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RESUMO: O presente trabalho tem como objetivo compreender a formação socioeconômica e o 

papel do centro comercial de Frutal (MG) cidade pequena que levam a entender as relações 

estabelecidas na atualidade por meio da análise da centralidade urbana no contexto do Pontal do 

Triângulo Mineiro. Os passos metodológicos permitiram atingir o objetivo estabelecido, haja vista 

que eles perpassaram pelo levantamento teórico composto por dados secundários e dados 

primários em campo e na secretaria municipal. O comércio e os serviços, franquias, setor da 

saúde e do ensino superior fundamentaram a pesquisa e permitiram realizar estudo referente à 

centralidade. As rodovias, e os fluxos identificam as relações estabelecidas com suas 

hinterlândias, sendo que essas estão ligadas às categorias de análises, sobretudo, às do setor da 

saúde e do ensino superior devido as suas complexidades em relação às cidades do entorno. 

PALAVRAS-CHAVE: cidade pequena; Frutal (MG); centro comercial. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

A abrangência cada vez maior do desenvolvimento técnico-científico que atingiu a 

agroindústria implicou na maior interação do meio rural com o urbano, modificando as formações 

e as relações territoriais. Assim, discutir a realidade da mesorregião do Triângulo Mineiro, com 

foco no Pontal, é essencial, pois ela se insere nesses preceitos como importante região no estado 

de Minas Gerais e, consequentemente, no contexto da urbanização brasileira com estudos e 

pesquisas recentes. Por conseguinte, entender a dinâmica socioeconômica de Frutal (MG) (figura 

01) e de seu centro comercial pode ser um ponto de discussão para se analisar e se avaliar a 

estrutura dessa mesorregião, a centralidade urbana e o papel das cidades pequenas. 

                                                             
1 Doutoranda em Geografia na Universidade Federal de Uberlândia, Instituto de Geografia – Bolsista FAPEMIG. 
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Figura 01: Mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba (MG): município de Frutal (MG)  

 

Fonte: Letícia Parreira Oliveira, 2014. 

 

Sobre o processo histórico de formação territorial de Frutal (MG), Freitas (2004) expõe que 

a área onde o município se localiza também era um local de passagem dos viajantes que se 

direcionavam ao centro do país, principalmente a Goiás e Mato Grosso do Sul. De fato, a pecuária 

e a agricultura realizadas, para subsistência apresentavam grande importância, uma vez que o 

excedente produzido atendia a essa demanda de viajantes. Tal atividade era acrescida da 

prestação de outros serviços básicos a esses itinerantes, por exemplo, hospedagem e locais para 

alimentação da tropa.  

Notadamente, Uberaba (MG) se destacava na rede urbana. Segundo Lourenço (2007, p. 

132), a cidade possuía a maior população e exercia grande centralidade em relação às demais 

freguesias a oeste do Triângulo Mineiro (MG). No entanto, para o autor, “dois acréscimos viários 

contribuíram para distribuir a centralidade, até então concentrada em Uberaba, para outras 

cidades: o porto do Frutal e a ponte do Jaguara” (LOURENÇO, 2007, p. 141). O porto se 

localizava  

[...] próximo ao local onde hoje se encontra a cidade de Planura, na foz do Rio 
Pardo no Rio Grande. Esse porto ligou-se ao povoado do Frutal, para onde foi 
aberto um desvio da estrada que ligava Minas a Mato Grosso. Dessa forma, ao 
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passar ao largo de Uberaba, abreviavam-se, aproximadamente, 207 km na viagem 
de São Paulo ao Mato Grosso, dos quais 91 ainda tinham o inconveniente da 
navegação a contracorrente do Rio Grande (LOURENÇO, 2007, p. 143). 
 

