiros colonizadores e gerava um vinculo do mesmo com a terra, diferente 

das atividades extrativistas, sendo assim, a mesma tinha grande importância para o domínio e 

ocupação do território.   

No final do século XVI foi proibida a atividade pastoril a menos de 10 léguas da costa, 

menos na Ilha de Marajó e no atual estado do Rio de Janeiro. Esta medida promoveu a 

dispersão da atividade rumo ao sertão, auxiliando o povoamento de áreas desabitadas, 

assegurando a posse do território frente aos espanhóis e por vezes até alongando a faixa 

territorial portuguesa. Ao pensarmos no princípio da posse da terra, a sua legitimação se faz 

decorrente ao uso da mesma. Dentro deste ponto de vista, a atividade pecuária toma grande 

importância geopolítica, já que propicia a ocupação contribuindo para nossa formação territorial. 

De acordo com Valverde (1985), houve três principais pontos de dispersão do gado no 

território brasileiro, Bahia e Pernambuco no Nordeste e São Vicente mais ao sul. Até o século 

XIX grande parte do gado que chegava ao país era de origem africana vindos principalmente das 

ilhas de Madeira, Açores e Cabo Verde. Era um gado pequeno, magro de cifres enormes, 

chamado de gado “curraleiro, pé-duro ou crioulo”. 



A primeira dispersão de bovinos no Brasil Colônia ocorreu a partir da Bahia e 

Pernambuco no século XVI, abrangendo do rio Paraíba até as margens do rio São Francisco. 

Esta atividade pastoril tinha o papel de abastecer de carne a faixa litorânea entre a Bahia até o 

Maranhão e depois, no decorrer da história abasteceria a região das Minas. Já no sul do país, os 

primeiros bovinos chegaram por volta do século XVII vindos de São Vicente e da América 

Espanhola. A atividade pastoril era incentivada grande parte pelos Jesuítas nas Missões 

Indígenas. Com a expulsão dos Jesuítas da Colônia no século XVIII, o gado deixado por eles se 

multiplicou e se tornou quase que selvagem. A vasta quantidade de bovinos atraiu até mesmos 

vaqueiros do nordeste. A atividade se desenvolveu com o aumento da demanda, principalmente 

nas áreas mineradoras e a produção do charque no Sul se tornou uma das principais atividades 

produtivas brasileiras. Além destes dois principais focos da atividade da pecuária no Brasil, o 

pastoreio chegou a vários outros lugares do território como no sul de Minas Gerais e nas 

fronteiras com a América Espanhola, que é hoje a região Centro-Oeste.  

Mesmo se apresentando como uma atividade tradicional no Brasil Colônia, o avanço 

técnico nas referidas áreas de pastoreio se processava lentamente, havia poucos vínculos entre 

estas áreas e os núcleos urbanos devido à localização remota que a atividade atuava no 

território brasileiro. Os principais avanços técnicos da atividade no século XIX foram a introdução 

de gramíneas africanas (capim gordura, capim colonião, capim elefante, entre outros) para a 

substituição da pastagem natural e a introdução de novas raças para o melhoramento de 

rebanho. Para Valverde (1985), as principais raças que transformaram a pecuária do país foram 

as raças inglesas que chegaram ao Rio Grande do Sul (Hereford, Devon, Shortorn, entre outros) 

e as raças indianas (zebuínas), que chegaram ao Triângulo Mineiro (Guzerá, Gir e Nelore), que a 

partir do processo de seleção do rebanho deu origem a raças novas como o Indubrasil ou 

Induberaba. Além destes destaques, gados leiteiros holandeses também chegaram ao país no 

Sul de Minas e na Serra Gaúcha. 

