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Resumo: O trinômio qualidade de vida, urbanização e crescimento econômico tem se
colocado como focos de investigação no âmbito acadêmico. O trabalho em questão tem
como objetivo explorar este trinômio nos 853 municípios do Estado de Minas Gerais, por
meio dos Censos Demográficos de 2000 e 2010. Considerando as diferenças e
características dos municípios, o trabalho analisa seus índices de desenvolvimento
humano (IDH) pareados com o grau de urbanização e expansão do PIB segundo classes
de tamanho dos municípios (até 50.000 habitantes; mais de 50.000 até 500.000
habitantes e mais de 500.000 habitantes.). Ao final será elaborado um mapa síntese que
irá subsidiar a analise dos subespaços com municípios mais e menos urbanizados
(segundo Grau de Urbanização) e indicadores de expansão da qualidade de vida e de
crescimento econômico.
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1. INTRODUÇÃO
Na edição de dezembro de 2011 da revista National Geographic, a foto de capa
detinha os seguintes dizeres “A cidade é a solução, por que a vida urbana pode diminuir a
miséria e preservar a natureza”. A matéria foi inspirada pelos estudos do economista
Edward Glaeser, de Harvard, que dizia em uma de suas várias palestras a respeito de seu
premiado livro “The Triumph of the Citys”.que não há “nenhum país urbanizado pobre,
nem nenhum país rural rico”, que o futuro da Índia, não estaria nos vilarejos rurais, mas
sim em Banglore ou Nova Deli.
O economista, entusiasta da vida urbana defende em sua obra o sucesso das
cidades como forma de organização social, bem como símbolo de desenvolvimento. Tal
pensamento está muito claro neste trecho introdutório (Glaeser, 2011).
“Cidades, as densas aglomerações que marcaram o mundo, têm
sido os motores da inovação desde Platão e Sócrates no mercado
ateniense; As ruas de Florença por sua vez nos deram o
Renascimento; as ruas de Birmingham trouxeram o advento da
Revolução Industrial. A grande prosperidade da Londres
contemporânea, Bangalore e Tóquio vem de sua capacidade de
produzir um novo pensamento em torno de rotundas ou em
autoestradas de corte de grade para baixo - é estudar nada menos
do que o progresso humano” (Glaeser, 2011)

Tais estudos foram motivados por conta do simbolismo do ano de 2008. Pela
primeira vez mais da metade da população humana estaria vivendo em áreas urbanas. E
no mundo todo, é tendência que os indicadores de qualidade de vida das cidades sejam
“superiores” aos do campo. Apesar disso, o crescimento descontrolado dos centros
urbanos, principalmente no mundo subdesenvolvido, contribuiu com a geração bolsões de
pobreza e desigualdades, o que contrasta com a tese defendida por Glaeser.
De fato, o urbano, as aglomerações urbanas ou simplesmente as cidades, se
transformam no principal palco das trocas, do comércio, dos fluxos, de pessoas ou de
bens. Esses fluxos pressupõem invariavelmente a presença de redes, cuja primeira
propriedade advém da capacidade de ligação e conexão (MOURA e WERNECK, 2000).
No caso do Brasil a evolução da rede urbana, apesar de suas origens em meados
do século XVII (no eixo Recife – Salvador, como resultado do desenvolvimento econômico
gerado pela “indústria do açúcar”); século XVIII (nas Minas Gerais, como consequência
dos movimentos de ascensão e queda da mineração) e século XIX (no eixo Rio-São
Paulo, já como resultante da economia cafeeira); apresentou uma guinada em suas
características a partir do segundo quartel dos anos 1950 com o esforço do presidente
Juscelino Kubitscheck e seu Plano de Metas (50 anos em 5), a modernização industrial, o
início da modernização agrícola, bem como os maciços investimentos na infraestrutura de
transportes, com destaque para inserção de nova malha rodoviária, que acabou se
transformando em um local prioritário para o surgimento de centros urbanos (MATOS,
2000). Também é notável no mesmo período, o dinamismo da urbanização e do
crescimento das migrações internas do tipo campo-cidade (MARTINE et.al.1990).
Nas décadas seguintes, 1960/70, a população brasileira experimentou os efeitos da
transição demográfica, derivados das quedas da mortalidade e da fecundidade, e a
criação de novas aglomerações urbanas, que acabaram por delinear um processo firme
de interiorização da rede urbana.
Os anos 1980 prosseguiram com as mesmas tendência no que se refere aos
indicadores de concentração da urbanização, com destaque para região sudeste. 14
áreas urbanas que possuíam mais de 500 mil habitantes localizavam-se nesta região
totalizando cerca de 1/3 da população brasileira, realidade muito diversa à observada na
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década de 1940, por exemplo, onde apenas três cidades (Salvador, Rio de Janeiro e São
Paulo) superavam essa marca (FARIA, 1983).
Nesse contexto, Minas Gerais, a partir dos anos de 1970 sofreu uma série de
modificações em sua estrutura produtiva que o transformaram em um estado urbanoindustrial, como os dados censitários mostravam. Com atividades vinculadas ao segundo
e ao terceiro setor (SIMÕES, 2003), em Minas ocorreu uma inserção de atividades
básicas, que segundo conceito de Klaassen são aquelas que não são necessariamente
exercidas dentro do centro urbano (usinas de aço, refinarias de petróleo, um aeroporto ou
uma universidade). Nesse movimento, verificou-se a instalação de importantes indústrias,
nas diversas localidades do estado como, por exemplo: a FIAT em Betim, a Usiminas em
Ipatinga, Mercedes em Juiz de Fora, polo tecnológico no sul, centro tecnológico em Santa
Rita do Sapucaí, entre outros. Todavia, o estado não perdeu o lastro com a extração
mineral: evoluiu significativamente no setor.
Enfim, pela importância adquirida pelos municípios mineiros ao longo da segunda
metade do século XX, esse trabalho procura verificar a condição das cidades mineiras no
período intercensitário (2000-2010) tendo em vista características populacionais, o grau
de urbanização, e a geração de riqueza (Produto Interno Bruto), vis-à-vis o
desenvolvimento humano (IDH).
Como objetivo secundário o trabalho pretende verificar se o apontamento do
economista Edward Glaeser se aplica aos municípios mineiros, ou seja, se a análise das
variáveis citadas estabelecem relação entre o aumento da qualidade de vida e o aumento
da urbanização.