Lourenço (2007, p. 143), citando Pontes (1978), afirma que “a ponte do Jaguara e o porto 

de Frutal (MG) foram fatores responsáveis por uma grande crise vivida pelo comércio de Uberaba 

(MG), na década de 1860”. Entretanto, em 1883, a então ferrovia Mogiana, que já cortava parte do 

estado de São Paulo, chegou ao Rio Grande, onde foi inaugurada a estação nomeada com o 

mesmo nome da ponte já existente, Jaguara (Guimarães, 2010). E em 1889, a ferrovia seguiu em 

direção a Goiás, perpassando pelo Triângulo Mineiro (MG) com estações em Sacramento (MG), 

Conquista (MG) e Uberaba (MG).  

Para Brandão (1989, p. 63), “com o advento da estrada de ferro, o crescimento econômico 

poderia “interiorizar-se”, afastando-se mais e mais do litoral [...] Assim, a ferrovia contribuiu para 

estender a fronteira agrícola agropecuária”. 

Nesse contexto, que o território é – sobretudo quando analisado pelo viés de Corrêa (1994) 

– essa apropriação que passa a identidade da sociedade local, o Triângulo Mineiro (MG) continua 

a se formar, mantendo o processo de surgimento dos demais municípios. Nesse âmbito, Uberaba 

(MG) teve, em um primeiro momento, o desmembramento que originou o Prata (MG) e, em um 

segundo, Frutal (MG).  

Não obstante, a posição geográfica de Frutal (MG) favorecia o escoamento da produção e, 

apesar da sua localização em relação à Uberaba (MG), segundo Reis de Paula (2012), Frutal 

(MG), já na década de 1970, mantinha importantes ligações com cidades paulistas, como Ribeirão 

Preto (SP) e Barretos (SP), devido também à sua proximidade e à disponibilidade de serviços e 

equipamentos, essencialmente os da saúde e da educação. Frutal (MG) estava “[...] nitidamente 

dentro da área de influência do Estado de São Paulo, sendo servida pela Refinaria Presidente 

Bernardes (Cubatão – SP) e por estradas de rodagem [...]” (BRASIL, 1972, p. 2). Segundo 

Brandão (1989), ainda no século XIX, Frutal (MG) apresentava estreita ligação com Barretos (SP) 

devido à navegação por meio do Rio Pardo. 

Nesse contexto, é importante entender as vias que se conectavam à Frutal (MG). Sua 

microrregião, em meados da década de 1960, apresentava rodovias federais (BR-153 e BR-364).  

O desenvolvimento da BR-364 influenciou o crescimento e desenvolvimento de Frutal 

(MG). Os dados populacionais são outro fator que identifica neste período a expansão da cidade, 

juntamente com Iturama (MG), em relação às demais cidades pequenas da região. O município de 

Frutal (MG) mais que dobrou sua população, chegando à década de 1970 com 30.669 habitantes, 

conforme indica a tabela 1. 

 

 

 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 1069 

Tabela 01: Microrregião de Frutal: evolução da população total (1950-2010) 

Municípios 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010 

Campina 
Verde 

13.513 19.001 21.940 21.152 20.080 19.100 19.285 

Carneirinho - - - - - 8.910 9.467 

Comendador 
Gomes 

3.594 3.520 3.671 3.224 2.964 2.842 2.972 

Fronteira - - 5.322 7.050 7.902 9.024 14.047 

Frutal 17.809 28.803 30.669 34.271 41.424 46.566 53.474 

Itapagipe 6.489 9.975 13.644 11.477 11.203 11.832 13.669 

Iturama 9.425 14.785 42.644 47.564 45.699 28.814 34.440 

Limeira do 
Oeste 

- - - - - 6.170 6.890 

Pirajuba - 2.496 2.151 2.984 3.112 2.741 4.664 

Planura - - 7.372 8.168 7.309 8.297 10.393 

São 
Francisco de 

Sales 
- - 6.774 4.441 4.941 5.274 5.800 

União de 
Minas 

- - - - - 4.638 4.424 

MR de 
Frutal 

50.830 78.580 134.187 140.331 144.634 154.208 179.525 

Fonte: IBGE, Censos demográficos de 1950, 1960, 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010. Primeiros 

Resultados do Censo 2010. 

Organização: Letícia Parreira Oliveira, 2014. 

