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Resumo  
A principal proposição desse trabalho foi estudar o processo de modernização rodoviária 
mineira e os seus principais condicionantes. Para isso, se buscou analisar a expansão da 
infraestrutura rodoviária, segundo as matrizes econômicas, técnicas e políticas que presidiram a 
modernização, assim como a dinâmica de concessão, financiamento e construção de vias. 
Concluiu-se que a expansão rodoviária mineira foi importante condicionante para a 
consolidação da inserção periférica do estado na divisão interregional do trabalho, pois Minas 
foi cortada por importantes troncos rodoviários nacionais e beneficiou-se de forma secundária 
da malha viária, se pautando apenas por garantir o acesso dos centros regionais mineiros aos 
troncos federais. 
 
Palavras-chave: Brasil, Minas Gerais, 1940-1980, modernização dos transportes, rodoviarismo. 
 
 
 
Abstract 
The main purpose of this essay was to study how was the roadway modernization process of 
Minas Gerais and its main conditions. Thus seeks to analyze the road infrastructure expansion, 
considering the economical, technical and political matrixes that guided the modernization, as 
well as the concession, finance and construction dynamics. Therefore, the road network 
expansion of Minas Gerais was an important condition to the peripheral insertion on the 
regional division of labor, since Minas Gerais was crossed by important national roadways and 
was benefited marginally of this transport infrastructure, by only guaranteeing the access of 
Minas Gerais cities to that National road network. 
 
Keywords: Brazil, Minas Gerais, 1940-1980, transport modernization, road building process. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1 Secretaria de Estado de Cidades e de Integração Regional/Governo de Minas 
2 CEDEPLAR/UFMG. 
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Esse artigo é uma espécie de condensação das principais conclusões obtidas na 

dissertação3 apresentada em dezembro de 2015. E, para tanto, se propõe a apresentar 

alguns apontamentos dessa pesquisa. Para isso, buscar-se-á analisar a expansão da 

infraestrutura rodoviária, segundo as matrizes econômicas, técnicas e políticas que 

presidiram a modernização, principalmente a dinâmica de construção de vias. Também 

será avaliada a inadequação do sistema de transportes de base ferroviária (subsidiado, 

oneroso e ineficiente) para a continuidade do processo de industrialização, que 

promoveu a integração do mercado interno mineiro e brasileiro. Por fim, será elaborada 

uma proposta de periodização para a “era rodoviária” mineira, com a reconstituição das 

etapas da evolução da malha rodoviária. 

As hipóteses desse trabalho foram: as contradições da modernização ferroviária 

e a persistência dos transportes tradicionais; a emergência do rodoviarismo no Brasil e 

em Minas Gerais concomitante com a crítica do ferroviarismo; o desenvolvimento dos 

transportes condicionado pelas características da economia de MG; a localização 

geográfica de MG condicionou a composição dos investimentos públicos em 

transportes, implicando em importante corredor viário; a apropriação privada de 

recursos públicos na base do processo de expansão rodoviária em MG; a expansão 

rodoviária e integração do mercado interno implicaram na consolidação de inserção 

periférica de MG (malha viária de MG marcada por grandes corredores nacionais e 

polarizações externas); o rodoviarismo mineiro das décadas de 1940/50 associado a 

modelo de integração não-dependente; e, a expansão rodoviária de MG nas décadas de 

1960/70 segundo integração interregional periférica e brasileira que aceleraram e 

instituíram de vez a integração do mercado interno nacional, implicando em 

especialização produtiva de MG como fornecedora de matérias-primas e bens 

intermediários. 

Toda a pesquisa teve por base, além de uma ampla base bibliográfica de livros, 

artigos, dissertações e teses, as Mensagens dos Governadores de Minas Gerais à 

Assembleia Legislativa, dos anos 1940 aos 1980, tendo cumprido papel importante na 

identificação do papel do estado na expansão do rodoviarismo; os Anuários Estatísticos 

de Minas Gerais, que apesar de cobrirem um espaço temporal menor, foram 

fundamentais para os dados sobre os transportes tradicionais e a estrutura da malha 

                                                           
3 Lopes, Miguel Victor Tavares. Estado, transportes e desenvolvimento regional – A “era rodoviária” em 
Minas Gerais, 1940 – 1980. Belo Horizonte: CEDEPLAR/UFMG, dissertação (Programa de pós-
graduação em Economia), 2015. 
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viária mineira no início do rodoviarismo; os Anuários Estatísticos do Brasil, sendo os de 

cobertura mais ampla, subsidiando o trabalho de informações desde os anos 1930 aos 

1980; os Anuários Estatísticos dos Transportes, que apesar de serem somente dos anos 

1970 aos 1980, contribuíram principalmente para as informações referentes aos recursos 

disponibilizados para o modal rodoviário; as revistas de associações de classe, 

nomeadamente a Vida Industrial e a Revista Mineira de Engenharia, que foram 

importantes para identificar como foi a reação dos industriais e engenheiros frente às 

mudanças de modal hegemônico; e, por último, mapas rodoviários produzidos por 

órgãos governamentais, que permitiram fazer um trabalho de reconstrução da expansão 

do traçado e da pavimentação rodoviária pelo estado. 

Vale destacar que o objeto desse trabalho se integra a quadro teórico definido 

pelo processo de modernização econômica brasileira, marcado principalmente pelo 

processo de industrialização, tendo sido a indústria dos transportes um de seus 

principais expoentes, e acompanhado pela modernização do estado, que gestou a 

entrada das elites modernas (empresários e tecnocracia), no processo de tomada de 

decisões. O processo de modernização dos transportes foi meio e causa da integração do 

mercado interno brasileiro e da consequente divisão interregional do trabalho, tendo 

sido fator considerável, portanto, para o desenvolvimento das economias regionais com 

marcante desequilíbrio.  

A emergência do rodoviarismo no Brasil e em Minas Gerais se efetivou 

concomitante à crítica do ferroviarismo. Entretanto, o desenvolvimento rodoviário se 

realizou seguindo o mesmo padrão de concentração da malha ferroviária. O 

desenvolvimento dos transportes foi condicionado pelas características da economia de 

Minas Gerais, isto é, os espaços em que as relações capitalistas se estabeleceram mais 

rapidamente foram aqueles que tiveram a infraestrutura de transportes primeiro 

desenvolvida. Também se verificou a relevância da localização geográfica do estado, 

que determinou que importantes troncos rodoviários federais cortassem o território 

mineiro e, em alguns casos, convertendo Belo Horizonte em irradiadora de rodovias. No 

que diz respeito ao processo de expansão das vias, prevaleceu apropriação privada de 

recursos públicos durante todo o processo de modernização, caracterizados por aditivos 

casuísticos nos contratos e licitações, que assumiram feição fraudulenta. Assim sendo, a 

expansão rodoviária mineira foi importante condicionante para a consolidação da 

inserção periférica do estado na divisão interregional do trabalho, pois Minas foi cortada 
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por importantes troncos rodoviários nacionais e beneficiou-se de forma secundária da 

malha viária, se pautando apenas por garantir o acesso dos centros regionais mineiros 

aos troncos federais. 

Esse artigo está dividido em quatro partes, sendo a primeira esta “Introdução”, 

onde foram tecidas as primeiras observações. A segunda parte, “Breves considerações 

sobre aspectos contextuais internos e externos e sobre o caráter geral da ‘era 

rodoviária’”, tem por objetivo fazer uma exposição de certos marcos que permitiram o 

aprofundamento do rodoviarismo, sendo eles a industrialização por substituição de 

importações, a integração do mercado interno brasileiro, a constituição da divisão inter-

regional do trabalho, os desequilíbrios regionais, os limites da malha ferroviária e a 

imposição do rodoviarismo, explicitando apenas os marcos legais e institucionais 

fundamentais. Buscar-se-á apresentar a evolução da malha rodoviária nacional 

regionalizada (rodovias estaduais e federais). 

A terceira parte, “Caráter geral da ‘era rodoviária’ mineira”, se voltará para os 

aspectos contextuais específicos a MG, ou seja, a primeira modernização dos 

transportes em MG, trazendo breves considerações sobre o caráter geral da “era 

ferroviária” mineira, o atraso relativo e o desenvolvimento regional politicamente 

orientado, a localização geográfica de MG, a diversidade sub-regional mineira e a 

ausência de centro polarizador, a integração periférica do estado na divisão inter-

regional do trabalho e os aspectos gerais do rodoviarismo mineiro, explicitando apenas 

os marcos legais e institucionais fundamentais. 

A quarta parte, “Periodização da ‘era rodoviária’ mineira”, discute-se a evolução 

do rodoviarismo mineiro por meio da proposta de periodização. Na quinta parte serão 

tecidas as “Considerações finais”, as quais terão por objetivo apontar os principais 

desdobramentos da dissertação, essencialmente a apresentação de questões em aberto e 

de agenda de pesquisa. Finalmente, em “Anexo”, se encontram mapas que foram 

elaborados a fim de subsidiar as discussões, principalmente, a respeito do rodoviarismo 

mineiro. 

 

 

Breves considerações sobre aspectos contextuais internos e externos e sobre o 
caráter geral da “era rodoviária brasileira” 
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As intervenções rodoviárias, apesar de ainda muito incipientes, tiveram 

iniciativas já no início do século XX, mais propriamente com o Decreto 1.811/1907, 

que só viria a ser regulamentado pelo Decreto 8.324/1910, e que orientou toda a política 

rodoviária federal até 1927. Importante também é a fundação do Automóvel Club do 

Brasil, em 1907, que exerceria, a partir de então, lobby junto às autoridades 

governamentais e à opinião pública, para a promoção do automobilismo e de todas as 

práticas que o circundam. Visando dar maior lógica à estrutura viária brasileira, em 

1911 foi criado o IFE, tendo incorporado funções de planejamento de viação em 1921. 

Considerável mudança na estrutura institucional de apoio à intervenção 

rodoviária se deu pelo Decreto 5.141/1927, que criou o Fundo Especial para a 

Construção e Conservação de Estradas de Rodagem e a Comissão de Estradas de 

Rodagem Federais. Embora incipiente e com recursos escassos, essa legislação permitiu 

um fluxo seguro e constante de recursos para as rodovias. 

A década que se seguiu teve alguns “retrocessos” na política rodoviária, a 

começar pela extinção do Fundo e da Comissão logo no início dos anos 1930. 