Apesar desta inovação técnica ocorrida no final do século XIX, Benites (2000) apresenta 

como ponto chave na consolidação da economia pecuarista no século seguinte a aliança feita 

entre as sociedades rurais e indústrias frigoríficas anglo-americanas. Representadas pelas 

instituições como “Sociedade Rural Brasileira”, “Sociedade Nacional de Agricultura” e “Liga 

Agrícola Brasileira” e até mesmo segmentos da sociedade rural cafeeira cujo quais investiam 

também no setor da pecuária, os grandes pecuaristas buscaram o apoio estrangeiro para a 

abertura dos primeiros frigoríficos no Brasil Central alavancando a produção de gado na região. 

Devido a Primeira Guerra Mundial, o mercado europeu, que sempre restringia a carne vinda do 



Brasil, começa a abrir as portas para a carne brasileira, a produção em sua grande maioria se 

voltou para a exportação.  

Com o fim da Primeira Guerra voltaram às restrições do mercado europeu para o gado 

brasileiro gerando conseqüências desastrosas, já que havia grandes estoques de carnes 

congeladas nos frigoríficos do Brasil-Central fazendo com que o mercado pecuário entrasse em 

crise neste período. A restrição européia era em grande parte devido a qualidade da carne 

oriunda do gado indu-brasileiro que se diferenciava muito da carne dos animais europeus. 

Mediante a crise, as empresas frigoríficas anglo-americanas começaram a pressionar os 

produtores para trocarem seus plantéis zebuínos principalmente por animais da raça Shortorn.  

Os produtores do Triângulo Mineiro não cederam à pressão dos frigoríficos, os mesmos 

optaram pela melhoria do plantel através da difusão da raça zebu, reduzindo assim a 

miscigenação. O gado zebu se adaptara bem as condições físicas do Cerrado, facilitando assim 

o aumento de produtores da espécie nos estados de Goiás e Mato Grosso (BENITES, 2000). 

A reestruturação da atividade se deu com o fortalecimento do mercado interno 

impulsionado pelo processo de industrialização a partir da década de 1930. De acordo com 

Benites (2000), esta reestruturação fora devido ao aumento da demanda nos grandes centros, 

aquecendo o mercado da carne novamente. O Estado buscava auxiliar a produção, reduzindo 

taxas produtivas e atuava de maneira ativa nas sociedades pecuaristas a fim de manter preços 

baixos, construindo assim uma política populista de popularização e acesso a carne de boi.  

Mesmo se mantendo com base no mercado interno, a atividade pecuária buscou inovações 

técnicas estrangeiras, aumentando a qualidade dos plantéis e pastagens, o Estado, auxiliou nas 

inovações dando suporte na criação de cursos de zootecnia e empresas de pesquisa na área. 

Este forte elo entre o Estado e as elites pecuaristas propiciou que a atividade se continuasse 

entre as produções protagonistas do campo brasileiro. A impulsão da pecuária de corte rumo ao 

oeste do país proporcionou um aumento no poder desta elite que cada vez mais retinham para 

ela a maior parte do espaço produtivo agrário brasileiro.    

A atividade continuou avançando tecnicamente e ocupando cada vez mais espaço, no 

entanto esta apropriação se dava de maneira mais efetiva nas regiões onde ainda não se 

produziam com grande expressão gêneros mais rentáveis economicamente como o café e a soja 

ao sul do país. Outro fator que acelerava o processo da ocupação espacial voltada a produção 

de gado decorria da técnica produtiva do período, era necessário grandes porções de terra para 

manter uma criação de corte.  

Esta dinâmica começou a mudar com a chegada das inovações técnicas provindas da 

Revolução Verde que atingem o campo brasileiro, sobretudo as áreas de Cerrado, já no período 



militar. Esta modernização produtiva permitiu com que áreas que até aquele período eram 

consideradas impróprias para o cultivo culturas valorizadas no mercado exterior como a soja, o 

milho, o café e a cana-de-açúcar, começassem a produzir em larga escala. Este novo arranjo 

econômico começou a disputar espaço com a criação de gado, porém a atividade pecuarista 

conseguiu manter como atividade que mais ocupa o campo brasileiro até os dias atuais.  