2. METODOLOGIA
Sob uma ótica comparativa procura-se observar o comportamento de variáveis
demográficas (População Total, População Urbana e o Grau de Urbanização); Produto
interno Bruto e Índice de Desenvolvimento Humano do conjunto dos 853 municípios
mineiros no período 2000-2010, no contexto das mesorregiões em que se inserem.
A análise da variação do Grau de Urbanização (relação percentual que mede a
proporção de pessoas residentes nas áreas urbanas dos municípios em relação à
população total dos residentes) é parte das discussões subsequentes.
A condição dos municípios segundo o Produto Interno Bruto baseia-se nos dados
coletados junto ao Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), que disponibiliza os
dados monetários para o valor nominal do Real no ano 2000 (preços constantes). Os
valores são ajustados para facilitar a comparabilidade e permitir verificar aceleração ou
estagnação real em subáreas estudadas.
O parâmetro utilizado para mensuração do desenvolvimento humano, conforme
exposto, será realizado com base na utilização do IDH. O conceito de desenvolvimento
humano passa pelo processo de ampliação das liberdades da população, no que tange às
suas capacidades e suas oportunidades, o que faculta a ampliação da possibilidade de
escolha do modo de vida que deseja ter. Este processo inclui as dimensões sociais,
econômicas e ambientais necessárias para garantir uma variedade de oportunidade para
as pessoas. O conceito de desenvolvimento humano bem como sua principal medida, o
IDH, foram apresentados em 1990 no primeiro Relatório de Desenvolvimento Humano do
PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento). A figura abaixo,
disponibilizada no Atlas do Desenvolvimento Humano de 2013, expõe de maneira
esquemática a conceituação desenvolvida.
Utilizando-se de uma gama de 180 indicadores, o IDH-M sintetiza o grau de
desenvolvimento dos municípios através de três componentes principais: Educação,
Longevidade e Emprego e Renda. Seu entendimento é simples. O Índice varia de 0 a 1,
sendo que quanto mais próximo estiver de 1, maior o desenvolvimento da localidade.
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Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano, a análise ideal do índice se dá através
das classes (Figura 1):






De 0 até 0,499 – Desenvolvimento Muito Baixo
0,500 até 0,599 – Baixo Desenvolvimento
0,600 até 0,699 – Médio Desenvolvimento
0,700 até 0,799 – Alto Desenvolvimento
0,800 até 1 – Desenvolvimento Muito Alto

Figura 1: Modelo Esquemático de Desenvolvimento do IDH

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE), Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.