 

Mesmo com os desmembramentos ocorridos entre 1960 e 1970 e o surgimento dos novos 

municípios, Frutal (MG) aumentava sua população. Do total de habitantes em 1970, 57,83% se 

encontravam na cidade e 42,17% no campo. Já em 2010, 46.089 habitantes residiam na área 

urbana e 7.379, na rural. Ao se considerar toda microrregião, o município possuía 29,78% da 

população total (IBGE, 2010). 

Para o autor Reis de Paula (2012, p. 39), Frutal (MG) é considerado um pequeno centro 

que “se conecta na rede urbana por meio da complementaridade das funções e fluxos. Nesse 

contexto, o desenvolvimento das atividades agrícolas exerce grande influência nas atividades 

econômicas no e do espaço urbano da cidade local”. 

Portanto, toda a abrangência do desenvolvimento técnico-científico-informacional – que é a 

construção e/ou reconstrução do espaço com a sobreposição do desenvolvimento da ciência, 

técnica e informação (SANTOS, 2009) – atingiu as atividades agropecuárias e, 

consequentemente, a agroindústria, o que implica na quase indissociável relação do meio rural 

com o urbano. Toda essa dinâmica altera as formações espaciais e as redes urbanas. Na cidade 
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pequena, essa analogia pode ser intensificada devido a sua aproximação com as atividades do 

campo. 

Dessa forma, a metodologia proposta para a pesquisa perpassou por etapas que foram 

realizadas individualmente ou de forma simultânea para uma melhor estruturação do trabalho. O 

primeiro passo consistiu no levantamento bibliográfico sobre o tema estudado, evidenciando a 

necessidade de se conhecer melhor o que já se tem pesquisado e publicado sobre o assunto, a 

fim de ter mais informações sobre o tema e ampliar os estudos sobre o Pontal do Triângulo 

Mineiro2. Com esse estágio realizado, a próxima etapa visou compreender as análises sobre as 

dinâmicas socioeconômicas, as quais foram relacionadas a demais informações de fontes 

secundárias, como dados censitários e estatísticos, PIB, comércio e serviços, saúde, entre outras. 

Esses últimos dados foram adquiridos nos sites do IBGE, CNES, UNICA, bem como na prefeitura 

municipal e secretarias de educação e saúde. Dessa forma, com base nos estudos bibliográficos, 

nos levantamentos secundários e nos primeiros trabalhos em campo que foram selecionadas as 

categorias de análise e de levantamento acerca do comércio e serviços, franquias, saúde e 

instituições de ensino superior. 

Para realizar a análise socioeconômica também foram levantados dados em campo, em 

Frutal (MG), bem como em meio eletrônico. Na cidade foram observadas as áreas comerciais, 

sendo que os dados levantados se referiam à disposição do comércio, existência de franquias, 

lojas de departamento, Secretaria da Fazenda e de Educação, bancos, concessionárias, 

armazéns, supermercados e instituições de ensino superior.  

As instituições de ensino superior são as que deixam mais visíveis os fluxos e o poder de 

atração das cidades, devido ao deslocamento de estudantes, educadores e demais profissionais 

que desempenham atividades nesse ramo. Dessa forma, a seleção dos itens tratados acima se 

justifica, especialmente, pela observação em campo que norteou as escolhas para gerar dados 

para a discussão sobre centralidade urbana. 

Assim, entende-se que esses passos metodológicos favoreceram as indagações e 

discussões para atingir, com bases sólidas, os resultados. O pesquisador consegue se aproximar 

da experiência dos sujeitos e de seu próprio papel como por meio das fontes manuseadas, 

gerando troca entre a pesquisa e as experiências empíricas.  

 

2. FRUTAL (MG) E SEU CENTRO COMERCIAL 

 

As atividades executadas no campo se refletem na cidade por meio da inserção de novos 

estabelecimentos decomércio e serviços, assim como pela diversificação das oportunidades de 

                                                             
2
 Autores como, Oliveira (2003), Oliveira (2013), Reis de Paula (2012), Santos (2011), Plastino (2003), Nascimento e 

Melo (2011), Miyazaki (2011), Fonseca e Santos (2011), Souza (2012). 
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formação profissional, todos visando atender as demandas geradas na zona rural dos municípios. 