 A razão da permanência da pecuária em grande parte do espaço agrário do país se dá 

em sua grande maioria devido ao poder dos grandes latifundiários do ramo. Além deste motivo, 

outro fator que pode vir a explicar a grande difusão da criação de gado está nos custos em se 

apropriar do espaço natural e o transformar em espaço produtivo. Para transformar área natural 

em agricultável, os custos com insumos e maquinário superam os custos de plantio de 

pastagem, sendo que em muitos lugares se aproveita a própria pastagem natural. Entretanto, um 

dos fatores preponderantes que propiciou a permanência da atividade ocupando maior parte do 

campo brasileiro decorreu dos grandes investimentos no processo produtivo feitos pelo 

Polocentro (1975-1980) destinado à expansão das pastagens cultivadas (70% dos recursos 

totais),cujo resultado foi a transferência para os cerrados do maior rebanho bovino de corte do 

Brasil (SHIKI, 1997). 

 Em decorrência deste avanço da atividade no período militar, as criações de gado feitas 

pelos grandes produtores voltam-se novamente ao mercado externo, tendo o Cerrado como 

lócus produtivo nacional com alguns pontos propulsores de tecnologia como no exemplo de 

Uberaba no Triângulo Mineiro, especializada em genética principalmente de zebuínos.    

Atualmente a pecuária está entre as primeiras atividades econômicas que ocupou o 

Cerrado Brasileiro e nos dias atuais vem incorporando a suas áreas produtivas à Floresta 

Amazônica. Esta afirmação pode ser feita ao observarmos o mapa 2 com os cinco estados que 

apresentam o maior efetivo de rebanho, sendo: Mato Grosso (27.357.089 cabeças), Minas 

Gerais (22.469.791 cabeças), Mato Grosso do Sul (22.325.663 cabeças) e Goiás (20.874.943 

cabeças), estados onde houve o avanço da fronteira agrícola sob o Cerrado e o estado do Pará 

(16.856.561 cabeças), aonde a Floresta Amazônica vem sendo apropriada gradativamente pela 

produção. 

 



Mapa 2: Efetivo de rebanhos no Brasil no ano de 2009. 
 Fonte: Sistema IBGE de Recuperação Automática, 2011.  
Org.: Genaro, F. (2011) 

 

 

Dinâmica agropecuária no Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba: análises a partir dos censos 

de 1995/96 e 2006 

 A bovinocultura apresentou um acentuado declínio em relação a área total voltada a 

produção, apesar ser uma atividade que teve início desde o começo do povoamento da 

Mesorregião, ao compararmos os dados entre os dois censos fica evidente o declínio das áreas 

de pastagem (gráfico 1).  



Grafico 1: Mesorregião Triângulo Minero/ Alto Paranaíba: Área Total em hectares de Pastagem natural e artificiail 

1995/96 e 2006.  Fonte: Censos Agropecuários 2006 e 1995/1996, IBGE.  Org: Genaro, F. (2011) 

 

De acordo com o IBGE, a redução da área total de pastagens no intervalo de tempo 

entre os dois censos gira por volta de 1.684.927 hectares. Entretanto, apesar do declínio da área 

produtiva, o efetivo do rebanho não apresentou o mesmo decréscimo acentuado (gráfico 2).  

 
 

Grafico 4: Mesorregião Triângulo Minero/ Alto Paranaíba: Efetivo de Bovinos1995/96 e 2006. 
 Fonte: Censos Agropecuários 2006 e 1995/1996, IBGE.  Org: Genaro, F. (2011). 

 
Este fenômeno pode ser explicado não só pelo avanço das lavouras na Mesorregião, o 

mesmo pode ser resultado do avanço tecnológico da pecuária local. Este avanço propicia maior 



concentração de gado em áreas menores sem comprometer a rentabilidade da produção 

(quadro 1). 