O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) foi pioneiro por concentrar significativo
esforço para sintetizar variáveis reconhecidas internacionalmente, capazes de introduzir
um padrão estatístico no tema do desenvolvimento humano, embora como qualquer
modelo ou índice, esteja sujeito a críticas e controvérsias (GARCIA E MATOS, 2007)
Os resultados obtidos perante os três enfoques: urbanização, crescimento do PIB e
Qualidade de Vida, através do IDH, serão apresentados e confrontados com dados
populacionais. Os indicadores municipais serão hierarquizados dentre as seguintes
classes: municípios de pequeno porte, até 50.000 habitantes; de mais de 50.000 até
500.000 habitantes (segmento que aglutina a maioria das cidades de médio porte), e as
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os municípios maiores (que inclui muitas grandes cidades) com população superior à
500.000 habitantes.
Por último, a análise procura checar a proposição de Edward Glaeser por meio de
uma estratificação dicotômica que reúne três grupos de municípios: municípios com maior
vínculo ao meio rural (Grau de Urbanização de até 60%, valor correspondente ao ponto
médio dos municípios mineiros), aqueles com grau de urbanização de 61 até 85% e os
municípios mais urbanizados, ou seja, com valores superiores à marca de 85%. Para
cada grupo serão identificados os municípios que tiveram crescimento positivo do PIB a
preços constantes (variação absoluta entre 2000 e 2010) e IDH superior 0,700
(considerados de alto desenvolvimento urbano). Os resultados obtidos nas três classes de
população indicadas serão mapeados e discutidos ao final desse estudo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES
3.1 – Municípios de até 50.000 habitantes
Essa classe de municípios vem, desde o Censo Demográfico de 1991, ganhando
notoriedade no cenário nacional, principalmente devido ao incremento populacional
resultante de movimentos migratórios do tipo urbano-urbano. Isso dá origem a uma rede
urbana muito mais dispersa e interiorizada (SAHTLER, 2006).
Apesar de percentualmente a maioria dos municípios possuírem mais da metade
de sua população vivendo em área considerada urbana, percebe-se ainda um grande
número de cidades com sua dinâmica intimamente conectadas às práticas do campo,
principalmente nas mesorregiões mineiras do Triangulo, Noroeste, Norte de Minas e no
Vale do Jequitinhonha. A diversificação econômica em conjunto com a formação e
complexificação dos espaços multifuncionais causam impactos cada vez mais evidentes
na distribuição espacial da população. Ou seja, a emergência de novas territorialidades
predominantemente urbanas não tira a importância de um novo mundo rural (UMBELINO
E SATHLER, 2005).
Os municípios de até 50.000 habitantes representam no censo de 2010 um
quantitativo significativo dentro do estado de Minas Gerais, 783 municípios (91,8% da
totalidade). Quando comparado ao Censo Demográfico de 2000, percebe-se que houve
decréscimo de 0,7%%, visto que no Censo de 2000 havia 787 municípios nessa classe de
tamanho.
Observa-se na Tabela 1 a distribuição dos municípios de até 50.000 habitantes em
relação às mesorregiões demográficas do IBGE. O Sul Sudoeste Mineiro, a Zona da
Mata, o Vale do Rio Doce e a Metropolitana de Belo Horizonte concentram 58% dos
municípios deste grupo de cidades.
A População total deste conjunto de municípios se manteve praticamente constante
visto que somava 8.245.333 no ano 2000, passando para 8.446.224 em 2010, o que
representa um crescimento anual de 0,24%. Apesar da estabilidade em termos de
crescimento demográfico, o conjunto de municípios de menor porte agrega 43% da
população estadual. Pelo censo de 2010 houve uma perda de participação de 3% em
relação ao ano 2000.
Com relação ao grau de urbanização, 71% da população residente nesses
municípios em 2010 vive em áreas urbanas: um acréscimo de 5% em relação ao valor
apresentado no Censo anterior (66%). O conjunto de municípios da mesorregião Central
Mineira é o que apresenta maior GU nos dois Censos Demográficos (75,9% em 2000 e
79,1% em 2010). Em contrapartida, os municípios do Norte de Minas detêm o menor GU
nos dois censos demográficos (49,1% em 2000 e 54,7% em 2010)
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Tabela 1: Síntese da Condição de Urbanização e Desenvolvimento Humano dos municípios de
até 50.000 habitantes, segundo Mesorregião Demográfica.
Mesorregiões
- IBGE

Número de
Municípios
- 2000

Número de
IDH
IDH
Grau de
Municípios
2000
2010
Urbanização
- 2010
(média) (média)
2000

Grau de
Urbanização
2010

Campo
das
33
33
0,557
0,682
64,9
70,8
Vertentes
Central Mineira
29
29
0,559
0,688
75,9
79,1
Jequitinhonha
51
51
0,469
0,616
53,9
59,1
Metropolitana
89
86
0,556
0,675
64,0
70,1
de BH
Noroeste
de
17
17
0,558
0,683
67,4
71,7
Minas
Norte de Minas
84
84
0,466
0,623
49,1
54,7
Sul/Sudoeste
137
137
0,588
0,694
65,1
69,6
de Minas
Oeste de Minas
41
39
0,594
0,694
70,1
75,5
Triangulo
59
58
0,608
0,706
73,3
78,6
Vale do Mucuri
22
22
0,460
0,601
50,3
55,6
Vale do Rio
97
97
0,512
0,636
57,6
63,8
Doce
Zona da Mata
134
134
0,549
0,659
59,8
65,6
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censos Demográficos de 2000 e
2010; Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.

O desempenho econômico desse conjunto é modesto se comparado ao restante do
estado. O acumulado do Produto Interno Bruto de todos os municípios representava
somente 10% do total de Minas em 2000, sendo que no ano de 2010 a proporção cresceu
para 14%. Especificamente, o PIB4 em 2000 era de R$ 31.990.973, saltando para R$
46.350.407 (a preços constantes), o que denota um crescimento anual de 2,9%, inferior
aos 4,5% anuais apresentados pelo Estado.
Em termos de desenvolvimento humano, o IDH indica uma passagem do baixo
para o médio desenvolvimento quando analisado o índice médio dos municípios entre o
ano 2000 e 2010. No ano 2000, este conjunto exibia o IDH médio era de 0,528, saltando
para 0,654 em 2010 (crescimento total de 23,9%).
Considerando o recorte mesorregional, observa-se que o conjunto de municípios
do Triângulo apresentou os melhores IDH médios (0,608 em 2000 e 0,706 em 2010). Por
outro lado, os piores índices de desenvolvimento médios estão nos municípios dos Vales
do Mucuri, e do Jequitinhonha, conforme assinala a Tabela 1. Note-se que as duas
mesorregiões têm o segundo e o terceiro menor índice de urbanização, respectivamente.
Os números analisados permitem verificar também a transição do desenvolvimento muito
baixo para o médio desenvolvimento, principalmente nos municípios do norte de Minas.
Ao mesmo tempo, o Triângulo Mineiro e o Sul Sudoeste de Minas se consolidaram como
regiões de alto desenvolvimento, resultantes provavelmente dos efeitos econômicos
associados à agroindústria.
O ranqueamento dos dez maiores IDH dessa classe de municípios segundo
mesorregiões geográficas permite verificar a importância do Sul-Sudoeste Mineiro e da
Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte. Nota-se também nestes dez municípios
4