Em Frutal (MG), isso ocorre e vem se reforçando na última década, acima de tudo, devido aos 

cursos em nível superior que abordam tanto as atividades exercidas no campo como as do setor 

comercial que atende a população. 

Segundo dados do IBGE, de 2006 para 2012, o número de empresas em Frutal (MG) 

passou de 1.616 para 1.969, sendo que o valor gasto com salários e outras remunerações mais 

que triplicou nesse mesmo período, chegando a R$197.887 em 2012. O total de pessoas 

assalariadas ocupadas passou de 6.613, em 2006, para 10.724, em 2012. 

Desse modo, segundo Reis de Paula (2012), nota-se o aumento da área empresarial em 

Frutal (MG), o que expande igualmente o comércio na porção central, com a presença de novos 

pontos, novas franquias, estimulando um aumento da diversidade de produtos e materiais 

disponíveis à população, como será abordado no terceiro capítulo. 

As franquias são um ramo empresarial que cresce no Brasil abarcando o âmbito comercial, 

principalmente o alimentício e o de serviços. O setor franchinsing no país gerou 1.029.681 

empregos com um total de 114.409 unidades franqueadas, faturando R$115,582 bilhões (ABF, 

2013). Dessa forma, além da transferência da marca, esse setor 

[...] diferencia-se pela transferência de conhecimento sobre a operação do 
negócio, incluindo, por exemplo, um programa formal de treinamento, um manual 
operacional, com a descrição dos processos, das especificações técnicas e dos 
padrões de qualidade, e uma estrutura que ofereça apoio operacional ao 
franqueado (VANCE, FÁVERO e LUPPE, 2007, p. 61). 
 

Nesse segmento, algumas franquias têm representatividade na configuração do espaço 

urbano, especialmente no centro, que contempla outras atividades, como as bancárias, comerciais 

e de serviços, como se observa em Frutal (MG). Silva (2014) lembra 

[...] que o crescimento do consumo da população e a ampliação crescente do 
setor de franquias no Brasil pode ter um fator indutor, não apenas por um ser (a 
princípio) proporcional ao outro em ritmo de crescimento, mas também por 
necessidade de expansão para adquirir novos mercados, em alguns casos, pelo 
crescimento do poder de consumo [...] (SILVA, 2014, p. 1). 
 

Isso posto, vale destacar a franquia alimentícia Chiquinho Sorvetes (figura 02), que teve 

início em Frutal (MG) por volta da década de 1980, com seu fundador Francisco Olímpio de 

Oliveira, conhecido como Chiquinho. Com o passar dos anos, seu filho, Isaías ampliou a produção 

e desenvolveu seu próprio maquinário na cidade paulista de Guaíra (SP). Por conseguinte, a 

produção se expandiu e as franquias foram sendo criadas pelo país, chegando a 2014 com 

aproximadamente 150 unidades. 

 

Figura 02: Frutal (MG):Chiquinho Sorvetes 
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Fonte: Letícia Parreira Oliveira, 2014. 

 

Figura 03: Frutal (MG): Água Doce Cachaçaria 

 
Fonte: Letícia Parreira Oliveira, 2014. 

 

Frutal (MG) apresenta 15 franquias3 distribuídas nos seus diversos segmentos, desde o 

setor alimentício até o ensino de idiomas, como mostra o quadro 01. Dentre essas, a Água Doce 

Cachaçaria (figura 03), instalada na cidade em 2010, apresenta aproximadamente 100 lojas 

distribuídas pelo Brasil, com enfoque nas cidades paulistas. Em Minas Gerais, além de estar em 

Frutal (MG), ela pode ser encontrada em Poços de Caldas (MG), Pouso Alegre (MG), Uberlândia 

(MG) e Varginha (MG). Portanto, nota-se que todas as cidades mineiras com essa franquia, 

exceto Frutal (MG), apresentam população superior a 130 mil habitantes. Além disso, para possuir 

essa franquia, o empresário precisa desembolçar aproximadamente R$350 mil para estruturar o 

bar. 