Efetivo de animais e área de pastagem 

Censos agropecuários Efetivo de bovinos  Pastagem em hectares 

1996 4.944.411 5.258.452 

2006 4.852.092 3.573.525 
Quadro 1: Efetivos de animais e área de pastagem no Triângulo Mineiro 
Fonte: Censos Agropecuários IBGE 2006 e 1995/1996  Org: GENARO, F. (2011) 

 
 Apesar deste decréscimo, as áreas de pastagens continuam ocupando a maior parte do 

espaço agrário da Mesorregião, retirando a microrregião de Uberaba, todas as microrregiões 

apresentaram estas áreas em maior numero quando comparado com as áreas de lavoura. A 

transformação técnica da pecuária bovina no Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba propiciou com 

que a atividade permanece-se como um dos carros chefes da matriz produtiva da Mesorregião. 

A prevalência de áreas de pastagens na mesorregião em detrimento das áreas de lavoura e 

vegetação natural (tabela 1) aponta a atual importância hierárquica na matriz produtiva local.  

 

Categoria 
Área Ocupada 

Km2 % 

Pastagem 49.361,02 54,51 

Vegetação Natural 22.167,36 24,48 

Agricultura 15.354,93 16,96 

Rec. Hídricos 2.432,72 2,69 

Silvicultura 1.228,97 1,36 

Total 90.545,00 100,00 
 
Tabela 1: Área ocupada pelas categorias de uso da terra e cobertura vegetal natural no Triângulo Mineiro/ Alto 
Paranaíba no ano de 2010.  
Fonte: Sistema IBGE de recuperação automática, IBGE.  
Org: Laboratorio de Cartografia e Sensoriamento Remoto/IG/UFU. 2010. 

 

 Ao observarmos a espacialização das áreas de lavoura, as mesmas se encontram em 

grande concentração nas margens dos rios Grande, Paranaíba e Araguari, devido a 

necessidade de irrigação, já as pastagens predominam tanto nas proximidades dos vales dos 

rios quanto nas áreas centrais da mesorregião. 



 Um dos fatores que propiciaram a grande espacialização da pecuária no território do 

Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba decorre do uso da vegetação nativa do Cerrado, como 

pastagem, prática ainda presente na mesorregião (mapa 3 ). 

 
 Mapa 3: Área ocupada com pastagens naturais 

 
 Entretanto, o avanço produtivo da pecuária ao longo da história proporcionou o avanço 

das técnicas de plantio de pastagens na mesorregião. O Censo agropecuário de 2006 aponta 

que as áreas de pastagens plantadas e manejadas já ocupam uma área superior a 28% da 

mesorregião (Mapa 4 ).    

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa 4: Área ocupada com pastagem manejada 
 

 As razões que fizeram com que a atividade da pecuária permanecesse ao longo dos 

anos na linha de frente da produção rural da mesorregião estão transparecidos na formação 

histórica da economia local. Apesar de ser uma das primeiras atividades a se consolidar, ela 

ainda aparece como um carro forte da matriz produtiva do Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba.  

 Buscando compreender a consolidação desta atividade na região, destacaremos o papel 

do município de Uberaba, conhecida como “Capital mundial do Zebu”, sendo lócus do 

desenvolvimento genético de bovinos no Brasil. 

 
 
O desenvolvimento da alta genética bovina em Uberaba 

Para entender o avanço da atividade da pecuária no Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba, 

devemos nos ater ao processo histórico da atividade na região, sobretudo no município de 

Uberaba uma vez que o mesmo se destaca nos dias atuais como centro da pecuária moderna do 

país, principalmente no segmento da genética. 



A atividade da pecuária, no início do povoamento da região na segunda metade do 

século XVIII, se apresentou como alternativa mais viável de produção, pois o cultivo agrícola no 

Cerrado era dificultado devido à inexistência de tecnologia de produção e a vegetação nativa 

servia como pastagem para a atividade pastoril. O gado que chegava junto as frentes de 

povoamento do Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba eram em parte de origem das frentes 

pecuárias do rio São Francisco e em parte das frentes pecuárias que seguiam rumo ao Centro-

Oeste no mesmo século de ocupação da região. O gado ainda era aquele chamado de boi 

curraleiro ou boi pé-duro, que encontrou fácil adaptação nas áreas de Cerrado. 