Entretanto, alguns “avanços” também puderam ser notados. Nesse caso, destacam-se a 

primeira ação planejada com o intuito de criar um sistema de estradas no Nordeste 

(1931). Posteriormente, teve a aprovação do primeiro Plano Geral de Viação Nacional 

(1934), efetivamente oficializado, que previa intermodalidade, cabendo às rodovias o 

papel de articulação entre as ferrovias. E, finalmente, em 1937, o DNER foi criado, 

porém, ainda sem autonomia financeira e administrativa. 

O processo de priorização das rodovias se torna mais intenso dos anos 1940 em 

diante, embora descontinuadas, para a modernização rodoviária. Na realidade, a década 

de 1930 já assinala o significativo arrefecimento da expansão ferroviária, conquanto 

seja década atípica, decorrência do quadro mais ou menos permanente de crise 

econômica do sistema capitalista, entre a crise de 1929 e o final da Segunda Guerra. 

Em, 1941, o DNEF é criado, sendo que essa departamentalização já demonstra indícios 

de independência entre os projetos rodoviários e ferroviários. E, em 1944, o primeiro 

Plano Rodoviário Nacional foi aprovado oficialmente. Contudo, ainda tinha a ideia de 

superioridade das ferrovias, pretendendo evitar a superposição e concorrência entre os 

dois sistemas. 

O padrão de desenvolvimento (agrário/exportador) viria a sofrer grave crise no 

final dos anos 1920, caracterizada pela queda abrupta dos preços do café e, 
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consequentemente, pela diminuição das divisas internacionais e, assim, pela restrição da 

importação de manufaturas. Portanto, esse contexto econômico mundial incitou certo 

processo de industrialização restringida, que ensaiou a formação de um mercado 

interno. Com isso, o comércio interregional passa a ser crescentemente significativo e a 

estrutura radial de transporte ferroviário passa a se mostrar insuficiente para esse tipo de 

circulação de mercadorias. 

A partir da I Guerra Mundial e com a eclosão da crise de 1929, o processo de 

substituição de importações se mostra cada vez mais necessário. Este exigia a 

integração do mercado interno nacional, porém, a modernização dos transportes, 

principalmente assentado no modal ferroviário, havia se constituído segundo uma lógica 

primário-exportadora. Assim, a constituição do mercado interno por meio deste modal 

se apresentava inapropriada. Desse modo, gradativamente o rodoviarismo foi assumindo 

a posição de hegemonia e responsabilidade de articular o mercado interno brasileiro. 

 A Segunda Guerra Mundial, devido à redução do fluxo de materiais ferroviários 

e de combustíveis para o país, contribuiu para acelerar a deterioração do parque 

ferroviário. Portanto, a solução seria a formação do próprio parque de fabricação, no 

entanto, esse empreendimento exigia grande monta de capital, o que obrigava o país a 

recorrer ao capital internacional. No entanto, todo o fluxo estrangeiro estava 

direcionado para a reconstrução da Europa. Além disso, os estadunidenses haviam 

levado grande contingente de máquinas para a desobstrução de estradas europeias, 

incluindo equipamentos de terraplanagem, que depois foram vendidos a outros países, 

inclusive o Brasil, a preços irrisórios e com longos prazos para pagamento e, assim, 

criaram facilidades para a modernização rodoviária (PAULA, 2000b). Além disso, o 

risco de bombardeio da costa reduziu a navegação costeira, acentuando ainda mais a 

necessidade de transporte terrestre na direção norte-sul. (NATAL, 1991). 

 Outro ponto importante a se destacar é que a importação de veículos, no 

imediato pós-guerra, passou a ter peso equivalente à de trigo e produtos derivados do 

petróleo (dois itens largamente importados pelo Brasil). Logo, causou um aumento da 

pressão sobre as reservas cambiais do país, e, consequentemente, qualquer crise cambial 

implicaria no envelhecimento da frota. Tendo esse aspecto em conta, superar as 

restrições à importação através da implantação e internalização da indústria petrolífera e 

automobilística no país tornou-se primordial. Resolver esses entraves significava 
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permitir o avanço do rodoviarismo e aliviar o problema da restrição de divisas para 

importar (NATAL, 1991). 

A carência de ligações entre as diversas ilhas de povoação tinha efeito 

semelhante às barreiras protecionistas (NATAL, 1991). Contudo, com o novo padrão de 

desenvolvimento (urbano/industrial), essas barreiras teriam que ser transpostas e um 

novo padrão de transportes (rodoviarismo – automobilismo) começou a emergir nos 

anos 1940 e 1950. 

 No final de 1945, com a promulgação do Decreto-Lei nº 8.463 (Lei Joppert), que 

transformou o DNER em autarquia e criou o FRN, tem-se novo impulso às construções 

rodoviárias. Os anos de 1950 são determinantes na afirmação do rodoviarismo 

brasileiro. O PGVN de 1934 foi revisto em 19514 e além da mudança prevista na 

formação da rede, outro direcionamento importante na política de transportes foi dado. 

As rodovias, por interesses políticos, econômicos e militares, recebem o papel pioneiro 

de penetração e ocupação do território. A partir desse momento põe-se fim à supremacia 

das ferrovias, dando primazia às rodovias sob qualquer outro modal. A visão de 

intermodalidade é deixada de lado, não se evitando o paralelismo entre os modais, além 

de criar um plano para cada modalidade (rodovias, ferrovias e hidrovias). As ferrovias 

passam a ser expandidas somente se atendessem a critérios econômicos e/ou militares 

(PAULA, 2010). Portanto, esse processo de privilegiamento das estradas de rodagem 

que se inicia no final da década de 1920, tem suporte institucionalizado em meados da 

década de 1940 e na década de 1950 tem sua priorização explicitada. 

 A criação da Petrobrás, em 1953, foi importante para o ritmo do 

desenvolvimento rodoviário, pois facilitou o serviço de pavimentação com a instalação 

das suas fábricas de asfalto. Na mesma década, dois avisos da Cexim5 haviam criado 

ambiente propício para a consolidação da indústria de peças de automóveis, pois 

proibiram a importação de peças de reposição que tivessem similares nacionais e 

vetaram a importação de veículos montados (NATAL, 1991). 

O caráter oligopolista da indústria automobilística, assim como a situação da 

economia mundial na década de 1950 (marcada pelo intenso processo de 

internacionalização da indústria), foram fatores importantes para a consagração do 

padrão rodoviário-automobilístico no Brasil. O acirramento da concorrência dessa 

                                                           
4 Apesar das mudanças trazidas, o PGVN de 1951 nunca foi formalmente aprovado pelo poder legislativo. 
5 Aviso 288, de 1952; e, Aviso 311, de 1953 (LIMONCIC, 1997). 
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indústria nos mercados europeus e estadunidense incentivou a busca por novos 

mercados que viabilizassem sua instalação. Para tanto, o Programa de Metas teve papel 

preponderante na institucionalização do novo padrão de transportes brasileiro. 

 Considerando as recomendações da Comissão Mista Brasil-EUA (CMBEU), a 

partir de 1956, formou-se um Grupo de Trabalho com o intuito de estudar a 

possibilidade de se erradicar ramais férreos. Porém, nos anos seguintes pouco foi 

suprimido, expondo, provavelmente, a grande expressão que os interesses 

regionais/oligárquicos ainda tinham. Entretanto, a proposta da Comissão de se fazer 

uma mudança na organização administrativa ferroviária foi integralmente acatada 

(NATAL, 1991). “Os fatos mencionados mostram, na realidade, que a rede ferroviária 

antes de avançar, apenas se consolidou no período em questão em termos de extensão” 

(NATAL, 1991; p. 139). Os ramais passaram a ser fortemente suprimidos durante a 

ditadura militar, reforçando o caráter excludente do desenvolvimento brasileiro. 

 Em suma, o desenvolvimento do modal rodoviário se dá concomitante à crítica 

do ferroviário e associado ao crescente processo de industrialização e urbanização de 

São Paulo e do Rio de Janeiro, que fez com que fosse necessária a busca de novos 

mercados internos tanto para a venda das manufaturas quanto para a compra de matérias 

primas. O crescimento da indústria implica na necessidade de novos mercados, e, 

portanto, a queda do isolamento das ilhas econômicas. Além das dificuldades 

enfrentadas pelo modal ferroviário, as rodovias se mostraram mais apropriadas, pois 

permitiam espaçar os investimentos no tempo e “terceirizar” os meios de transporte, 

exigindo menor grau de capitalização das firmas construtoras, conquanto ao menor 

custo de implantação das rodovias correspondesse o maior custo de operação. 

Vale destacar que outros fatores também influenciaram na hegemonia do modal 

rodoviário. Um deles seria o contraponto entre as categorias dos rodoviários e 

ferroviários, esses eram uma categoria numerosa e fragmentada, com dificuldade de 

organização, o que baixou o preço do frete e da mão-de-obra, enquanto estes, apesar de 

mais organizados, teve o seu efetivo diminuído ao longo do tempo, afetando a atuação 

de seus sindicatos, por causa da eliminação dos traçados, das privatizações, eliminação 

de postos e aposentadorias. Além disso, preponderava-se a ideologia do transporte 

individual e o fetiche consumista dos carros. 

As intervenções rodoviárias começam a ganhar visibilidade, principalmente pela 

baixa necessidade de investimentos iniciais. Pelo primeiro foco ter sido em construção e 
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ampliação, o nível de capitalização exigido das empreiteiras diminuiu. Sendo que, num 

primeiro momento, o sistema DNER/DER as contratava por subempreitada. O FRN 

teve importante papel no processo de capitalização das firmas locais. Além disso, a 

atuação dos DER’s permitiu que firmas locais se capitalizassem e adquirissem 

conhecimento por meio contratos de subempreitada. Os estados que tiveram maior vigor 

nos planos estaduais foram os que tiveram as empreiteiras locais mais fortalecidas. Num 

primeiro momento, a posição de liderança na atividade construtora esteve ligada à 

articulação política. No entanto, a partir de certo ponto, o próprio domínio das técnicas 

passou a ser barreira à entrada de novas firmas (CAMPOS, 2012). 