 

Quadro 01: Frutal (MG): franquias (2014) 

                                                             
3
 A escolha por destacar algumas franquias e discorrer sobre elas vem das análises realizadas em campo que 

identificaram as que apresentam maior destaque e importância para as cidades estudadas, com base no fato de 
algumas serem recentes, diferenciadas ou por carregarem características históricas e vínculos com as áreas 
pesquisadas. 
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Alimentação Cacau Show | Chiquinho Sorvetes 

Cosmético e perfumaria 
O Boticário | Provanza Aromas e Sabores | Água 

de Cheiro 

Bebidas Água Doce Cachaçaria 

Farmácia 
Americanas | Farmais Brasil | Drogasil | Ultra 

Popular 

Ensino de idiomas CCAA 

Escola de Informática Microlins 

Escolar Sistema Objetivo | Kumon 

Locação de veículos Localiza 

Fonte: Trabalho de Campo 

Organização: Letícia Parreira Oliveira, 2014. 

 

Apesar de não possuir uma loja exclusiva somente de seus produtos, artigos da Hering, 

uma franquia de vestuário, podem ser encontrados em outras lojas de roupas e acessórios 

também. 

No centro comercial de Frutal (MG) se concentram, além das franquias, todo comércio e 

serviço de vestuário, alimentação, escritórios (advocacia, imobiliária, contabilidade), farmácias, 

óticas, clínicas (odontologia, oftamologia), loja agropecuária, lojas de departamento (Eletrosom, 

Eletrozema – figura 04 –, Casas Bahia, Móveis Estrela e Lojas Pernambucanas), oficinas, lojas de 

móveis, cartórios, correios, agências de viagens, bem como a rede bancária e administração 

pública da cidade. 

 
Figura 03: Frutal (MG): loja de departamento Eletrozema 

 
Fonte: Letícia Parreira Oliveira, 2014. 
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No centro comercial também se encontram as instituições financeiras. Frutal (MG) possui 

no total 8 bancos, dentre eles, o Branco do Brasil e o Bradesco. Contudo, o destaque vai para os 

bancos SICOOB4 (Sistema de Cooperativa de Crédito do Brasil) e a CREDICITRUS5 (Cooperativa 

de Crédito Rural Coopercitrus), que tendem a atender os empresários e produtores que trabalham 

com o campo, com a agropecuária ou com a agroindústria.  

Na CREDICITRUS (figura 05) podem se associar produtores agropecuários, profissionais 

da área da saúde e engenheiros agrônomos, além de micro e pequenas empresas. Já a SICOOB 

(figura 06) tem maior abertura e atende desde perfil pessoa física até empresas e empresários do 

ramo do agronegócio. 

 

Figura 05: Frutal (MG): Credicitus 

 
Fonte: Letícia Parreira Oliveira, 2014. 

 

Figura 06: Frutal (MG): Banco Sicoob 

                                                             
4
 As cooperativas de crédito da Sicoob são regulamentadas pelo Banco Central do Brasil. Com todos os serviços 

bancários, o seu diferencial está na partilha dos resultados com os associados e na interação com a comunidade 
(www.sicoob.com.br) 

5
 Também do Grupo SICOOB, a CREDICITRUS foi criada em 1983 e tem suas bases paulistas. Com aproximadamente 

60 mil associados, ela possui mais de 52 filiais no estado de São Paulo e na região do Triângulo Mineiro (MG). 
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Fonte: Letícia Parreira Oliveira, 2014. 

 

Outro setor de importante inserção comercial é o do ramo da saúde. Nesse sentido, 

destaca-se em Frutal (MG) a presença de dois hospitais: o São José, que data de 1970, e o 

hospital Frei Gabriel, construído nas bases do antigo hospital São Franscisco de Assis, 

especializado em atendimentos de emergência (REIS DE PAULA, 2013).  