PIB expresso em valores de R$ 1.000 constantes para o ano 2000.
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uma clara tendência à expansão da urbanização, visto que apenas Cambuí apresenta
G.U. inferior à 90% (Tabela 2).
Tabela 2: Síntese da Condição de Urbanização, Produto Interno Bruto e Desenvolvimento
Humano dos 10 municípios com população com até 50.000 habitantes com maior IDH,
segundo Mesorregião Demográfica.
Municípios com Maior
Desenvolvimento
Humano
Itaú de Minas
Ouro Branco
São Lourenço
Congonhas
Três Marias
Cambuí
Guaxupé
Bom Despacho
Arcos
Confins

Mesorregiões
Sul/Sudoeste de
Minas
Metropolitana de Belo
Horizonte
Sul/Sudoeste de
Minas
Metropolitana de Belo
Horizonte
Central Mineira
Sul/Sudoeste de
Minas
Sul/Sudoeste de
Minas
Central Mineira
Oeste de Minas
Metropolitana de Belo
Horizonte

IDH 2010

Grau de
Urbanização
2010 (%)

PIB – 2010
(Valores de
R$ mil)

0,776

97%

206.855

0,764

90%

978.608

0,759

100%

196.740

0,753

97%

588.873

0,752

95%

435.261

0,751

84%

192.750

0,751

94%

531.137

0,750
0,749

94%
93%

269.521
283.286

0,747

100%

635.822

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censos Demográficos de 2000 e 2010; Atlas do
Desenvolvimento Humano 2013.

Por outro lado, os dez menores IDH demonstram, entre os municípios de até
50.000 habitantes, uma forte correlação com a afirmativa do Economista Edward Glaeser
descrita no início deste trabalho, visto que nenhum deles rompeu a barreira do baixo
desenvolvimento (0,600), e o maior GU dentre os territórios apresentados é de 42%,
marca ainda distante do GU médio estadual que é de 60%. Ou seja, estes municípios são
marcados por uma forte relação com o setor primário. Em termos de distribuição
geográfica, percebe-se que as mesorregiões do Vale do Mucuri e do Norte de Minas
contribuem com sete dos dez municípios estudados (Tabela 3).
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Tabela 3: Síntese da Condição de Urbanização, Produto Interno Bruto e Desenvolvimento
Humano dos 10 municípios com população com até 50.000 habitantes com menor IDH,
segundo Mesorregião Demográfica.
Municípios com Maior
Desenvolvimento
Humano

Mesorregiões

IDH 2010

Grau de
PIB – 2010
Urbanização 2010 (Valores de
(%)
R$ mil)

São João das Missões

Norte de Minas

0,529

21%

18.782

Araponga

Zona da Mata

0,536

37%

21.914

Bonito de Minas

Norte de Minas

0,537

23%

16.965

Catuji
Monte Formoso
Ladainha

Vale do Mucuri
Jequitinhonha
Vale do Mucuri

0,540
0,541
0,541

25%
37%
25%

15.038
8.247
29.754

Setubinha

Vale do Mucuri

0,542

26%

18.713

Frei Lagonegro
Fruta de Leite
Itaipé

Vale do Rio Doce
Norte de Minas
Vale do Mucuri

0,543
0,544
0,552

19%
34%
42%

7.677
14.237
26.528

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censos Demográficos de 2000 e 2010; Atlas do
Desenvolvimento Humano 2013.

3.2 – Municípios com população de 50.000 a 500.000 habitantes (Cidades
Médias)
Dentro da hierarquia urbana essa categoria de cidades vem sendo crescentemente
estudada, e já dispõe de uma vasta bibliografia. Por conta disso, um pequeno preâmbulo
será feito antes da apresentação dos resultados e análise subsequentes.
O termo cidade média surgiu pela primeira vez em território francês, associado ao
um conjunto de cidades ditas intermediárias na década de 1960. Tal estudo era vinculado
às políticas de desconcentração populacional, atreladas às propostas do VI Plano de
Desenvolvimento Econômico e Social (COSTA, 2002). Para elas foram listadas uma série
de características associadas a uma qualidade de vida superior, principalmente se
comparadas à qualidade de vida existente nos grandes centros. Assim, a partir desse
conjunto de estudos, as cidades médias passaram a ser espaços estratégicos no
planejamento de regiões e redes urbanas relativamente mais equilibradas.
No Brasil vários estudos indicam que, nos anos de 1960/70, essas cidades tinham
como função primordial conter o fluxo migratório em direção das grandes metrópoles.
No Brasil, a partir de meados da década de 1960, no âmbito do recém-criado
sistema de planejamento, que pretendia incluir a dimensão espacial nas políticas
governamentais, a exemplo dos polos de desenvolvimento e das regiões-programa,
estabeleceu-se a noção “cidade de porte médio”, barreiras receptoras contra as
correntes migratórias em direção aos centros metropolitanos (CORRÊA, 2006, p. 4).