E, nesse sentido, o período de JK na Presidência do Brasil teve papel na 

capitalização e expansão das empreiteiras nacionais, além da afirmação da hegemonia 

do modal rodoviário. O Decreto 41.907/1957 recomendou à SUMOC a reserva cambial 

de US$ 33 milhões para a importação de máquinas pelas empreiteiras que estavam 

participando do PRN. E, foi a partir do Plano de Metas que o estado passa a ser o 

contratador de obras. Nesse período, além do financiamento rodoviário ter expandido 

para além dos recursos do FRN, o DNER passou a assumir papel central na seleção 

prévia das empreiteiras, favorecendo um sistema de concorrência não aberta e 

facilitando o favorecimento de algumas empresas (Ferraz Filho, 1981).  

A ditadura militar, num primeiro momento, não modificou a estrutura 

institucional de apoio ao rodoviarismo, nem mesmo influenciou na relação entre o 

estado e as empreiteiras. Porém, o Decreto-lei 200/1967 trouxe algumas mudanças que 

impactaram institucionalmente as intervenções rodoviárias e aprofundaram ainda mais 

as práticas clientelistas entre o estado e as empreiteiras. Esse Decreto incluiu uma 

definição clara entre a função do estado (normativa e de supervisão) e do setor privado 

(execução). O MVOP foi transformado em MT e o DNER passou a contratar 

consultorias para fazer estudos de viabilidade e não mais fazer por conta própria. O 

CNT passou a ser a nova arena decisória das políticas de transportes e passou a limitar a 

atuação dos poderes estaduais e municipais (ACCORSI, 1996).  

Anteriormente à promulgação da Lei Joppert, o país tinha, em 1930, uma malha 

largamente não pavimentada e as que tinham melhores condições de rodagem6 estavam 

muito concentradas em um único estado. Dos 5% em condições aceitáveis de tráfego, 

48% estavam em São Paulo, 10% em Minas Gerais e 7% no Rio Grande do Sul (DNE, 

                                                           
6 Concreto hidráulico, concreto asfáltico, macadame betuminoso e pedra britada. 
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1933). Em 1939, com relação à extensão total, os três estados mantiveram sua posição, 

tendo SP 35% da malha total, MG 23% e RS 16% (IBGE, 1939/1940).  

Passados sete anos, a situação das rodovias em 1952 era de aproximadamente 

quatro quilômetros de estradas estaduais para cada quilômetro de estrada federal, sendo 

que as estradas municipais respondiam pela maior parte das vias. São Paulo é o que 

mais se destaca nessa proporção, tendo 35 vezes mais vias estaduais do que federais. 

Minas Gerais e os estados do Sul também estavam acima da média nacional, tendo 7 e 

12. Com relação às vias federais, estavam majoritariamente concentradas na região 

Nordeste, tendo pouca participação relativa nos estados do Sudeste e Sul. Excluindo-se 

a malha municipal da análise, MG aparece com a maior extensão viária do País, seguido 

por SP e RS. Portanto, em grande parte das unidades federativas, os estados eram os 

principais responsáveis pela malha rodoviária, a exceção era o Nordeste, região que já 

tinha sofrido uma intervenção federal (IBGE, 1953). 

Apenas três anos depois, a participação da rede federal com relação à estadual 

aumenta, diminuindo a média nacional para 2,4 quilômetros de rodovias estaduais para 

cada quilômetro de rodovia federal. São Paulo deixa de ser o estado com a maior 

proporção, tomando o posto o estado de Santa Catarina, com a razão de 10. Há uma 

queda acentuada nos estados de MG, SP e RS para, respectivamente, 3,6, 3,4 e 5,1. A 

malha federal manteve sua participação no Nordeste praticamente inalterada, mas isso 

não quer dizer que não houve crescimento absoluto, apenas que a estadual cresceu no 

mesmo ritmo. As estradas federais tinham 10% de suas vias pavimentadas, ao passo que 

as estaduais chegavam a 1,4%7. Em relação à quantidade de quilômetros de estradas por 

1000 quilômetros quadrados de extensão territorial, percebe-se que há uma diferença 

considerável a respeito do adensamento, variando de 0,1 (caso do estado do Amazonas) 

a 1447,6 (caso do Distrito Federal). Em termos regionais, a região Norte é a que 

apresenta a concentração média mais baixa, sendo de apenas 2,28 km de rodovia por 

1000 km² de extensão territorial, ao passo que a Sudeste tem 535,9. O Sul vem em 

segundo lugar, com 252,06, seguido pelo Nordeste, com 105,9, e pela Centro-Oeste, 

com 25,75. Porém, vale destacar que, se retirarmos o Distrito Federal da média da 

região Sudeste, o valores abaixam para 307,9. Portanto, isso demonstra o quanto que a 

malha era mais adensada na região Centro-Sul do país (IBGE, 1956). 

                                                           
7 Apesar das vias federais terem extensão menor se comparadas às estaduais, dá para presumir que tinham 
condições melhor de tráfego, pois tinham um percentual de pavimentação maior. Enquanto nas estradas 
federais esse número variava de 0 a 53%, no caso das vias estaduais variava de 0 a 14%. 
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Em 1960, a malha federal passou a ter uma média de 25% de toda a malha 

pavimentada, enquanto a estadual teve uma tímida expansão para 5%. A participação 

das estradas federais no conjunto da malha cresceu. SP detinha, aproximadamente, 84% 

de toda a sua malha federal pavimentada, sendo a maior razão dentre as unidades 

federativas, e 20% da estadual. Enquanto MG e RS tinham, respectivamente, 44% e 

30% da malha federal pavimentada e entre 1% e 3% da malha estadual pavimentada. 

Em relação à pavimentação da malha estadual, o estado da Guanabara detinha 52% 

pavimentado, sendo o estado de maior razão. Provavelmente como reflexo da posição 

anterior de capital federal (IBGE, 1961).  

De 1960 a 1964, somente no RN, RS e GO as estradas estaduais cresceram em 

extensão num ritmo maior que as federais. Interessante destacar que a pavimentação de 

vias federais se deu num ritmo maior do que a expansão, valendo destaque, novamente, 

para MG e SP, com, respectivamente, 67% e 87% de todas as estradas federais 

pavimentadas. Entretanto, a média nacional de pavimentação das estaduais é bem baixa, 

sendo de apenas 6%. MG tinha pouco mais de 3% da sua rede estadual pavimentada, 

apesar de ter a maior rede de estradas. Portanto, a maior parte dos estados estava mais 

preocupada em expandir a rede e/ou estavam encontrando dificuldades para a compra de 

asfalto. Em respeito ao adensamento das vias, a situação continua praticamente 

inalterada, com o Centro-Sul concentrando grande parte da malha rodoviária. O Centro-

Oeste é a única região que apresenta queda no adensamento com relação a 1960. Isso se 

dá, provavelmente, pela baixa taxa de pavimentação das suas vias que, em conjunto com 

a precipitação pluviométrica alta, contribuíam para o desaparecimento de estradas com 

baixa manutenção (IBGE, 1965). Nesse mesmo período, os gastos com as ferrovias 

ficavam em torno de 40% dos dispêndios em transportes do MVOP. Entretanto, esses 

gastos se destinavam mais em reaparelhamento do que propriamente em expansão da 

rede. Enquanto isso, os gastos com rodovias se orientavam tanto em expansão quanto 

em modernização (pavimentação de vias). De 1965 a 1967, observa-se um significativo 

crescimento dos dispêndios com rodovias, ao passo que os com o transporte marítimo 

caem e os com ferrovias apresentam certa estabilidade. De 1967 a 1970, os gastos com a 

infraestrutura rodoviária passam a responder por mais de 50% do todo e as ferrovias 

passam a representar, em média, apenas 20% (GEIPOT, 1970).  

O rodoviarismo atingirá em 1967 a 1973 o seu auge, em consonância com a 

retomada do crescimento econômico e associado à rápida expansão das firmas de 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Estado, transportes e desenvolvimento regional: A “era rodoviária” em Minas Gerais, 

1940-1980 

 

 

12 

engenharia civil. A crescente urbanização dos anos 1960, a consolidação do mercado 

interno nacional e as safras voltadas para a exportação em crescimento exponencial, 

aumentaram a demanda por transportes no país. Esse período tem um diferencial, pois, 

distintamente de antes, as indústrias que viriam a se instalar encontrariam uma 

infraestrutura rodoviária já instaurada – mesmo que viesse a sofrer forte expansão no 

período - e especialmente densa na região Centro-Sul; e, portanto, com mais facilidade 

de acesso ao mercado interno nacional (DINIZ, 1987). 

Em 1968, havia 2,4 km de rodovias estaduais para cada quilômetro de federal. 

Em média, a pavimentação das vias federais aumentou, alcançando 41%. Analisando 

cada unidade federativa, São Paulo se destaca como primeiro, tendo 88% de suas vias 

federais pavimentadas, em seguida vem Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais com, 

respectivamente, 80%, 73% e 64%. Com relação às rodovias estaduais, essas também 

aumentaram sua pavimentação, chegando a uma média de 16%. O estado de São Paulo 

tinha 68% de suas vias estaduais pavimentadas, enquanto Minas Gerais e Rio Grande do 

Sul tinham, respectivamente, apenas 14% e 7% (IBGE, 1969).  

Minas Gerais, desde 1952, é o estado com a maior extensão de rodovias federais 

e estaduais somadas. Enquanto São Paulo ocupou a maior parte do tempo a segunda 

posição, sendo o ano de 1960 a exceção, quando o estado passou para terceira 

colocação, sendo ultrapassado por Mato Grosso. E, o Rio Grande do Sul, dentre os 

anteriormente citados, foi o que mais vezes perdeu posição relativa. Em 1952, ele se 

destacava na terceira posição. No entanto, em 1960 passou para a quarta e em 1968 

decaiu para a quinta posição. Além disso, Minas Gerais, São Paulo e Rio Grande do Sul 

eram os estados com a maior extensão de vias estaduais desde 1952, porém, de 1964 em 

diante, o estado de Goiás assume a terceira posição do estado gaúcho. 

Em 1973, as rodovias estaduais continuam a representar mais que o dobro das 

federais, sendo 2,25 km de vias estaduais para cada quilômetro de federal. A 

pavimentação das rodovias federais continua a crescer, alcançando uma média de 55%. 