Os atendimentos em Frutal (MG) são da ordem de baixa e média complexidade, sendo que 

a primeira 

[...] caracteriza-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e 
coletivo, que abrangem a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de 
agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É 
desenvolvida por meio do exercício de práticas gerenciais e sanitárias 
democráticas e participativas, sob forma de trabalho em equipe, dirigidas a 
populações de territórios bem delimitados, pelas quais assume a responsabilidade 
sanitária, considerando a dinamicidade existente no território em que vivem essas 
populações. [...] É o contato preferencial dos usuários com os sistemas de saúde. 
Orienta-se pelos princípios da universalidade, da acessibilidade e da coordenação 
do cuidado, do vínculo e continuidade, da integralidade, da responsabilização, da 
humanização, da equidade e da participação social (BRASIL, 2007). 
 

Já em relação à média complexidade6 

Compõe-se por ações e serviços que visam a atender aos principais problemas de 
saúde e agravos da população, cuja a prática clínica demande disponibilidade de 
profissionais especializados e o uso de recursos tecnológicos de apoio diagnóstico 
e terapeutico (BRASIL, 2005). 

 
Dessa forma, a cidade não possui atendimentos da ordem de alta complexidade, o que 

exige deslocamento para outras cidades próximas que apresentam esses serviços de saúde. 

Dos hospitais que realizam os atendimentos, um é de ordem privada e outro, pública.  

Além disso, Frutal (MG) conta com 4 postos de saúde, 11 centros de saúde (unidades básicas)7, 8 

                                                             
6
 Para ter acesso a todos os procedimentos de média complexidade, confira o texto “SUS de A a Z”. 
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clínicas ou centros de especialidades8, 80 consultórios9 e 8 unidades de apoio à diagnose e 

terapia (SADT ISOLADO) (CNES, 2014), sendo 7 laboratórios e um banco de sangue. 

A cidade apresenta uma diversidade de especialistas das áreas de saúde, atendendo 

desde ultrassonografia, endoscopia, cardiologia, otorrino, até pediatria, oftalmologia, 

otorrinolaringologia, neurologia, endocrinologia, traumaortopedia, fisioterapia, dermatologia, 

urologia, cardiologia e vascular (REIS DE PAULA, 2012). Essas especialidades atendem não 

somente a população local, mas também as das demais cidades pequenas de sua microrregião.  

Dos dados recentes, de janeiro a julho de 2014, o Hospital Frei Gabriel apresentava 2.168 

internações – 237 eletivas e 1.931 em caráter de urgência – com 56 óbitos, apresentando assim 

uma taxa de mortalidade de 1,58 (CNES, 2014). O hospital atende desde consultas básicas até 

cirurgias do aparelho circulatório (tabela 02). 

 

Tabela 02: Frutal (MG): serviços de saúde prestados no Hospital Frei Gabriel (2013-2014) 

Procedimentos/Serviços de saúde 2013 2014¹ 

Consultas / Atendimentos / Acompanhamentos 179 119 

Tratamentos clínicos (outras especialidades) 1.543 984 

Tratamento em oncologia 3 5 

Tratamento em nefrologia 48 43 

Tratamento de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de 
causas externas 

32 27 

Parto e nascimento 279 191 

Pequenas cirurgias e cirurgias de pele, tecido subcutâneo e mucosa 8 13 

Cirurgia de glândulas endócrinas - 3 

Cirurgia do sistema nervoso central e periférico 10 7 

Cirurgia das vias aéreas superiores, da face, da cabeça e do 
pescoço 

51 34 

Cirurgia do aparelho de visão 2 - 

Cirurgia do aparelho circulatório 13 6 

Cirurgia do aparelho digestivo, órgãos anexos e parede abdominal 301 176 

Cirurgia do sistema osteomuscular 231 147 

                                                                                                                                                                                                          
7
 “Unidade para realização de atendimento de atenção básica e integral a uma população, de forma programada ou não, 

nas especialidades básicas, podendo oferecer assistência odontológica e de outros profissionais de nível superior. A 
assistência deve ser permanente e prestada por médico generalista ou especialista nestas áreas” (CNES, 2014) 