No período entre 1970 e 1991, a população urbana brasileira experimentou um
formidável processo de redistribuição espacial, no qual as cidades médias
desempenharam um papel fundamental (ANDRADE E SERRA, 1998). De extremamente
concentrada nos grandes centros urbanos, a população brasileira começou a migrar para
muitas cidades de porte médio, não raro pela mudança nos padrões locacionais da
indústria brasileira: iniciava-se uma dispersão e/ou desconcentração industrial e
surgimento de novas economias de aglomeração (FERNANDES, 2011).
7

Nesse sentido, Matos (1995) afirma que na análise dos processos de concentração
e desconcentração, vis-à-vis as economias e deseconomias de aglomeração, deve-se
reconhecer a importância das cidades médias, por constituírem capital fixo notável e
gerarem novos mercados que operam na produção e distribuição de mercadorias e
serviços.
Nessas circunstâncias como situa-se Minas Gerais? O Estado apresentou,
segundo o censo de 2010, um total de 61 municípios entre 50.000 e 500 mil habitantes
(quatro municípios a mais nessa classe de tamanho, quando comparado aos dados do
Censo de 2000). Regionalmente nota-se a importância da Mesorregião Metropolitana de
Belo Horizonte com 17 municípios de porte médio (28%), o Sul/Sudoeste de Minas com
nove (15%), o Triângulo Mineiro e a Zona da Mata com sete (11%) (Tabela 4).
Tabela 4: Síntese da Condição de Urbanização e Desenvolvimento Humano dos municípios com
população entre 50.000 e 500.000 habitantes, segundo Mesorregião Demográfica.
Número de
Mesorregiões Municípios IBGE
2000

Número de
Municípios
– 2010

IDH
IDH
2000
2010
(média) (média)

Grau de
Urbanização
2000

Grau de
Urbanização
2010

Campo das
Vertentes

3

3

0,671

0,769

93

93,8

Central Mineira

1

1

0,608

0,713

87,7

90,8

Jequitinhonha

0

0

-

-

-

-

Metropolitana de
Belo Horizonte

14

17

0,633

0,737

93,6

95,3

Noroeste de
Minas

2

2

0,632

0,740

81,5

83,7

Norte de Minas

5

5

0,576

0,698

78,1

82,1

Sul/Sudoeste de
Minas

9

9

0,670

0,759

91

92,7

Oeste de Minas

3

4

0,675

0,748

93,1

94,4

Triangulo
Vale do Mucuri
Vale do Rio
Doce
Zona da Mata

6
1

7
1

0,671
0,589

0,754
0,701

91,5
81,7

93,1
79,4

5

5

0,653

0,745

94,7

95,3

8

7

0,644

0,730

88,7

91,1

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censos Demográficos de 2000 e 2010. Atlas do
Desenvolvimento Humano. 2013. Produto Interno Bruto Municipal Anual

Este conjunto de municípios tem população total de 7.052.253 habitantes, sendo
94% residentes em áreas urbanas, situação muito semelhante à encontrada no ano 2000,
em que 92,6% dos 6.188.237 pessoas residiam em centros urbanos. A mesorregião do
Vale do Rio Doce, e a Metropolitana de Belo Horizonte apresentam processo de
urbanização mais avançado, obviamente reflexo do processo de desenvolvimento
econômico historicamente observado nas duas regiões.
O Produto Interno Bruto destes municípios tem parte significativa de suas receitas
geradas pelo setor industrial. Cerca de 14 bilhões de reais em 2000 saltando para 20
bilhões em 2010: o setor cresceu à taxa de 3,5% ao ano e representa 35% do total para
os dois anos monitorados (dados a preços constantes). Esse comportamento é
8

certamente influenciado pelo desempenho de municípios como Ipatinga e Betim, e pela
presença de empresas do porte da Usiminas em Ipatinga, e Fiat e Petrobrás, em Betim, e
às mineradoras em todo Quadrilátero Ferrífero. O PIB das cidades médias representa nos
dois períodos observados 43% do PIB total estadual, mais um indicativo da força desse
conjunto de municípios dentro do Estado.
Com relação ao desenvolvimento humano dos municípios nessa classe, dos 100
maiores IDH do Estado de Minas Gerais em 2010, 43 deles de cidades médias. As
mesorregiões do Campo das Vertentes (0,769), Sul Sudoeste Mineiro (0,759) e o
Triângulo (0,754) são aquelas que apresentaram os maiores IDH.5 Outro fator a se
ressaltar é o quantitativo de municípios que não estão enquadrados em uma realidade de
alto desenvolvimento, apenas 7 das 61 cidades médias (11%). Através da Figura 2
percebe-se o importante papel desta classe de municípios como “Hot spots” de
desenvolvimento em suas respectivas mesorregiões
Figura 2: Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios de com População entre 50 e
500.000 Habitantes para os Anos de 2000 e 2010

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.

