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  Localização Geográfica   

  

  O Estado de Minas Gerais é uma das 27 unidades da República Federativa do Brasil, na
América do Sul. Está localizado na região Sudeste do Brasil, juntamente com os Estados do
Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo. Seu território fica entre os paralelos 14º13’58’’ e
22º54’00’’ de latitude sul e os meridianos de 39º51’32’’ e 51º02’35’’ a oeste de Greenwich.
Ocupa um fuso horário correspondente a -3 horas em relação a Greenwich.
  
  Sem acesso direto ao mar, a ligação com o Oceano Atlântico se faz principalmente através
dos estados vizinhos da Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro e São Paulo, com os quais se
limita.
  
  Uma linha divisória de 4.727 km separa Minas Gerais de seus vizinhos. O Estado faz divisa
com São Paulo (sul e sudeste), Rio de Janeiro (sudeste), Mato Grosso do Sul (oeste), Goiás e
Distrito Federal (noroeste), Espírito Santo (leste) e Bahia (norte e nordeste). A distância linear
entre os pontos extremos é de 986 km no sentido norte – sul e, de 1.248, no leste – oeste.   

  Distâncias Linear e Rodoviária de Municípios Selecionados em Relação à Capital -
Minas Gerais                

     Distância em Linha Reta      

        Especificação                 Distância (km)                
               Boa Vista 
        3.118        
               Rio Branco         2.794        
               Manaus         2.558        
               Porto Velho         2.483        
               Macapá         2.342        
               Belém         2.103        
               São Luís         1.913        
               Fortaleza         1.876        
               Natal         1.817        
               João Pessoa 
        1.715        
               Teresina         1.634        
               Recife         1.628        
               Maceió         1.429        
               Cuiabá         1.375        
               Porto Alegre         1.341        
               Aracaju         1.231        
               Palmas         1.175        
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               Campo Grande         1.121        
               Florianópolis         971        
               Salvador         955        
               Curitiba 
        820        
               Goiânia         667        
               Brasília         624        
               São Paulo         489        
               Vitória         383        
               Rio de Janeiro         339        
                          

     Distância Rodoviária - Brasil      

        Especificação                 Distância (km)                
               Brasília 
        740        
               Salvador         1.364        
               Rio de Janeiro         464        
               São Paulo         586        
               Vitória         541        
                

     Distância Rodoviária - Minas Gerais      

                                  Especificação                 Distância (km)                
               Contagem 
        21        
               Ribeirão das Neves         25        
               Santa Luzia         29        
               Betim         30        
               Sete Lagoas         70        
               Divinópolis         120        
               Barbacena         173        
               Ipatinga         209        
               Juiz de Fora         255        
               Governador Valadares
        311        
               Patos de Minas         400        
               Montes Claros         417        
               Teófilo Otoni         446        
               Poços de Caldas         460        
               Uberaba         472        
               Uberlândia         540        
                         
       

 2 / 6



Perfil

  Fonte:Minas On-Line – www.mg.gov.br    

  

   História de Minas Gerais   

  

  O desbravamento na região que hoje compreende o estado de Minas Gerais se iniciou no
século XVI, por meio do trabalho dos bandeirantes, em busca de ouro e pedras preciosas. Em
1709, foi criada a Capitania de São Paulo e Minas de Ouro, que, em 1720, foi desmembrada
em São Paulo e Minas Gerais. 
  
  No início do século XVIII, a região tornou-se um importante centro econômico da colônia, com
rápido povoamento. No entanto, a produção de ouro começou a cair por volta de 1750, levando
a Metrópole – Portugal - a criar formas cada vez mais rígidas de arrecadação de impostos, o
que resultou no mais conhecido movimento político e histórico de Minas Gerais – A
Inconfidência Mineira.
  
  A absoluta influência da mineração na economia do estado inibiu, de certa forma, o
desenvolvimento de outras atividades econômicas de exportação. Por muitos anos, apesar dos
avanços advindos da produção de açúcar, fumo e algodão, Minas Gerais continuou baseando
sua economia nas grandes fazendas. O lento avanço da economia de Minas, como o de toda
colônia, foi acelerado com o advento da produção e exportação de café.
  