8
 “Especializada e destinada à assistência ambulatorial em apenas uma especialidade/área de assistência”. (CNES, 

2014) 

9
 “Sala isolada destinada à prestação de assistência médica ou odontológica ou de profissionais de saúde de nível 

superior”. (CNES, 2014) 
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Cirurgia do aparelho geniturinário 124 86 

Cirurgia de mama - - 

Cirurgia obstétrica 412 301 

Cirurgia torácica 4 6 

Cirurgia reparadora 5 3 

Bucomaxilofacial - 2 

Outras cirurgias 35 15 

Nota de tabela ¹: Dados de janeiro a junho de 2014. Situação da base de dados nacional em 

07/07/2014. 

Nota de tabela 1: Dados de janeiro de 2013 até maio de 2014 sujeitos a retificação. 

Nota de tabela 2: (-) não apresenta informação. 

Fonte: CNES, Ministério da Saúde - Sistema de Informações Hospitalares do SUS (SIH/SUS) 

Organização: Letícia Parreira Oliveira (2014). 

 

O Hospital São José se localiza na área comercial de Frutal (MG) e, por conseguinte, as 

atividades de saúde também estão em sua proximidade. Portanto, Frutal (MG) apresenta a área 

do setor de saúde que atende a população local e a das pequenas cidades de sua microrregião no 

que se refere à especificações de baixa e média complexidade. 

Levando a discussão adiante, segundo Reis de Paula (2012), a construção civil, a saúde, o 

ensino superior e o comércio auxiliaram no aumento da arrecadação municipal de Frutal (MG), 

aumento este que, não obstante, foi influenciado pela expansão da agropecuária e da 

agroindústria local. 

Em relação ao ensino superior, Frutal (MG) possui um campus da Universidade do Estado 

de Minas Gerais, a UEMG, e a Faculdade Frutal, a FAF, sendo uma pública e a outra privada, 

totalizando 11 cursos disponíveis à população (quadro 02). 

 

Quadro 02: Frutal (MG): cursos de ensino superior (2014) 

UEMG FAF 

Administração Administração 

Comunicação Social Nutrição 

Direito Pedagogia 

Geografia Serviço Social 

Sistemas de Informação 
 

Tecnologia em Alimentos 
 

Tecnologia em Produção Sucroalcooleira 
 

Fonte: Trabalho de Campo 
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Organização: Letícia Parreira Oliveira, 2014. 

 

A FAF é uma instituição da Sociedade Frutalense de Ensino Superior Ltda vinculada à 

UNIESP – União das Instituições Educacionais do Estado de São Paulo. A Faculdade contava 

com 509 alunos10 matriculados no segundo semestre de 2014 (quadro 03). 

 

Quadro 03: Frutal (MG): alunos matriculados na FAF no segundo semestre (2014) 

Cursos Alunos 

Administração 210 

Nutrição 53 

Pedagogia 190 

Serviço social 56 

Fonte: Secretaria FAF Frutal (MG) 

Organização: Letícia Parreira Oliveira, 2014. 

 

A UEMG (figura 07) está em Frutal (MG) desde 2004 e foi estadualizada apenas em 2007. 

Os cursos foram implantados no decorrer dos anos conforme as demandas locais surgiam. O 

primeiro destes foi o de administração, já disponibilizado no ano inicial com 100 vagas. 

Além dessas duas, Frutal (MG) ainda possui no campo do ensino superior 

o Polo de Educação à Distância da Universidade Aberta do Brasil (UAB), com 
cursos de Química e Ciências Biológicas ofertados pela UFMG no campus UEMG; 
Universidade Paulista (UNIP), ITECON (Instituto de Educação Continuada). (REIS 
DE PAULA, 2012, p. 140). 

 
Com dados adquiridos em campo, na UEMG, nota-se a presença de alunos oriundos de 

cidades paulistas, como Ribeirão Preto (SP), Colômbia (SP) e Barretos (SP). Também se observa 

a concentração de alunos de cidades com importantes Universidades no Triângulo Mineiro (MG), 

como Uberlândia (MG) e Uberaba (MG). Contudo, a Universidade ainda se direciona para os 

moradores locais e os que residem nas cidades de sua microrregião, tais como Itapagipe (MG), 

Planura (MG) e Fronteira (MG). 