A criação de gado, que a princípio era voltada ao consumo interno, começou a se 

destacar na segunda metade do século XIX no cenário produtivo nacional. Segundo Bergad 

(2004), há uma estimativa que no ano de 1855 havia por volta de 5000 cabeças de gado, por 

ano eram enviadas cerca de 4000 peças de couro para o Rio de Janeiro oriundos das cidades de 

Araxá, Uberaba e Patrocínio. O relatório econômico do governo provincial de 1858 apresenta a 

cidade de Prata como uma das grandes produtoras de gado, enviando em um mesmo ano cerca 

de 10000 cabeças para o Rio de Janeiro.   

Bustamante (2010) aponta que na década de 1870, a expansão econômica do café na província 

de São Paulo propiciou o crescimento da produção de gado no Triângulo Mineiro, isto em 

decorrência ao aumento da demanda de consumo e à redução da competitividade no mercado 

próximo.  

Já na década de 1890, a incorporação do gado zebu promoveu uma importante 

inovação técnica na pecuária local, sobretudo em de Uberaba onde alguns produtores viajam até 

a Índia para adquirir animais e se especializam na produção da raça fundando em 1892 o 

Instituto Zootécnico de Uberaba. 

O melhoramento dos rebanhos uberabenses com a incorporação do Zebu faz com que o 

município se especialize na criação de gado por excelência e se torne um grande fornecedor de 

animais reprodutores. O fornecimento de animais, sobretudo para as fazendas do Centro-Oeste, 

para o melhoramento de rebanhos, direcionou o município de Uberaba em um novo filão da 

economia pecuária para além da produção de corte e leite. Segundo Wagner (2006), em 1918 foi 

criado pelos produtores de zebu da região a associação do Herd Book Zebu, ela tinha como 

finalidade registrar os animais zebus de Minas Gerais, assegurando a pureza e o aprimoramento 

da raça. Em 1934 a Sociedade Rural do Triângulo Mineiro incorpora os estes serviços 

extinguindo a associação antiga. O avanço do gado zebu direcionado pela elite pecuarista 

uberabense ia a sentido oposto dos desejos da indústria frigorífica anglo-americana, pois a 

espécie não agradava o mercado europeu. No entanto, a Sociedade Rural do Triangulo Mineiro 



(SRTM) não cedeu às vontades dos frigoríficos e continuou desenvolvendo a raça, no ano de 

1936 firmou convênio com Ministério da Agricultura para serviços genealógicos. Este convênio 

propiciou com que a SRTM criasse os padrões raciais das raças Gir, Nelore, Guzerá e 

Indubrasil.    

O avanço da comercialização do gado zebu, sobretudo a partir da década de 1930, fez 

com a elite pecuarista local acumular capital e se destacar cada vez mais no cenário nacional. 

Este acumulo de capital somado ao desenvolvimento da técnica e ao avanço infra-estrutural 

promovidos na mesorregião durante os governos Vargas e Kubitschek promoveu cenário ideal 

para que, na segunda metade do século XX, Uberaba se torne o lócus da pecuária moderna, 

sendo conhecida até mesmo como a “Capital Mundial do Zebu” decorrente a transformação da 

SRTM na Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) em 1967. Segundo o sítio virtual 

da ABCZ, foram registrados desde o ano de 1939 até o ano de 2005, aproximadamente sete 

milhões de animais de origem zebu.  

Na década de 1970, o governo militar tinha como objetivo transformar as áreas de 

Cerrado, até então com produção incipiente, no “celeiro” do país através do modelo 

estadunidense conhecido como “Revolução Verde” com financiamento incisivo de capital 

estrangeiro, em destaque o banco Rockfeller. O Cerrado Mineiro iria se ater em produzir em 

larga escala produtos para o mercado internacional como soja, café, milho e cana-de-açúcar. 