  A introdução da cafeicultura em Minas Gerais ocorreu no início do século XIX e logo se
transformou na principal atividade da província e no agente indutor do povoamento e
desenvolvimento da infra-estrutura de transportes. A prosperidade trazida pelo café ensejou um
primeiro surto de industrialização, reforçado, mais tarde, pela política protecionista
implementada pelo Governo Federal após a Proclamação da República. 
  
  As indústrias daí originárias eram de pequeno e médio portes, concentradas, principalmente,
nos ramos de produtos alimentícios (laticínios e açúcar), têxteis e siderúrgicos. No setor
agrícola, em menor escala, outras culturas se desenvolveram, como o algodão, a
cana-de-açúcar e cereais. 
  
  O predomínio da cafeicultura se alterou, gradualmente, a partir da década de 1930, com a
afirmação da natural tendência do Estado para a produção siderúrgica e com o crescente
aproveitamento dos recursos minerais. Ainda na década de 1950, no processo de substituição
de importações, a indústria ampliou consideravelmente sua participação na economia
brasileira. 
  
  Na década de 1970, a economia mineira passou por mudanças estruturais graças a um
grande volume de investimento. Nesse período, o Estado reverteu a perda de posição relativa
no contexto nacional. Iniciou-se então um processo de adensamento e diversificação da sua
estrutura industrial, de consolidação de novos setores industriais e de ampliação da inserção
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nacional e internacional da economia mineira. 
  
  Inconfidência Mineira
  O movimento que inspirou a bandeira de Minas Gerais, símbolo maior do estado, surgiu com
a intenção de romper as relações entre a colônia e a metrópole.  O movimento reuniu
proprietários rurais, intelectuais, clérigos e militares, numa conspiração que pretendia eliminar a
dominação portuguesa e criar um país livre no Brasil, em 1789.
  
  O ideal Iluminista que difundia-se na Europa ao longo do século XVIII e a Independência das
13 colônias inglesas na América do Norte que, apoiadas nas idéias iluministas não só
romperam com a metrópole, mas criaram uma nação soberana, republicana e federativa,
influenciaram diretamente os colonos mineiros, que passaram a ansear por liberdade.
  
  A Inconfidência Mineira na verdade não passou de uma conspiração, onde os principais
protagonistas eram elementos da elite colonial - homens ligados à exploração aurífera, à
produção agrícola ou a criação de animais - sendo que vários deles estudaram na Europa e se
opunham às determinações do pacto colonial, enrijecidas no século XVIII. Além destes,
encontramos ainda alguns indivíduos de uma camada intermediária, como o próprio
Tiradentes, filho de um pequeno proprietário que, após dedicar-se a várias atividades, seguiu a
carreira militar, sendo portanto, um dos poucos indivíduos sem posses que participaram do
movimento.
  
  Um os mineradores contatados foi o coronel Joaquim Silvério dos Reis que, a princípio aderiu
ao movimento, pois como a maioria da elite, era um devedor de impostos. No entanto, com
medo de ser envolvido diretamente, resolveu deletar a conspiração. Em 15 de março de 1789
encontrou-se com o governador, Visconde de Barbacena e formalizou por escrito a denúncia
de conspiração. Com o apoio das autoridades portuguesas instaladas no Rio de Janeiro,
iniciou-se uma sequência de prisões, sendo Tiradentes um dos primeiros a ser feito prisioneiro
na capital, onde se encontrava em busca de apoio ao movimento e alguns dias depois
iniciava-se a prisão dos envolvidos na região das Gerais e uma grande devassa para apurar os
delitos. 
  
  A devassa promoveu a acusação de 34 pessoas, que tiveram suas sentenças definidas em 19
de abril de 1792, com onze dos acusados condenados a morte: Tiradentes, Francisco de Paula
Freire de Andrade, José Álvares Maciel, Luís Vaz de Toledo Piza, Alvarenga Peixoto, Salvador
do Amaral Gurgel, Domingos Barbosa, Francisco Oliveira Lopes, José Resende da Costa (pai),
José Resende da Costa (filho) e Domingos de Abreu Vieira. 
  
  Desses, apenas Tiradentes foi executado, os demais tiveram a pena comutada para degredo
perpétuo por D. Maria I. O Alferes foi executado em 21 de abril de 1792 no Rio de Janeiro,
esquartejado, sendo as partes de seu corpo foram expostas em Minas como advertência a
novas tentativas de rebelião.
   