 

Figura 07: Frutal (MG): Campus UEMG 

                                                             
10

 Dados obtidos por meio de pesquisa de campo, adquiridos na secretaria da instituição. 
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Fonte: Letícia Parreira Oliveira, 2014. 

 

As pesquisas de campo realizadas indicaram que devido à sua proximidade com o estado 

de São Paulo, a maior parte dos alunos que frequentam a UEMG são ou do Triângulo Mineiro 

(MG) ou do noroeste paulista. Os estudantes dos municípios a oeste da microrregião, sobretudo, 

Iturama (MG), Carneirinho (MG) e União de Minas (MG), tendem a se direcionar às instituições de 

ensino superior paulistas, como a de Fernandópolis (SP), a FEF – Fundação Educacional de 

Fernandópolis. Já Campina Verde (MG), devido justamente à posição da malha viária, direciona 

seu alunos à Ituiutaba (MG). 

 

3. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A cidade de Frutal (MG) possui comércio e serviços voltados a atender a dinâmica 

do campo. Com a chegada das instituições de ensino e ampliação das já instaladas, o 

fluxo de pessoas se torna mais intenso, o que faz com que o setor terciário se amplie, 

visando satisfazer essa nova demanda 

As tendências analisadas no trabalho são as que se destacam quanto ao poder 

centralizador. Os vetores comércio e serviços, franquias, o setor da saúde e as 

instituições de ensino superior regem os fluxos tanto intraurbano quanto interurbano, esse 

último que é mais perceptível nas discussões da pesquisa, sobretudo, quando se 

analisam os deslocamentos na sua hinterlândia. 
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A presença das franquias é essencial para as análises dos fluxos entre as cidades, 

sobretudo, no que se refere às empresas ligadas ao setor de lazer e de gênero 

alimentício. Apesar da popularização de algumas franquias ser um fator que as levam a 

atender todas as classes sociais, o elemento positivo é a abrangência cada vez maior de 

pessoas atingidas pela mídia, que as levam ao consumo e à necessidade de se deslocar 

a outras cidades, nas quais é possível encontrar determinadas marcas. 

O poder de centralização é destacado ao avaliar as dinâmicas exercidas pelo setor 

da saúde e as vinculadas ao ensino superior. A especialização e ampliação desses 

setores ampliam a ligação de Frutal (MG) com sua hinterlândia. 

Os agentes políticos que, na sua atuação presente ou na sua ausência, 

fundamentaram a dinâmica do município estudado, Frutal (MG). As oportunidades de 

projetos e implantação de novas infraestruturas e ligações foram perdidas durante os 

anos. Porém, nas últimas décadas, essas oportunidades vêm sendo lentamente 

retomadas nas visões progressistas, apesar de esta ainda ser representada por uma elite 

política com características conservadoras. Contudo, com a chegada das instituições de 

ensino superior, as pesquisas locais aumentam, assim como o conhecimento e a 

oportunidade de se apresentar à comunidade local os aspectos socioeconômicos 

presentes nos municípios em que vivem, mostrando e desenvolvendo novas visões 

acerca da importância do aperfeiçoamento profissional e das funções e deveres dos 

agentes sociais locais. 

Nesse sentido, a presente pesquisa visa contribuir para os estudos já realizados 

sobre o Pontal do Triângulo Mineiro, em especial sobre Frutal (MG), com o intuito de 

abranger e gerar novas discussões, as quais levam a entender melhor as análises 

regionais, assim como as dinâmicas urbanas e o papel das cidades pequenas.  

Todos os questionamentos fomentarão novas ideias e outros problemas a serem 

pesquisados e compreendidos, uma vez que o processo de urbanização do Pontal do 

Triângulo Mineiro e a relação campo-cidade estabelecida nos seus municípios permite 

que muitos estudos sejam realizados, visando melhor entendê-lo.   
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