Nesse quesito vale destaque para o estado de São Paulo com 92%. Minas Gerais e Rio 

Grande do Sul têm, respectivamente, 76% e 83%. Com relação à pavimentação das vias 

estaduais, cuja média de pavimentação era de 21%, o estado de São Paulo aparece em 

primeiro com 68%, enquanto Minas Gerais e Rio Grande do Sul têm, ambos, 17% 

(IBGE, 1974).  
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Minas Gerais e São Paulo continuam sendo os estados com maior extensão da 

malha rodoviária federal e estadual, enquanto o Rio Grande do Sul permanece na quinta 

posição e os estados de Goiás e Mato Grosso assumem, respectivamente, a terceira e 

quarta posição. Esse movimento verificado pelos estados do Centro-Oeste demonstra a 

crescente expansão da fronteira agrícola para essa região.  

De 1973 a 1982, a rede rodoviária federal “diminuiu” 403 km em nove anos. 

Enquanto isso, a pavimentação média dessas vias passou a ser de 65%. Apesar da rede 

estadual ter crescido mais de 20 mil quilômetros nesse período, sua pavimentação 

também aumentou, tendo alcançado uma média de 31%. Nesse quesito vale destaque 

para o estado de São Paulo que detinha quase 82% de sua malha estadual pavimentada.  

Como dito anteriormente, o PGVN foi aprovado oficialmente em 1934 e, apesar 

das tentativas de racionalização dos investimentos rodoviários pela ditadura militar, o 

novo PNV só veio a ser aprovado em 19738, o que aponta que “as ações verificadas 

nestes anos não seguiram um plano formalmente estabelecido” (NATAL, 1991; p. 206). 

Interessante apontar que o modal ferroviário tem seus investimentos estagnados no 

mesmo patamar de 1967 a 1969, porém, a partir dos anos 1970, apresenta tendência 

ascendente, tendo um grande levante a partir de 1974, se equiparando, inclusive, aos 

investimentos rodoviários. Portanto, é possível inferir que o primeiro choque do 

petróleo em 1973 foi responsável pela inflexão observada, entretanto, apesar de 

condição necessária, não foi suficiente, pois se pode notar que o novo Ministério dos 

Transportes9 já vinha aumentando os investimentos nas ferrovias anteriormente. O FRN 

continua sua arrecadação em trajetória ascendente, porém, a partir de 1975, a parte 

devida aos estados volta a ser superior à do DNER, demonstrando o afastamento 

gradual, que o Governo Federal viria a implementar em relação aos investimentos 

rodoviários, ou seja, os estados seriam cada vez mais responsáveis pela manutenção da 

infraestrutura presente neles, seja federal ou estadual. 

Apesar da priorização de outros modais a partir do II PND, esses setores não 

estavam preparados para receber esse aporte de recursos, fazendo com que não 

respondessem com rapidez à demanda. O transporte ferroviário apresenta elevação da 

                                                           
8 Lei nº 5.917, de 10 de setembro de 1973. 
9 O Ministério da Viação e Obras Públicas foi substituído pelo Ministério dos Transportes, pelo Decreto 
Lei nº 200 de 1967. Essa nova estrutura contava com dois órgãos, sendo o Conselho Nacional de 
Transportes – já existente anteriormente -, e o GEIPOT – com a função de realizar estudos e pesquisas 
para o planejamento integrado dos transportes nacionais, implementando análises de custo e benefício 
para os investimentos. 
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sua participação relativa somente a partir de 1978. Os investimentos rodoviários se 

mostraram ascendentes até 1974 (ano de maior investimento no setor) e depois passou a 

ter uma dinâmica irregular. Apesar desse contexto, a extensão da rede rodoviária federal 

pavimentada e não pavimentada teve aumento durante o II PND. No final da década de 

1970 e início da de 1980, a crise continuou afetando a economia brasileira e percebe-se, 

nesse período, uma redução nos investimentos em infraestrutura rodoviária, levando à 

deterioração da malha rodoviária. Esse cenário abriu margem para que, no decorrer dos 

anos 1980, se instaurasse um discurso de incapacidade do Estado em gerenciar projetos 

de infraestrutura, fazendo com que a implantação do sistema de concessões entrasse em 

voga.  

O segundo choque do petróleo ao final de 1979, conjuntamente com os 

problemas já existentes da economia brasileira (inflação, dívida interna e externa) 

vieram a contribuir para o fim do discurso otimista (marca do Governo Geisel) e 

marcaram o uso da recessão como instrumento de política econômica. Dado a crise de 

recursos internos, uma política de racionalização maior dos gastos públicos se tornou 

explícita. Assim, aproveitar a capacidade instalada, mantendo-a e restaurando-a quando 

possível, seria prioridade, ao invés de se expandir a infraestrutura viária. E, 

considerando a crise de divisas externas, deveriam ser privilegiados os transportes 

voltados para a exportação. A década de 1980 vai representar o fim de todo o sistema 

institucional de suporte ao rodoviarismo. Além disso, será o aprofundamento da crise do 

modal rodoviário e do setor de transporte de um modo geral. O governo federal passa a 

buscar incentivar uma maior participação dos estados, municípios e iniciativa privada. 

Tem-se a paralisação ou redução do ritmo de expansão da infraestrutura de transportes. 

Além disso, também tem um decaimento qualitativo das vias, por causa da baixa 

manutenção.  

 Os investimentos em rodovias federais iniciaram sua ascensão a partir de 1964, 

tiveram seu ápice em 1974 e depois entraram em queda até 1986. Desse último ano em 

diante, os investimentos apresentaram uma dinâmica irregular, mas sempre num 

patamar médio mais baixo do que grande parte da década de 60. No início da década de 

50, o transporte rodoviário já se desponta como hegemônico no país, porém esse 

descompasso é mais evidente no transporte de passageiros do que no de carga. A 

participação dos outros modais no transporte de passageiros tem trajetória descendente 

até a década de 70, quando passam a ter participação relativa irrisória. Com relação ao 
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transporte de cargas, o mesmo é verificado, no entanto, ao contrário do ocorrido no 

transporte de passageiros, os modais mantém participação relativa próxima dos 30% até 

meados da década de 70, quando passam a verificar novamente um aumento relativo.  

A rede federal pavimentada cresceu 178% no período 60-70, 64% em 70-80 e 

26,7% em 80-90. Com relação à rede estadual, o ritmo de crescimento foi de 506,5% 

em 60-70, 70% em 70-80 e 88% em 80-90. Além disso, a extensão da rede rodoviária 

cresceu a uma taxa menor que a pavimentação. Com isso, a participação da rede federal 

pavimentada no total saiu de 26% em 1960, para 79% em 1990. E, a rede estadual foi de 

5% em 1960, para 41% em 1990. É possível aferir que a rede federal teve um ritmo de 

pavimentação muito intenso na década de 60, porém este aumento se arrefeceu no 

decorrer dos anos. Contudo, a rede estadual teve um incremento na pavimentação muito 

forte na década de 60 e, mesmo que a um ritmo menor, se manteve constante nas outras 

décadas. 

Sendo assim, a década de 80 é marcada pelo aprofundamento da crise do modal 

rodoviário e do setor de transporte de um modo geral, uma vez que ele correspondia, 

nesse período, por mais da metade das pessoas e cargas transportadas. Apesar dessa 

crise ter tido início com os choques do petróleo, a extinção do FRN10 só veio a agravar 

ainda mais esta situação. Portanto, o Governo Federal buscou incentivar uma maior 

participação dos estados e municípios na elaboração da política rodoviária. E, no início 

da década de 90, a preocupação ficou sendo a de integração dos vários modais, isto é, 

buscou-se formar um sistema logístico nacional (PEREIRA; LESSA, 2011). Assim, os 

Planos foram substituídos por Programas de Transportes, que são ações pontuais e 

setoriais, sem coordenação dos governos federal e estaduais. Esse processo foi 

institucionalizado com a Constituição de 1988, que impôs a programação orçamentária 

nacional por um período de quatro anos e deu fim aos tributos vinculados a diversos 

setores, transferindo receitas para estados e municípios (NIGRIELLO, 2009). E, em 

1992, devido ao esgotamento da capacidade de financiamento dos investimentos do 

setor público, inicia-se um amplo programa de privatizações. 

 

 

Caráter geral da “era rodoviária” mineira  

                                                           
10 A redução dos recursos vinculados ao setor rodoviário teve início em 1975 e, em 1982, todos os 
recursos do setor rodoviário federal foram desvinculados. No entanto, em 1985, eles foram novamente 
restabelecidos, tendo sido consolidada a extinção com a promulgação da Constituição de 1988. 
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A partir da terceira década do século XIX o café passa a assumir posição cada 

vez mais relevante na economia mineira. Impulsionado pela grande demanda mundial 

pelo produto, a Zona da Mata se converteu na principal área exportadora de Minas, 

tendo Juiz de Fora como principal polo. No entanto, diferentemente de São Paulo, a 

economia cafeeira mineira estava sujeita a outros condicionantes. Sua terra menos fértil, 

aliada a técnicas agrícolas menos produtivas, levaram a uma queda progressiva nos 

rendimentos. Assim, para que se permitisse um acréscimo constante da produção, era 

preciso sempre a agregação de novas áreas. Para tanto, um contínuo investimento em 

transportes era preponderante. Logo, com a inauguração da rodovia União e Indústria, 

na década de 1860, que facilitou o escoamento da produção e diminuiu os custos com 

transporte, a produção cafeeira teve um considerável aumento (IGLESIAS, 1982). 

O início da era ferroviária mineira, em 1869, marca um período de recorrentes 

investimentos em modernização dos transportes. No entanto, esses não eram 

exclusivamente públicos e sim também concessões a privados. Apesar das vicissitudes 

desse processo, as ferrovias foram responsáveis por importantes avanços tal como a 

expansão do cultivo do café pela Zona da Mata mineira. Portanto, independente da 

inadequacidade da malha férrea que veio a ser conformada ao longo dos anos para as 

necessidades da economia mineira, principalmente após 1930, deve-se ressaltar que ela 

serviu aos propósitos da segunda metade do século XIX e início do século XX. Ou seja, 

permitiu a agregação contínua de terras à cafeicultura e a constante exportação do 

excedente de produção (BATISTA, 2010). 