5

Um município digno de nota é Nova Lima (IDH=0,813). Integrante da metrópole de Belo Horizonte, detém o maior
IDH do estado. A expansão imobiliária de condomínios de alta renda, onde mora gente que trabalha na capital mineira
explica essa peculiaridade.
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Com relação aos dez municípios de maior IDH percebe-se novamente que a região
do Triângulo e do Sul Sudoeste de Minas, juntamente com a Mesorregião Metropolitana
de Belo Horizonte, são irradiadoras de desenvolvimento, na medida em que todos os
municípios apresentam IDH superior a 0,700 (alto desenvolvimento) (Tabela 5).
Já em relação aos dez municípios com os piores índices de desenvolvimento na
faixa populacional trabalhada6, nota-se que nenhum deles apresenta IDH inferior a 0,500,
situação típica de baixo desenvolvimento. Doravante, dos dez municípios apresentados,
Januária e São Francisco, ambos do Norte de Minas, tem os menores GU dentre as
cidades médias e os menores IDH. A Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte conta
com quatro dos 10 piores IDH: Esmeraldas, Ribeirão das Neves, Vespasiano e Ibirité.
Outro fator a se ressaltar é que três (Teófilo Otoni, Ibirité e Caratinga) dos dez menores
índices de desenvolvimento dentre os municípios de 50.000 a 500.000 habitantes,
apresentam IDH superior a 0,700, ou seja, acima do limite de alto desenvolvimento.
Tabela 5: Síntese da Condição de Urbanização, Produto Interno Bruto e Desenvolvimento
Humano dos 10 municípios com população entre 50.000 e 500.000 habitantes com maior IDH,
segundo Mesorregião Demográfica.
Grau de
PIB – 2010
IDH Maior IDH
Mesorregiões
Urbanização (Valores de
2010
2010 (%)
R$ mil)
Nova Lima
Metropolitana de Belo Horizonte
0,813
98%
1.857.558
Itajubá
Sul/Sudoeste de Minas
0,787
91%
753.193
Lavras
Campo das Vertentes
0,782
95%
651.038
Poços de Caldas
Sul/Sudoeste de Minas
0,779
98%
1.676.190
Varginha
Sul/Sudoeste de Minas
0,778
97%
1.765.304
Lagoa Santa
Metropolitana de Belo Horizonte
0,777
93%
377.684
Viçosa
Zona da Mata
0,775
93%
309.365
Pouso Alegre
Sul/Sudoeste de Minas
0,774
92%
1.357.032
Araguari
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
0,773
93%
987.231
Uberaba
Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba
0,772
98%
3.192.650
Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censos Demográficos de 2000 e 2010; Atlas do
Desenvolvimento Humano 2013; PIB Municipal Anual.

3.3 – Municípios de Grande Porte (população superior a 500.000 habitantes)
O seleto grupo de municípios de grande porte, formado por Contagem, Juiz de
Fora, Uberlândia e a capital Belo Horizonte concentram um contingente populacional de
3.277.948 habitantes (20% da população total do Estado) e taxa de crescimento anual de
2,3% a.a. no período 2000/2010, quando alcançou 4.098.853 habitantes. Neles o
processo de urbanização é intenso (GU= 99,4%), com destaque para a capital mineira
onde o G.U. chega aos 100%.
A economia desses quatro municípios é certamente a mais forte do estado visto
que em 2000 o PIB somado de Contagem, Uberlândia e Belo Horizonte representava 29%
do total do estado, saltando para 32% em 2010 com de Juiz de Fora. Assim como as
6

São Francisco/Norte de Minas (0,638); Januária/Norte de Minas (0,658); Esmeraldas/Metropolitana de
Belo Horizonte (0,671); Ribeirão das Neves (0,684)/ Metropolitana de Belo Horizonte; Vespasiano/
Metropolitana de Belo Horizonte (0,688); Manhuaçu/ Zona da Mata (0,689); Januaúba/Norte de Minas
(Norte de Minas); Teófilo Otoni/ Vale do Mucuri (0,701); Ibirité/ Metropolitana de Belo Horizonte (0,704);
Caratinga/ Vale do Rio Doce (0,706).
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cidades médias, a economia das grandes cidades de nosso estado se mostrou dinâmica
economicamente, tendo em vista a taxa de crescimento de 3,74% ao ano.
O IDH desses municípios aponta alta qualidade de vida, pois em 2010 a média
desse conjunto girava em torno de 0,783, o que revela um incremento de 13% em relação
ao ano 2000 (quando o índice era de 0,693) (Tabela 6).
Tabela 6: Síntese da Condição de Urbanização e Desenvolvimento Humano dos Municípios com
população superior à de 500.000 Habitantes, Segundo Mesorregião Geográfica.
Mesorregiões IBGE
Metropolitana de
Belo Horizonte
Triângulo Mineiro
Metropolitana de
Belo Horizonte
Zona da Mata

Município

IDH
2000

IDH
2010

Grau de
Urbanização
2000

Grau de
Urbanização
2010

Belo Horizonte

0,726

0,810

100%

100%

Uberlândia

0,702

0,789

98%

97%

Contagem

0,651

0,756

99%

100%

Juiz de Fora

0,703

0,778

99%

99%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Censos Demográficos de 2000 e 2010. Atlas do
Desenvolvimento Humano. 2013. Produto Interno Bruto Municipal Anual