  Fonte: Minas On-Line – www.mg.gov.br   
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  Economia   

  

  MINAS, A CRIAÇÃO DO BRASIL
  Durante os dois primeiros séculos, as Capitanias não passavam de meros entrepostos
comerciais ou engenhos produtores de açúcar, quase sem nenhuma articulação entre si.
Entendiam-se diretamente com Lisboa, ignorando-se umas às outras e mal reconhecendo a
existência dos Governos Gerais. 
  
  Nem a mesma língua falavam: uma parcela da população usava o português, mas a maioria
se comunicava nas línguas indígenas.Viviam voltadas para fora, &quot; arranhando as praias
como caranguejos&quot;, segundo a pitoresca e sábia definição do historiador Sérgio Buarque
de Holanda. A Colônia continuava um território a ser conquistado, imenso e desconhecido, alvo
da cobiça internacional, sobretudo de espanhóis e franceses.A situação agravava-se ainda
mais com a resistência dos índios, que se opunham tenazmente à ocupação de seus domínios.

  
  Somente a partir do século XVIII, graças à descoberta do ouro em Minas, e, posteriormente,
dos diamantes, foi que o Brasil começou a constituir-se como país. As áreas da mineração - as
Minas Gerais - tornaram-se o centro econômico do Reino Português, mais ricas do que a
Metrópole, e em torno delas se foi integrando a atividade produtiva das diferentes regiões, até
mesmo das mais afastadas. 
  
  Calcula-se que para as Minas afluíram cerca de meio milhão de pessoas, numa das
maioresmigrações registradas na História. O ouro enriquecia forasteiros vindos de todas as
procedências. As quantidades extraídas entre 1700 e 1800 foram superiores a tudo o que havia
sido produzido anteriormente no mundo, incluindo as minas do Rei Salomão. 
  
  Nos locais da mineração começaram a surgir as primeiras vilas e cidades: Mariana, Ouro
Preto, Sabará, Caeté, Congonhas, São João del Rei, Tiradentes, Pitangui, Diamantina, Serro,
Paracatu e dezenas de outras. Iniciava-se um vertiginoso processo de interiorização e
urbanização, que o Brasil jamais conhecera. A nascente e urbanizada sociedade mineira
diversificou-se: para atender aquela multidão, reunida de uma hora para outra em espaço físico
relativamente limitado, era preciso organizar-se. Para aqui vieram juizes, militares, funcionários
civis, profissionais liberais, comerciantes, trabalhadores especializados, artesãos, artistas e
intelectuais. Nascia assim uma classe média influente, que inexistia no resto do país, ainda
dominado pela exclusiva relação senhor x escravo. 
  
  As Minas converteram-se num poderoso pólo de convergência da atividade econômica. Do
Rio, que era o principal porto de saída do ouro, chegavam as mercadorias estrangeiras e os
escravos africanos; de São Paulo, novas levas de bandeirantes, que descobriram os minerais e
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julgavam-se os donos da terra; do extremo sul os tropeiros gaúchos, fornecedores de carne
bovina e de muares usados no transporte; do nordeste, os fazendeiros trazendo da Bahia, de
Pernambuco e de outras áreas banhadas pelo São Francisco, o gado e os produtos agrícolas;
de mais longe ainda, os curraleiros do Maranhão, do Piauí e do Pará, enfim, gente proveniente
de todos os cantos, atraída pelas riquezas do novo eldorado. Os brasileiros se encontravam
pela primeira vez. Nas palavras de outro historiador, Luiz Felipe de Alencastro, da Unicamp,
Universidade de Campinas, &quot;Minas estava inventando o Brasil&quot;. Ou melhor: Minas
estava criando o Brasil. 
  
  Brancos, negros, índios e mestiços, apesar das profundas desigualdade sociais existentes,
uniam-se na faina comum da mineração e sentiam-se integrantes de um mesmo país. O
português passou a ser língua dominante, e o território nacional se configurava já praticamente
com as mesmas delimitações de hoje. Graças ao ouro das Minas Gerais operou-se o milagre
da integração brasileira, num contraste com o que se passava no lado hispânico do continente,
pulverizado em dezenas de nações. 
  
  José Maria Rabelo   
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