As companhias de estradas de ferro, apesar de terem sido consideradas 

fundamentais para o futuro econômico do estado, geravam grandes prejuízos. Isso não 

se dava somente pelo enorme ônus que causavam pelo pagamento de subsídios, mas 

também por sua ineficiência em cumprir os contratos. As quebras de cláusulas 

aconteciam sob várias situações, especialmente no não cumprimento de tráfego mínimo 

e de realização de novos investimentos. Desse modo, a economia agrária era a principal 

prejudicada, ainda mais quando se considera o setor exportador da produção. Outra 

consideração importante é a incoerência do desenho da malha férrea. Ao não fiscalizar 

ou mesmo punir vias férreas não autorizadas, o governo abria mão do planejamento, ou 

seja, abdicava de dar uma direção racional à modernização dos transportes. Também 

vale destacar a ineficiência por não controlar centralmente a própria expansão 
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ferroviária. Com isso, o governo permitia a conformação de várias companhias nas 

áreas de exclusividade de cada uma, resultando, muitas vezes, em prejuízos financeiros 

para as linhas (BATISTA, 2010). O mercado interno ficou subvalorizado e a capacidade 

de exportação de todas as regiões mineiras sobrevalorizados. O fato do imposto de 

exportação ser a maior renda do Estado incentivou a conformação da estrutura radial, do 

interior em busca de portos marítimos. 

Mesmo com sucessivas crises, principalmente a partir de 1895, e da menor 

produtividade com relação à cafeicultura paulista, o café permaneceu como principal 

produto mineiro de exportação até 1930. A atividade cafeeira foi aos poucos sendo 

substituída pela pecuária, que veio a dar novo dinamismo à indústria de laticínios. A 

economia cafeeira não foi um fenômeno de grande abrangência espacial, tendo sido 

praticamente restrita à Zona da Mata até o início do século XX. Juiz de Fora se 

destacava como principal centro dessa economia. No entanto, não tinha a mesma força 

integrativa desempenhada pela economia do ouro, na área central. Assim, por mais que 

tenha se caracterizado como a economia regional mais dinâmica na segunda metade do 

século XIX e início do século XX, nunca se figurou como centro agregador de todas as 

regiões do território mineiro (WIRTH, 1982). 

A ausência de um centro econômico capaz de integrar toda essa economia 

heterogênea e dispersa sempre esteve presente nos discursos das elites mineiras, mas foi 

com a Proclamação da República que esse tema ganhou maior ímpeto. Ouro Preto não 

mais fazia esse papel, e por mais que Juiz de Fora se caracterizasse como centro mais 

dinâmico de Minas Gerais, esta não apresentava poder aglomerativo forte o suficiente 

para centralizar todo o estado. Portanto, essa é uma matéria que ganhou muita atenção 

da elite. A nova capital, por mais que concebida na ideia de centro político e 

administrativo, deveria ser capaz de, ao menos, polarizar parte da economia de Minas, 

se conformando como centro irradiador de crescimento e desenvolvimento para um 

novo eixo, uma vez que a Zona da Mata se mostrava integrada ao Rio de Janeiro e o Sul 

a São Paulo (SINGER, 1977). 

Segundo Dulci (1999), a mudança da capital foi um projeto eminentemente 

político e relativamente ousado para a época, pois afastava-se da ortodoxia liberal ao 

propor certa intervenção deliberada na economia. Além disso, esse projeto representava 

importante meta desenvolvimentista ao se esperar que a nova capital exercesse o papel 

de centro de integração política e econômica de Minas Gerais. 
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O I Congresso Agrícola, Industrial e Comercial (I CAIC), em 1903, sistematizou 

a ideia de atraso relativo e propôs medidas para uma melhor inserção de Minas no 

cenário nacional. Nele são expostas as principais deficiências da economia, assim como 

as medidas necessárias para solucioná-las. A principal intenção era internalizar a 

acumulação e impedir a drenagem de recursos de Minas. Pensando nisso, foi proposta a 

modernização da agricultura, com privilégios à cafeicultura, difusão de novas raças de 

gado para aumentar a produtividade e o estímulo aos frigoríficos e matadouros, pois 

assim se acrescentava valor. Com relação à indústria, são tímidos e pouco eficazes os 

recursos mobilizados, se pautando em padrões tradicionais.  

Mesmo com todas as iniciativas tomadas e com a ideia de atraso, a elite mineira 

não foi capaz de guiar o Estado e evitar a ação negativa de forças econômicas externas. 

Até fins da década de 1920, quando da realização do II Congresso, em 1927, muitas das 

medidas do I CAIC ainda não tinham sido efetivadas. Com as transformações 

econômicas de 1929 e com a ruptura política de 1930, Minas se reorientará de um 

modelo predominantemente primário-exportador para um voltado volta para o mercado 

interno, sobressaindo-se a vocação minero-siderúrgica do estado. No longo prazo, esta 

inflexão econômica e política conduzirá Minas a progressivamente se integrar à divisão 

regional do trabalho polarizada por São Paulo. Contribuindo para o deslocamento do 

eixo dinâmico da Zona da Mata para a Zona Central, pautando-se “na exploração dos 

recursos naturais da região central, apoiando-se nos investimentos ‘pesados’, oriundos 

do Estado e de capitais externos, refletindo numa concentração industrial na Zona 

Metalúrgica” (PAULA, 2002b; p. 16). Em suma, o progresso da indústria foi limitado 

por diversos fatores externos, além de fatores internos (carência de energia elétrica, de 

reserva de combustíveis fósseis e da deficiente política tarifária das ferrovias). O 

processo de substituição de importações brasileiro se iniciou pelos setores da indústria 

leve de bens de consumo, que tendiam a localizar-se junto ao mercado consumidor, 

sendo o Rio de Janeiro e São Paulo as escolhas mais racionais (DINIZ, 1981). 

A ruptura no cenário nacional, marcada pela constituição de divisão inter-

regional do trabalho, associada ao modelo de industrialização por substituição de 

importações, representou a quebra nas medidas de diversificação econômica proposta 

pelo I CAIC.  

Diante da crise de 1929, a intervenção do Estado passa a ser decisiva. Houve, 

assim, uma mudança no padrão de acumulação, e a industrialização passou a ser por 
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substituição de importações.  Nesse aspecto, as ideias de atraso relativo e exploração 

exercida por outras regiões já eram generalizadas, o que facilitava a reação e união da 

burguesia regional, principalmente a da região central, em torno de uma causa comum, 

o que não quer dizer que não existissem conflitos inter-regionais (DINIZ, 1981). 

Concomitante à crise ferroviária, se verifica a volta da atenção do governo 

estadual para as rodovias. Por mais que num primeiro momento as estradas de rodagem 

eram vistas como complementares à malha férrea, num segundo momento elas passam a 

ser vistas como solução, e o Estado passa a propor a conformação de grandes troncos 

viários. No entanto, o exagerado municipalismo característico da primeira década 

republicana foi responsável não só pelas conturbações no Governo do Estado, mas 

também deixou os municípios em situações de extrema precariedade. Ao redefinir os 

critérios de responsabilidade viária, o Governo do Estado se eximiu de algumas obras, 

contudo, alguns municípios não tinham condições econômicas de manterem a estrutura 

já conformada. Desse modo, o comércio e o próprio trânsito de pessoas se via 

prejudicado, uma vez que o processo de modernização dos transportes era parcial e, 

assim, não supria todas as necessidades por meio das ferrovias. Os transportes 

tradicionais ainda eram importantes e responsáveis por considerável parte das 

comunicações internas. Além disso, as estradas de rodagem e/ou caminhos sofriam com 

as intempéries climáticas, que tornavam longos trechos intransitáveis por longos 

períodos de tempo. Esses problemas eram agravados tanto pela técnica quanto pela 

baixa capacidade orçamentária de muitas localidades para manter as vias transitáveis 

(PAULA, 2010). 

Considerando a diversidade dos interesses regionais mineiros, as construções 

ferroviárias não foram capazes de absorver toda a gama de sistemas locais, 

prevalecendo o interesse da elite agrária majoritariamente sobre os outros. Sendo assim, 

a circulação interna de pessoas e mercadorias foi negligenciada pela modernização 

ferroviária, cabendo à permanência dos sistemas tradicionais (tropas e carros de bois) 

garantir a continuidade de grande parte dos sistemas regionais mineiros (GODOY et al, 

2014). No entanto, é preciso ressaltar que a maior densidade da malha ferroviária é 

coincidente com a maior presença de transportes tradicionais, os quais tiveram papel 

complementar na circulação de pessoas e mercadorias. E, além disso, a maior presença 

de veículos automotores, a partir do início do século XX, não ausentou de importância 

os tradicionais, ocorrendo apenas uma substituição lenta e gradual (GODOY et al, 
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2014). A década de 1940 representa o esgotamento do ferroviarismo mineiro, tendo sido 

assentado no período somente 254,9 km dos 8176 km existentes (BATISTA, 2010). 

 Em 1920, havia mais de 50 mil km de vias, pouco mais 10% estavam adaptadas, 

segundo o governo, ao trânsito de automóveis. Sendo grande parte das vias, 

aproximadamente 85%, somente transitáveis por carros de tração animal. Portanto, por 

mais que as ferrovias já estivessem demonstrando sinais de esgotamento, o estado ainda 

se via despreparado, em termos de infraestrutura, para a introdução do automóvel na 

circulação de cargas e pessoas. Além disso, os veículos de auto-propulsão 

representavam apenas uma pequena parte da frota total, sendo de aproximadamente 3% 

(MINAS GERAIS, 1921).  

De 1937 a 1944 a malha rodoviária total pouco evoluiu em termos de extensão. 

Houve pequena melhora com relação às condições tráfego. Em 1937, as estradas de 

terra não melhorada representavam pouco mais de 87% do total. Contudo, em 1944 essa 

proporção caiu para 83%. A principal melhora foi com relação às estradas com 

cascalho, que passaram de 4% para 8% do total. (DEE, 1950). 

A Figura 1 permite observar que as estradas de rodagens e caminhos mineiros 

eram mais concentrados no Triângulo e Centro-Sul, seguindo o mesmo padrão da malha 

ferroviária. A região Norte se encontra praticamente isolada do resto do estado, tendo 

apenas um único caminho que a interligava à região Central. A Zona da Mata 

apresentava uma concentração em torno de Juiz de Fora, embora não muito interligada 

internamente. O Triângulo Mineiro é a região que se apresentava mais interligada 

internamente. E o Sul sustentava muitas ligações entre as suas cidades e também uma 

quantidade considerável de conexões com o estado de São Paulo. 