3.4 – Municípios com IDH Superior a 0,700 e Variação Positiva do PIB entre
2000 e 2010, segundo Classes de Urbanização
Como indicador final, serão tratados e especializados unicamente os territórios cujo
IDH for maior que 0,700 em 2010, classificados como de alto desenvolvimento, e com
variação positiva do Produto Interno Bruto entre 2000 e 2010, parâmetro que denota
crescimento econômico. Com o intuito de dialogar com a tese do economista Edward
Glaeser, apresentada no início deste trabalho, estes territórios foram hierarquizados
segundo seu grau de urbanização: municípios com G.U. inferior a 60%; G.U. entre 60 e
85% e G.U. superior a 85%.
A título de comparação, a Figura 3 traz a espacialização do IDH dos municípios
mineiros classificados entre Baixo, Médio, Alto e Muito Alto, já que nenhum município
mineiro apresentou neste ano IDH Muito baixo (inferior a 0,500). Percebe-se que os
municípios de Baixo Desenvolvimento Humano estão principalmente concentrados nas
mesorregiões do Norte e Noroeste de Minas e nos Vales do Jequitinhonha, Mucuri e do
Rio Doce, ao passo que os maiores índices de desenvolvimento estão concentrados nas:
porções central, sul e oeste do estado.
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Figura 3: Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios do Estado de Minas Gerais 2010

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.

Após a aplicação dos critérios propostos foi verificado que 223 municípios (25%)
possuem IDH superior a 0,7 e saldo positivo do PIB entre 2000 e 2010.
A primeira classe a se considerar é a de municípios com até 50.000 habitantes e
grau de urbanização inferior a 60%, ou seja aqueles territórios ainda influenciados por
uma lógica voltada às características do campo. Dos 295 municípios inseridos nessa
realidade apenas 11 (3,7%) atendem aos critérios propostos, ou seja, no caso do estado
de Minas Gerais esses municípios podem ser considerados exceções à regra proposta
pelo economista Edward Glaeser, visto que uma das bases do trinômio urbanização,
qualidade de vida e crescimento econômico não é verificada. Nota-se que dos 11
municípios, oito estão nas mesorregiões do Sul Sudoeste; Oeste de Minas e no Triângulo
Mineiro.
Dos 370 municípios de até 50.000 habitantes com G.U. entre 60 e 85%, 89
atendem os critérios propostos (24%). Geograficamente verifica-se novamente o
predomínio do Sul Sudoeste e do Triângulo que, somadas, agregam 58 dos 89 municípios
selecionados (64%).
Com relação aos 122 municípios de até 50.000 habitantes com G.U. superior a
85%, foram identificados 64 que atendem aos critérios propostos (52,5%). Em termos de
12

distribuição, o Triângulo Mineiro continua como a Mesorregião com maior contribuição,
com 15 dos 64 (23%), entretanto, a Mesorregião Metropolitana de Belo Horizonte cresce
em importância relativa visto que assume o segundo posto com 14 municípios
identificados (22%).
Comparando as três classes em termos de desenvolvimento humano percebe-se
que os municípios com G.U superior a 85% apresentam IDH médio de 0,726, contra 0,712
dos municípios com G.U entre 60 e 85% e 0,713 dos municípios com GU inferior a 60%.
Os municípios com população entre 50.000 e 500.000 não apresentam G.U. inferior
à 60%, dessa forma serão apresentados os dados de apenas duas das classes
propostas. Dos territórios inseridos nesta classe de tamanho com G.U. entre 60 e 85%,
três (Unaí, Teófilo Otoni e Caratinga) formam um conjunto de seis municípios que
possuem IDH superior à 0,700 e variação positiva do PIB.
A grande maioria dos municípios entre 50 mil e 500 mil habitantes tem Grau de
Urbanização superior a 85%, (56 de 62), dos quais 52 atendem os critérios propostos.
Neste grupo a relação urbanização, desenvolvimento econômico e qualidade de vida
pode ser visualizada com mais clareza, tendo em vista que nessa faixa populacional estão
os maiores IDH do estado, bem como a maior contribuição ao Produto Interno Bruto,
conforme trabalhado anteriormente.
Todos os municípios com população superior a 500 mil habitantes (Belo Horizonte,
Uberlândia, Contagem e Juiz de Fora), por sua vez, se enquadram nos critérios avaliados.
Apesar das discrepâncias sociais, bem explicitadas pela literatura, todos tem grau de
urbanização próximo dos 100% e apresentaram forte crescimento do PIB, aliado à um
quadro de alto desenvolvimento, segundo metodologia do IDH.
Por fim, a Figura 4 abaixo, demonstra a representação espacial dos dados
supracitados.
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Figura 4: Municípios Mineiros com IDH superior a 0,7 e Variação Positiva do PIB entre 2000 e
2010 por Grau de Urbanização e Porte Populacional.