Entretanto a elite pecuarista vê nesta modernização uma forma de desenvolver a atividade. Além 

da incorporação de novas técnicas produtivas como, suplementos alimentares, redução da 

proporção entre tamanho da pastagem e numero de cabeças, vacinas e pesticidas para o bem 

estar do animal, o desenvolvimento técnico se mostrou em seu auge com o desenvolvimento da 

área da genética na década de 1980. 

Além desta evolução técnica, a atividade fora beneficiada por grandes investimentos no feitos 

pelo Polocentro (1975-1980) destinado à expansão das pastagens cultivadas (70% dos recursos 

totais),cujo resultado foi a transferência para os cerrados do maior rebanho bovino de corte do 

Brasil (SHIKI, 1997). 

 Apesar de carregar o titulo de “Capital do Zebu” a cidade de Uberaba não apresenta um 

efetivo de bovinos expressivo em comparação com a Mesorregião. A Pesquisa Pecuária 

Municipal de 2009 apresenta um efetivo de 5.424.291 animais no Triângulo Mineiro/ Alto 

Paranaíba sendo pertencente a Uberaba, apenas 229.600 destes animais. 

Este posto de “Capital do Zebu” é ocupado por Uberaba devido ao avanço técnico dos 

produtores de Uberaba em melhoramento da raça. Com a abertura da economia brasileira, 

grandes empresas voltadas ao melhoramento genético de bovinos se alocaram na região (Figura 



1), sobretudo no município de Uberaba. O desenvolvimento deste setor da pecuária propiciou a 

Uberaba a se destacar hierarquicamente sobre outros territórios do país voltados a pecuária, 

como lócus da dispersão da técnica produtiva moderna. Um exemplo de empresa globalizada 

instalada em Uberaba é a ABS Pecplan, segundo o sitio da empresa há filiais no Canadá, Chile, 

Uruguai, EUA, Austrália, México e Itália e tem clientes em mais de 70 países.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1: Representação das principais empresas voltadas ao melhoramento genético localizadas no município de 
Uberaba (MG)       Fonte: Revista Globo Rural, n° 212. (2003). 

 
A figura 1 apresenta a verticalização da pecuária uberabense onde as empresas ali 

presentes são apenas pontos desta verticalidade. As suas fachadas imponentes nas margens da 

BR 050 representam uma vitrine desta economia que transcende os espaços produtivos de 

Uberaba. Ela se liga de maneira interescalar com as produções de outras regiões do país e do 

mundo e se sustenta graças a esta construção simbólica de uma “Capital do Zebu” 

 A forte influência da pecuária uberabense se faz presente em todo o Triângulo Mineiro/ 

Alto Paranaíba. Assim como dito anteriormente, o espaço rural da mesorregião é ocupado em 

sua maioria por áreas de pastagem, no ano de 2009 o rebanho local se apresentou como o 

maior rebanho do estado de Minas gerais (Mapa 5), sendo que o estado possui o segundo maior 

efetivo de bovinos do país (Dados SIDRA, IBGE).   

 



Mapa 5: Efetivo de rebanhos nas Mesorregiões de Minas Gerais no ano de 2009. Fonte: SIDRA, IBGE 2011. 
Organizador: Genaro (2011).  