Em 1945, o Departamento Nacional de Estradas de Rodagem (DNER) passa a 

ser uma autarquia, originando, com ante-projetos de leis, os órgãos rodoviários 

estaduais e seus respectivos planos rodoviários, conjuntamente com o Fundo Rodoviário 

Nacional (FRN). Em 1946, pelo Decreto-lei 1831, foi reorganizado o DER-MG e, 

finalmente, em 1953, pela Lei nº 1043, foi ele erigido em pessoa jurídica, com 

autonomia administrativa e financeira, diretamente ligado à Chefia do Governo, com a 

finalidade de executar todos os trabalhos e serviços técnicos e administrativos, relativos 

às rodovias em Minas. 

O Departamento contou para suas atividades, no seu início, com uma dotação 

estadual e com a quota do FRN. Até 1951 esta última fonte de receita constitui-se na 
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principal fonte de recursos do DER-MG, pela sua constância e seguro provimento, 

complementada pela dotação estadual que, consoante o que determina a lei que instituiu 

o FRN, alcançava montante igual ou superior àquela quota. A contribuição do FRN, até 

1951, girava, efetivamente, em torno de 50% da receita global do DER. Contudo, a 

partir de 1952, o Departamento passou a contar também com a Taxa de Recuperação 

Econômica do estado, o que elevou consideravelmente sua receita11. 

Em 1947 foi lançado o Plano de Recuperação Econômica e Fomento da 

Produção, apelidado de Plano Gianetti. De acordo com Diniz (1981), o plano 

sistematizava a perspectiva de industrialização polarizada pela região central do estado. 

Também acenava com a resolução dos dois problemas prioritários para o conjunto do 

empresariado, o de energia e o de transporte. Assim, este respondia a velhos apelos da 

burguesia mineira e, em especial, os formulados pelos industriais. Como maneira de 

financiamento foi criada a Taxa de Recuperação Econômica. No entanto, em razão de 

dificuldades econômicas do Estado e da própria resiliência à taxa, os resultados obtidos 

foram fracos. Nesse plano ainda havia certa preocupação com a diversificação 

econômica e a não focalização somente em Belo Horizonte.  

Na sequência vigorou o Binômio Energia e Transporte, no início da década de 

1950. Com relação ao projeto anterior, duas modificações foram determinantes na nova 

orientação. A primeira é que se concentrou no problema da infraestrutura (energia e 

transportes) para o impulsionamento do desenvolvimento industrial. E a segunda é a 

desistência de um planejamento global em favor de programas mais específicos. A 

principal consequência dessa mudança foi a priorização de determinadas ações, 

secundarizando ou mesmo abandonando outras. Além disso, desenvolvimento passou a 

ser interpretado como algo basicamente urbano e significava industrialização e não mais 

a busca pelo equilíbrio entre a agricultura e a indústria (DULCI, 1999). 

Como um dos pilares do Binômio, o DER-MG era o responsável pela parte dos 

transportes. Este era responsável pela abertura e complementação de diversas rodovias 

pelo Estado, sendo Belo Horizonte a principal articuladora. Demonstrando assim uma 

clara opção pelo rodoviarismo. Quanto à energia, essa se traduziu na criação da CEMIG 

(Centrais Elétricas de Minas Gerais – atualmente Cia. Energética de Minas Gerais), em 

1952. O Binômio restringiu a ação do Governo de Minas Gerais ao sistema rodoviário, 

uma vez que se iniciou um grande esforço de transferir as ferrovias para a competência 

                                                           
11 3/14 da taxa de recuperação econômica (Lei nº760/1951). 
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da União (transferência que começa antes da década de 1930), tendo sido concretizado 

em 1953 (DINIZ, 1981). 

O Binômio Energia e Transporte, de 1951, propôs a construção de 2.000 km de 

novas estradas e a pavimentação de 500 km. Durante o governo de JK, em Minas 

Gerais, coube, ao DER-MG, parcela considerável dos investimentos previstos em 

rodovias. Foi durante esse período que o Departamento foi desvinculado da Secretaria 

de Viação e Obras Públicas, passando a subordina-se diretamente à chefia de governo. 

Ao contrário da meta inicial, foram construídos 3.725 km de estradas entre 1951 e 1955, 

mas a meta de 500 km de pavimentação ficou a quem do esperado (DINIZ, 1981). 

De um investimento total de Cr$ 18.544.549,70 em atividades rodoviárias em 

1945, passou o Estado de Minas Gerais, através do DER, a um orçamento de Cr$ 

645.777.050,80, em 1955, para essas atividades. Para um investimento total de Cr$ 

337.240.081,60 em atividades rodoviárias no período compreendido entre 1923-1945, 

inverteu-se no período 1946-1955 o total de Cr$ 2.994.888.005,60. Nesse mesmo 

período, os gastos com construção foram maiores do que os com conservação e 

melhoramentos. A pavimentação começou a partir de 1948 e, até 1955, pavimentou-se 

somente 147 km12. Isso demonstra o impulso dado às intervenções rodoviárias no estado 

após a Lei Joppert, ainda mais quando se considera que as despesas com a 

modernização rodoviária foram bem maiores do que a cota do FRN na primeira década 

(DER-MG, 1957).  

Até 1944 os caminhos e rodovias pareciam atender a uma miscelânea de 

interesses locais. Fato que pode ser comprovado através das várias cidades mineiras que 

se apresentavam como irradiadoras de caminhos que articulavam o seu entorno, porém 

pouco interligavam com o resto do estado. Entretanto, a partir de 1945, o planejamento 

rodoviário passa a ser centralizado pelo DER-MG e o Estado passa a assumir os 

investimentos em construção, conservação e melhoramento das vias. Assim, como 

consequência, Belo Horizonte passa a figurar como irradiadora de rodovias. Em 1957, a 

capital mineira já apresentava vias de ligação com os estados do Rio de 

Janeiro/Guanabara e São Paulo. Importante notar que poucas eram as ligações das 

rodovias estaduais com as federais, o que revela pequena articulação entre os interesses 

da União e de Minas Gerais (Figura 2).  

                                                           
12 Devido às dificuldades impostas pela importação do asfalto, que estava sujeita às oscilações cambiais e 
previa licença, o DER-MG iniciou os serviços de pavimentação em alvenaria poliédrica, resolvendo 
parcialmente o problema (Revista Mineira de Engenharia; 1954).  



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Estado, transportes e desenvolvimento regional: A “era rodoviária” em Minas Gerais, 

1940-1980 

 

 

23 

 Portanto, o primeiro decênio do rodoviarismo mineiro é marcado pelo 

enfrentamento de dificuldades financeiras e estruturais pelo Governo do Estado. Nesse 

período foram elaborados dois planos estaduais rodoviários, além de dois planos 

estaduais de desenvolvimento. Demonstrando assim uma recorrente busca pela 

adequação da infraestrutura viária e de estratégias de desenvolvimento econômico. As 

rodovias estaduais eram, em termos de extensão, quase sete vezes maiores que as 

federais, em 1949. No entanto, em 1954, essa proporção diminui para pouco menos de 

cinco vezes. Sendo assim, as rodovias federais crescem a ritmo mais elevado que as 

estaduais. Com relação à estrutura física da malha, pouco muda nesse período. As 

estradas em terra melhorada e não melhorada que representavam quase 95% do total, 

em 1945, passam a 98%, em 1954. Assim, grande parte do crescimento viário mineiro 

continuou sendo de rodovias com condições não ideais de tráfego para veículos 

automotores.  

 Na década de 1950, devido ao movimento, muitas estradas já se encontravam na 

ocasião de serem pavimentadas. Analisando o problema, o Governo Bias Fortes criou o 

Plano Especial de Pavimentação. Os trabalhos de pavimentação das estradas constantes 

do Plano foram contratados por concorrência pública realizada no dia 23 de dezembro 

de 1957.  

Iniciado em 30 de outubro de 1958, o plano previa a pavimentação de 3.032 km 

de novas rodovias, compreendendo serviços de terraplanagem e obras de arte, com 

término previsto dentro de três anos. As obras estavam a cargo do consórcio empreiteiro 

Sociedade de Pavimentação e Terraplanagem PATER Ltda. 

A fim de obter mais recursos para a continuidade da expansão rodoviária, pela 

Lei nº 1.734, de 24 de dezembro de 1957, foi criado o pedágio com a finalidade da 

cobrança de taxa correspondente ao uso das estradas pavimentadas, revertendo a renda 

obtida, a qual era depositada em banco sob título “Conta Especial de Pavimentação”, ao 

incremento da mesma pavimentação. E, em 1961, o DER foi autorizado a emitir 

apólices, cujo produto obtido era denominado de Obrigações Rodoviárias, que se 

destinariam à aquisição de equipamento para o DER e à execução do programa de obras 

rodoviárias (DER-MG, 1970).  

Houve considerável acréscimo na pavimentação das rodovias mineiras, no 

segundo decênio. No entanto, é importante destacar que grande parte das vias asfaltadas 

eram federais, confirmando, assim, o fracasso do Plano Especial. Isso pode ter resultado 



XII Congresso Brasileiro de História Econômica & 13ª Conferência Internacional de História de Empresas 
Estado, transportes e desenvolvimento regional: A “era rodoviária” em Minas Gerais, 

1940-1980 

 

 

24 

tanto de dificuldades conjunturais econômicas quanto pelo mau dimensionamento das 

capacidades operacionais do governo de lidar com as metas impostas. Assim, em 1963, 

as principais vias federais13 já estavam pavimentadas. Além disso, outros pequenos 

trechos de rodovias federais e estaduais já se encontravam com pavimentação. 

Em 1964, havia aproximadamente 3.731 quilômetros de estradas asfaltadas em 

Minas Gerais e a União era responsável por praticamente 86% (3.239 km) desse total, 

sendo que quase toda essa extensão respondia por três estradas (Rio-Bahia, Rio-Belo 

Horizonte-Brasília e a São Paulo-Belo Horizonte). Contudo, “apresentavam-se essas 

estradas muito mais com o sentido de integração nacional do que propriamente com as 

características de vinculação de polos econômicos mineiros e de escoamento de nossos 

fluxos de produção” (RESENDE, 1975; p. 13). 

Em 1964 e 1965, realizou-se um estudo para definir um plano diretor de 

transportes para Minas Gerais, contratado pelo GEIPOT, com assistência técnica do 

Banco Mundial, através das empresas de consultoria INGEROUTE e COVERDALE 

AND COLPITTS, firmas francesa e estadunidense, respectivamente.  

Como relata Resende (1975), a adoção desse Master Plan pelo governo mineiro 

permitiu a obtenção de financiamentos externos, em grande parte provindos do Banco 

Mundial. Entretanto, é preciso evidenciar que esse Plano, por utilizar metodologia que 

propunha intervenções rodoviárias de acordo com as tendências da economia e 

movimentos populacionais mineiros, tendia a aprofundar, ainda mais, a inserção 

periférica da economia mineira no contexto nacional. Assim, por mais que se 

diminuíssem as interferências políticas na definição dos investimentos rodoviários a 

serem realizados, os gestores mineiros fizeram opção por aceitar esse caminho para a 

economia estadual.  

 É possível notar que as rodovias mais longas eram vias federais, que conectavam 

não só a capital às cidades mais longínquas, como também às principais cidades do país. 

Desse modo, coube à malha estadual conectar as cidades mineiras aos grandes troncos 

federais. Grande parte dos investimentos federais se efetivou, interligando o estado de 

Minas Gerais através de uma lógica radial, tendo Belo Horizonte como o principal 

centro irradiador de rodovias (Figura 3).  

                                                           
13 A BR-116, que ligava a cidade do Rio de Janeiro ao Nordeste e passava pelo estado de Minas Gerais; a 
BR-040, que ligava a cidade do Rio de Janeiro a Brasília e passava por Belo Horizonte; e, a BR-381, que 
ligava Belo Horizonte à cidade de São Paulo.  
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 O impulso no programa rodoviário mineiro, após 1964, foi intenso. Tanto que, 

em 1974, o estado tinha três vezes mais estradas pavimentadas do que dez anos antes. 

No entanto, por mais que a participação estadual em termos absolutos tenha aumentado 

– saindo de 492 km, para 3.435 km -, a União continuou a representar a maior parte de 

toda a rede pavimentada, sendo, aproximadamente, 67% de um total de 10.606 km. O 

sistema rodoviário vigente foi aprovado pelo Conselho Rodoviário Estadual em 26 de 

novembro de 1974, até então valia o plano de 1955, revelando a passividade da política 

rodoviária mineira frente à brasileira.  

Outra característica do processo de crescimento e desenvolvimento regional de 

Minas Gerais é a sua desarticulação espacial, ou seja, não havia um grande centro, ou 

este centro não se encontrava devidamente articulado com todo o espaço mineiro 

através de um sistema de transportes eficiente (DER-MG, 1985). 

Assim, até meados da década de 1970, era mais fácil a comunicação da Zona da 

Mata e Sul de Minas com o Rio de Janeiro do que com Belo Horizonte, o mesmo 

ocorrendo com o Triângulo em relação a São Paulo e amplas faixas do Norte de Minas 

com relação a Salvador. 

Com o crescimento acelerado de Belo Horizonte e grandes investimentos em 

rodovias troncais federais, formando quase um sistema radial com polo na capital 

mineira, sobretudo a partir da segunda metade da década de cinquenta, essa 

desarticulação sociopolítica econômica tendeu a desaparecer. Comparativamente à 

situação de 1974 (Figura 3), houve certo crescimento das vias federais em 1982, porém 

a maior mudança é com relação às estaduais, que passaram a interligar mais cidades à 

malha federal (Figura 4).  

Desse modo, com relação à contribuição do sistema de transporte ao crescimento 

equilibrado, tanto espacial como estruturalmente, a tônica da década de 1970, 

principalmente a partir de 1974, passou a ser de concentração de estradas alimentadoras 

em torno de polos microrregionais (desconcentração do processo de crescimento intra-

estadual e a articulação dessas estradas com os demais modais de transportes - 

articulação intermodal) (RESENDE, 1975). 

No início da década de 1980, além da mudança de dinâmica imposta pelo fim do 

FRN, o DER-MG perde sua autonomia administrativa e passou a não ser o único 
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responsável pelo desenvolvimento do sistema de transporte estadual14, marcando o fim 

do rodoviarismo mineiro e brasileiro pela perda de apoio institucional e da garantia de 

recursos para os investimentos na malha rodoviária. 

 

 

Periodização da “era rodoviária” mineira  

 

 

O primeiro período do rodoviarismo mineiro é aquele compreendido entre 1945 

e 1955, caracterizado por uma estrutura dualista em termos tecnológicos, refletindo de 

forma aguda as contradições entre os sistemas rodoviário e ferroviário. Entretanto, no 

transcurso desse decênio, a Rede Mineira de Viação (RMV) foi transferida para o 

Governo Federal, permitindo a especialização de MG na política rodoviária. Esse 

período é marcado pelo enfrentamento de dificuldades financeiras e estruturais pelo 

Governo do Estado, explicitados pela criação e empoderamento do DER-MG, 

transformando-o em importante construtor de rodovias, assim como pelas tentativas de 

garantir mais recursos para a política rodoviária. Foram elaborados dois planos 

estaduais rodoviários, além de dois planos estaduais de desenvolvimento. 

Demonstrando, assim, uma recorrente busca pela adequação da infraestrutura viária e de 

estratégias de desenvolvimento econômico. No início do período vigorava uma 

proporção de mais de 7 km de rodovias estaduais para cada quilômetro de vias federais 

e no final prevalecia a razão de 3,6 km, embora ainda acima da média nacional. Com 

relação à extensão das vias, Minas Gerais se destaca por ter a maior extensão estadual 

desde o princípio e, no que diz respeito à federal, o estado passa da quarta para a 

segunda posição, atrás apenas da Bahia. Importante destacar que a pavimentação avança 

mais rápido nas estradas federais do que estaduais, apresentando, em 1955, 

respectivamente, 3% e 1%. Portanto, o que se observa no período é um avanço mais do 

que proporcional da extensão das vias federais no território mineiro, ao passo que as 

estaduais não avançam em termos de quilometragem, mas sim de melhoramentos, 

apesar disso, grande parte do crescimento viário mineiro continuou sendo de rodovias 

com condições não ideais de tráfego para veículos automotores. A principal mudança é 

                                                           
14 Através da Lei 8.502, de 19 de dezembro de 1983, regulamentada pelo Decreto 23.476, de 28 de 
fevereiro de 1984, tornou-se uma entidade vinculada ao Sistema Operacional de Transporte, cujo órgão 
central é a Secretaria de Estado de Transportes (DER-MG, 1985). 
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com relação ao desenho da malha rodoviária, que passa a ter Belo Horizonte como 

centro articulador.  

O segundo período, entre 1956 e 1963, é marcado pela tentativa do Governo 

Estadual de dar continuidade ao exitoso Binômio Energia e Transporte através do Plano 

Especial de Pavimentação (1958) e, com relação ao Governo Federal, o Plano de Metas 

transforma o território mineiro em importante centro articulador da malha federal, 

fazendo com que as principais rodovias cortassem o território em algum ponto. Desse 

modo, no final de 1963, Minas Gerais passa a ser o estado com a maior extensão de vias 

federais. Com relação às estaduais, sai da primeira para a quarta posição, atrás de São 

Paulo, Santa Catarina e Goiás. No que diz respeito à pavimentação, tem-se substancial 

aumento com relação às federais, que passam a 69% do total, enquanto as estaduais 

passam a 7%. Portanto, o Governo de Minas Gerais encontra grande dificuldade em 

avançar com relação à pavimentação, ao passo que a União avança tanto em termos de 

extensão quanto de asfaltamento, elevando a participação da malha federal no conjunto 

do estado. Esse período é marcado pelo afastamento gradual do DER-MG da atividade 

construtora, explicitado pelo sucateamento de sua estrutura ao longo da década de 50, 

impossibilitando-o de assumir obras no início da década de 60, por escassez de pessoal. 

Além disso, durante esse período há algumas tentativas de aumentar o financiamento do 

rodoviarismo, com a regulamentação do pedágio e das Obrigações Rodoviárias.  

O terceiro período, entre 1964 e 1973, é caracterizado por considerável avanço 

no rodoviarismo, sendo o auge desse processo. Uma mudança substancial é a perda de 

autonomia dos departamentos estaduais com relação ao plano federal. Minas Gerais 

passou a ter um plano elaborado pela União (Master Plan), que tinha uma metodologia 

que selecionava as intervenções viárias que proporcionassem retornos econômicos 

certos. Desse modo, é nesse período que a integração periférica de Minas se concretiza, 

mesmo considerando que houve grande aumento na malha estadual. O que se observa é 

um avanço em extensão e pavimentação tanto das vias federais quanto das estaduais. 

Minas Gerais continua sendo o estado com maior extensão de rodovias federais, com 

pavimentação de 76% do total. E, no que diz respeito às vias estaduais, o estado passa a 

ser o de maior extensão e com 17% de pavimentação. Portanto, grande parte dos 

investimentos federais se efetivou, interligando o estado de MG através de uma lógica 

radial, tendo BH como o principal centro irradiador de rodovias. 
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O último período, entre 1974 e 1982, é marcado pelo arrefecimento das 

intervenções rodoviárias. No que diz respeito às vias federais, expandem até 1978 e 

depois se estabilizam tanto em termos de extensão quanto de pavimentação. Com 

relação às estaduais, elas continuam expandindo, porém a um ritmo mais lento. Ao fim 

de 1982, Minas Gerais continua sendo o estado com maior extensão de rodovias 

federais, com 84% de pavimentação. No que diz respeito às estaduais, o estado deixa de 

ser o de maior extensão, mas passa a ter 32% do total pavimentado. É nesse período que 

se tem a aprovação do último Plano Rodoviário Estadual, que passou a buscar a ligação 

de cidades a polos microrregionais, ao invés de construir grandes troncos. Esse é o fim 

do processo caracterizado como rodoviarismo, pois além da desvinculação total dos 

recursos do FRN em 1982, acabando com o fluxo constante de recursos para o 

rodoviarismo, e tem-se, em 1983, a mudança da centralidade da política de transportes 

do DER-MG para a Secretaria de Estado de Transportes, tornando o departamento 

vinculado ao Sistema Operacional de Transporte, cujo órgão central passou a ser a 

Secretaria.  