 
 No ano de 2009 fora registrado em Minas Gerais o efetivo de 22.469.791 cabeças de 

gado (dados IBGE), dentre estes, 5.424.291 sendo Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba, ou seja, 

aproximadamente 24% do rebanho estadual. Este efetivo de rebanhos da mesorregião é 

superior a de vários estados brasileiros, como exemplo, na região nordeste apenas os estados 

da Bahia e do Maranhão possuem efetivos maiores que o Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba 

(Bahia 10.230.469 e Maranhão 6.885.265)   

Milton Santos (2000) apresenta a idéia que a inserção de um espaço produtivo na 

economia globalizada decorre do avanço do meio técnico-científico-informacional, acendendo 

desta forma para a verticalização de suas relações econômicas. Ao observarmos a o processo 

histórico do desenvolvimento da pecuária uberabense podemos traçar uma linha entre a 

especialização do espaço produtivo em pecuária de excelência, o desenvolvimento técnico-

científico da produção incentivado pelo capital acumulado pelas elites e capital externo e o 

beneficiamento dos fluxo da produção por parte dos governos Vargas, Kubitschek e governos 

militares, com o desenvolvimento da infra-estrutura de rodagem da Mesorregião. Esta seqüência 

de fatores que promoveram o desenvolvimento da pecuária de Uberaba propiciou que a mesma 

inserisse no mercado globalizado, recebendo capital de diversas áreas do país e do mundo.  

A análise histórica acerca do desenvolvimento da pecuária na mesorregião e, sobretudo, 

no município de Uberaba, evidenciou que a atividade possui grande importância na matriz 

produtiva local desde os tempos do povoamento. A atividade propiciou o início da inserção 



econômica da mesorregião no cenário produtivo nacional e internacional. Os dados trabalhados 

ao longo do projeto nos permitem dizer que a atividade prevaleceu no tempo, apesar de sofrer 

disputas espaciais com as lavouras, principalmente as de café e as de cana-de-açúcar, ela se 

faz presente com força na maioria dos municípios do Triângulo Mineiro/ Alto Paranaíba, 

destacando-se a expressiva elite pecuarista que ao longo da história buscou a hegemonia do 

campo da mesorregião e a manutenção do status de lócus da pecuária moderna nacional.  

  
Considerações finais 
 

A partir da análise destes dados identificamos um significativo avanço das lavouras 

sobre as áreas de pastagens, especialmente soja e mais recentemente cana-de-açúcar. No 

entanto, também identificamos que a pecuária permaneceu enquanto uma atividade bastante 

lucrativa, não em termos quantitativos, mas sim em termos qualitativos.   

De acordo com o IBGE, a redução da área total de pastagens no intervalo de tempo 

entre os dois censos foi de 1.684.927 hectares. Entretanto, apesar do declínio da área, o efetivo 

do rebanho não apresentou o mesmo decréscimo. Ao excluirmos a microrregião de Uberaba, 

identificamos que todas as demais apresentaram áreas com pecuária superior ao comparado 

com as áreas de lavoura.  

Portanto, a transformação técnica da pecuária bovina no Triângulo Mineiro propiciou 

com que a atividade permanece-se como um dos carros chefes da matriz produtiva. Cabe 

ressaltar que apesar de ostentar o título de “Capital do Zebu”, Uberaba não apresenta um efetivo 

de bovinos expressivo no contexto do Triângulo Mineiro. De acordo com a Pesquisa Pecuária 

Municipal de 2009, o Triangulo Mineiro apresentava um efetivo de 5.424.291 animais, enquanto 

Uberaba 229.600 destes animais. Isso se dá em função do avanço técnico dos produtores de 

Uberaba em melhoramento da raça. Com a abertura da economia brasileira, grandes empresas 

voltadas ao melhoramento genético de bovinos se alocaram na região.  

A análise acerca do desenvolvimento da pecuária na região e, sobretudo, no município 

de Uberaba, evidenciou que a atividade possui grande importância na matriz produtiva, 

possibilitando sua inserção econômica no cenário nacional e internacional. Os dados trabalhados 

ao longo da pesquisa nos permitem dizer que a atividade prevaleceu no tempo, apesar de sofrer 

disputas territoriais com as lavouras, principalmente de café, soja e mais recentemente de cana-

de-açúcar. Portanto, concluímos que a pecuária bovina se faz presente com força na maioria dos 

municípios do Triângulo Mineiro a partir do desenvolvimento de uma pecuária moderna e 

globalizada.    
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