 

 

Considerações Finais 

 

Em suma, o rodoviarismo mineiro foi um processo que carregou características 

próprias, tendo sido pioneiro em determinados momentos, no entanto, foi condicionado, 

diversas vezes, pela dinâmica nacional, principalmente no que diz respeito às 

legislações, que aportaram recursos nas rodovias, bem como quanto às regulamentações 

do processo licitatório. Portanto, devido às características diversas que esse movimento 

teve desde a promulgação da Lei Joppert, em 1945 à extinção do FRN em 1982, é 

possível elaborar, em linhas gerais, uma proposta de periodização desse movimento 

chamado rodoviarismo. 

No que diz respeito à construção rodoviária, a expansão, pelo menos num 

primeiro momento, se deu em melhoramentos na base viária já existente, tendo sido a 

construção de novas rodovias responsável por quase 50% da malha rodoviária até 1955. 

Assim, ao longo de todos os períodos, a expansão média foi praticamente constante, 

tendo apresentado pequenas variações para cima e para baixo, sendo o segundo período 

analisado o de menor expansão. Portanto, ao longo de toda a era rodoviária mineira 
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foram construídos mais de 15 mil quilômetros e pavimentados mais de sete mil 

quilômetros de rodovias estaduais. 

Em linhas gerais, o sistema rodoviário implantado foi em grande parte 

decorrente da necessidade de expansão dos polos dinâmicos do Rio de Janeiro e de São 

Paulo e de outro lado decorrente da necessidade de integração do território nacional. 

Dessa forma, o Governo Federal construiu e pavimentou uma série de rodovias troncais 

ligando o centro de Minas Gerais ao Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, rodovias 

ligando a Zona do Triângulo Mineiro a São Paulo e Brasília, e finalmente a rodovia 

Rio-Bahia que atravessa o estado de Minas Gerais de Sul a Norte, a leste da Serra do 

Espinhaço. 

O Governo do Estado de Minas Gerais, por sua vez, construiu uma série de 

rodovias estaduais cujo principal objetivo era o de complementar a rede troncal federal, 

sem maiores preocupações com relação à possível desintegração da economia regional, 

facilitando assim a área de influência de polos externos, como é o caso do Rio de 

Janeiro e de São Paulo. Entretanto, a base produtiva do estado ampliou-se 

consideravelmente, especialmente através dos programas siderúrgico, metalúrgico, de 

mineração e de cimento, no que se refere ao setor secundário da economia, e devido ao 

programa de exportação de milho e soja do Triângulo Mineiro pelo porto de Vitória. 

Este último programa fez parte dos Corredores de Exportação desenvolvidos pelo 

Governo Federal. Portanto, a articulação do território mineiro se realizou, num primeiro 

momento, por meio de rodovias federais que buscavam garantir o acesso ao mercado 

pelas economias de São Paulo e do Rio de Janeiro e, num segundo momento, a partir da 

construção de Brasília, as novas rodovias federais cortavam o território mineiro a fim de 

proporcionar à nova capital federal acesso a várias regiões. 

Pode-se dizer que o rodoviarismo mineiro, nas décadas de 1940 e 1950, 

caracterizou-se por um modelo de integração não-dependente, dada a vigência de 

diretriz política que ainda pretendia a diversificação da economia mineira, bem como 

pelo fato do processo de integração do mercado interno brasileiro ainda se encontrar 

parcialmente efetivo. Adicionalmente, os planos rodoviários estaduais de 1946 e 1955 

não precisaram passar pelo crivo federal e o método de seleção de qual investimento 

priorizar ainda estava muito pautado pelas decisões políticas internas a Minas Gerais. 

Em sentido distinto, nas décadas de 1960 e 1970 prevaleceu integração inter-regional 

periférica a presidir o rodoviarismo mineiro. A inflexão decorreu de decisões políticas 
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que aceleraram a integração do mercado interno nacional, implicando em especialização 

produtiva de Minas Gerais como fornecedor de matérias-primas e bens intermediários. 

Além disso, em 1967, as intervenções rodoviárias mineiras passaram a ser realizadas 

segundo plano elaborado por uma consultoria estrangeira, que tinha por metodologia 

selecionar somente os trechos rodoviários com retornos de investimentos certos. 

Desse modo, de forma sintética, pode-se concluir que a modernização 

ferroviária, por ter apresentado uma capilaridade restrita no território mineiro e por não 

ter servido, em grande parte, à circulação interna de mercadorias e pessoas, contribuiu 

para a persistência dos transportes tradicionais e, portanto, para a manutenção de uma 

rede de estradas e caminhos que eram extensões naturais do fim dos trilhos. Sendo 

assim, a emergência do rodoviarismo no Brasil e em Minas Gerais se efetivou 

concomitante à crítica do ferroviarismo, principalmente no que dizia respeito à sua 

ineficiência em dar respostas rápidas às demandas por transportes no país. Entretanto, 

por mais que se criticassem as ferrovias, o desenvolvimento rodoviário se realizou 

seguindo o mesmo padrão de concentração da malha ferroviária. Portanto, o 

desenvolvimento dos transportes foi condicionado pelas características da economia de 

Minas Gerais, isto é, os espaços em que o desenvolvimento das relações capitalistas se 

estabeleceram mais rapidamente foram aqueles que tiveram a infraestrutura de 

transportes primeiro desenvolvida. Também verificou-se a relevância da localização 

geográfica do estado, que determinou que importantes troncos rodoviários federais 

cortassem o território mineiro em algum lugar e, em alguns casos, convertendo Belo 

Horizonte em irradiadora de rodovias. No que diz respeito ao processo de expansão das 

vias prevaleceu apropriação privada de recursos públicos durante todo o processo de 

modernização, caracterizados por aditivos casuísticos nos contratos e licitações, que 

assumiram feição fraudulenta. Assim sendo, a expansão rodoviária mineira foi 

importante condicionante para a consolidação da inserção periférica do estado na 

divisão regional do trabalho, pois Minas foi cortada por importantes troncos rodoviários 

nacionais e beneficiou-se de forma secundária da malha viária, se pautando apenas por 

garantir o acesso das centros regionais mineiros aos troncos federais.  

 Durante a elaboração dessa pesquisa ficou evidente o número reduzido de 

trabalhos que tratam dos transportes enquanto política pública. No geral, investimentos 

em transporte são considerados obras públicas. Entretanto, isso esconde certo 

misticismo em torno dele, pois, ao não ser tratado enquanto política, exime-se de avaliar 
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se determinado trecho rodoviário, por exemplo, trouxe benefícios ao longo de sua 

extensão. Dessa forma, assim como já apontado por Batista (2010), fica implícito o mito 

do progresso supostamente atribuído aos benefícios imanentes dos investimentos em 

transporte. Portanto, a persistência do mito modernizante dos transportes acaba levando 

à exclusão de outras políticas públicas que provavelmente teriam resultados socialmente 

mais eficientes. É preciso considerar nas análises que os sistemas de transportes são 

produto da sociedade que as construiu. Assim sendo, os transportes não podem ser 

tratados como um fim em si mesmo, mas sim enquanto um meio.  

A infraestrutura de transportes reflete o amadurecimento das relações capitalistas 

de produção, seja por sua generalização ou pela hegemonia de determinado grupo social 

naquele espaço. Portanto, pode ser demonstrativo do desequilíbrio entre as forças 

sociais, se apresentando como um método impositivo (estratégia de colonização) e não 

como consequência natural. Portanto, o mito do desenvolvimento econômico através 

dos transportes pode ser entendido como uma estratégia deliberada de alienação das 

relações sociais daquele espaço e de apropriação dos fatores de produção. Assim, a 

manutenção dos desequilíbrios regionais é intencional para que se mantenha a 

reprodução de determinado grupo exclusivo e hegemônico. 

Nesse contexto, a tecnocracia surgiu para fundamentar tecnicamente as decisões 

políticas desse grupo dominante. Criando restrições ao atendimento dos outros grupos 

com base em argumentações de racionalidade econômica. O que fica implícito é que os 

parâmetros e métodos de avaliação escolhidos são no fundo decisões particulares 

tomadas, por causa de inúmeras definições que existem, por exemplo, o que é 

desenvolvimento econômico. 

Em suma, fica em aberto algumas agendas de pesquisa que possam vir a 

complementar os resultados expostos nessa pesquisa, são elas: a percepção da dimensão 

política na relação entre transporte e desenvolvimento regional; a capilaridade da 

infraestrutura de transporte enquanto uma política deliberada de “colonização” dos 

espaços mais dinâmicos ou catalisador das transformações nas relações de produção 

incipientes no espaço; considerando que a persistência do mito modernizante dos 

transportes acabam levando à exclusão de outras políticas públicas, que provavelmente 

teriam resultados socialmente mais eficientes, a técnica estaria a serviço do poder 

econômico na busca da não distribuição espacial das atividades econômicas ao utilizar 

uma definição de transporte meramente instrumental?; e, por último, dentro da análise 
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do rodoviarismo mineiro, ainda resta analisar os processo do DER-MG, que são 

relatórios com informações sobre o processo licitatório, o projeto de engenharia, o 

traçado, o material utilizado, o tempo de obra, entre outros, das intervenções rodoviárias 

realizadas pelo órgão desde sua criação. 

 

Anexos 

 

Figura 1 - Extensão das estradas de rodagem 

em Minas Gerais – 1944 

Fonte: Departamento Nacional do Café. Mapa 

cafeeiro calcado na carta de Minas Gerais, do 

Departamento Geográfico do Estado. 1944. 

 

Figura 2 - Extensão das estradas de rodagem 

em Minas Gerais – 1957 

Fonte: Mapa rodoviário do Estado de Minas 

Gerais. Minas Gerais: DER, 1957. 

Figura 3 - Extensão das estradas de rodagem 

em Minas Gerais - 1973 

Fonte: Mapa rodoviário do Estado de Minas 

Gerais. Minas Gerais: DER, 1973. 

 

Figura 4 - Extensão das estradas de rodagem 

em Minas Gerais - 1982 

Fonte: Mapa rodoviário do Estado de Minas 

Gerais. Minas Gerais: DER, 1982. 
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