‘

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Atlas do Desenvolvimento Humano 2013.
Produto Interno Bruto Municipal Anual, IPEADATA.
*Valores constantes referentes ao R$ no ano 2000
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A análise da Tabela 6 e Figura 5 permite verificar que no território mineiro existe
uma relação direta entre o porte populacional e o grau de urbanização, de um lado, e alto
desenvolvimento humano e crescimento econômico, de outro lado, porque quanto
maiores os dois primeiros indicadores, maiores os dois últimos. Os resultados
corroboram, em boa medida, a tese defendida por Glaeser (2011), ao indicar que altos
graus de urbanização implicam altos índices de desenvolvimento. Entretanto, é possível
perceber que há um número reduzido de municípios de pequeno porte e grau de
urbanização inferior à média mineira com alto desenvolvimento.
Tabela 7: Total de Municípios Mineiros e Municípios com IDH Superior a 0,7 e Variação

Positiva do PIB
Classes Selecionadas

Municípios
Mineiros

Municípios com IDH
Superior a 0,7 e variação
positiva do PIB

%

Municípios de até 50.000
Habitantes e Com Grau de
Urbanização de Até 60%

271

11

0,04

Municípios de até 50.000
Habitantes e Com Grau de
Urbanização entre 60% e
85%

343

89

0,26

Municípios de até 50.000
Habitantes e Com Grau de
Urbanização acima de 85%

173

64

0,37

6

3

0,5

56

54

0,96

4

4

1

853

225

0,26

Municípios com população
entre 50 mil e 500 mil
habitantes e com Grau de
Urbanização entre 60 e
85%
Municípios com população
entre 50 mil e 500 mil
habitantes e com Grau de
Urbanização superior a
85%
Municípios com mais de
500 mil habitantes e com
Grau de Urbanização
superior a 85%
Total

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Atlas do Desenvolvimento Humano
2013. Produto Interno Bruto Municipal Anual, IPEADATA.
*Valores constantes referentes ao R$ no ano 2000
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Figura 5: Percentual de Municípios com IDH Superior a 0,7 e variação positiva do PIB, por porte
populacional e grau de urbanização

00%
Municípios de até 50.000 Habitantes Com Grau de
Urbanização de Até 60%
Municípios de até 50.000 Habitantes Com Grau de
Urbanização entre 60% e 85%

20%

40%

80%

100%

04%

26%

Municípios de até 50.000 Habitantes Com Grau de
Urbanização acima de 85%

37%

Municípios com população entre 50 mil e 500 mil
habitantes com Grau de Urbanização entre 60 e 85%

50%

Municípios com população entre 50 mil e 500 mil
habitantes com Grau de Urbanização superior a 85%

93%

Municípios com mais de 500 mil habitantes com Grau
de Urbanização supeior a 85%
Total

60%

100%

26%

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Atlas do Desenvolvimento Humano
2013. Produto Interno Bruto Municipal Anual, IPEADATA.
*Valores constantes referentes ao R$ no ano 2000

A Figura 6 traz as mesorregiões ranqueados de acordo com a maior proporção de
municípios com alto IDH e saldo positivo do PIB. É interessante notar que apenas três
mesorregiões apresentam proporção superior a 40%: Triângulo (68,2%), Oeste de Minas
(43,2%), e Sul/Sudoeste de Minas (40,4%). Ressalte-se, que dos 11 municípios de
pequeno porte de GU até 60% e IDH>0,7 e PIB positivo, oito ocorrem nas três
mesorregiões com maior proporção de municípios com alto IDH e saldo positivo do PIB.
Estas mesorregiões têm como característica principal a dinâmica econômica mais
fortemente associada à existência de poucas cidades-polo (cidades médias), onde a
disparidade entre as maiores cidades é menor que, por exemplo, na mesorregião de Belo
Horizonte.
As mesorregiões com cidades de desenvolvimento industrial historicamente
elevado, fator que tradicionalmente impulsiona a urbanização, ao contrário do que se
esperava, não apresentaram proporção significativa de municípios com alto IDH e saldo
positivo do PIB. Entre as 13 mesorregiões analisadas, percebe-se que a da capital
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mineira ficou em 4° lugar; a Zona da Mata, onde se localiza Juiz de Fora, em 8° lugar; e o
Vale do Rio Doce, que abriga o tradicional Vale do Aço, em 10° lugar, sendo que as duas
últimas mesorregiões apresentaram resultados inferiores à proporção observada no
Estado. Isto pode estar a sugerir dois comportamentos relativos a municípios grandes e
com alto grau de urbanização: o primeiro, de forte tendência ao alto desenvolvimento
humano e econômico, porém com efeito territorial concentrado aos municípios
conturbados, ou seja aos imediatamente vizinhos; o segundo, é o de possuir tão grande
porte que acaba inibindo iniciativas de desenvolvimento do resto dos municípios de sua
hinterlândia.
Figura 6: Percentual de Municípios com IDH Superior a 0,7 e Variação Positiva do PIB, por
Mesorregião
00
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26

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Atlas do Desenvolvimento Humano
2013. Produto Interno Bruto Municipal Anual, IPEADATA.
*Valores constantes referentes ao R$ no ano 2000

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
O exercício realizado teve como premissa básica examinar aspectos demográficos,
econômicos e de desenvolvimento humano dos 853 municípios mineiros. Os resultados
observados mostraram que, já no censo de 2000 a população mineira era prioritariamente
urbana (GU de 82%), proporção que chegou a 85% em 2010. Entretanto, o cenário
econômico vivido pelo país era o de elevada desigualdade socioespacial, uma vez que
vários municípios regionalmente ainda apresentavam um quadro de desenvolvimento
contrastante, principalmente no que tange as mesorregiões do Norte de Minas e dos vales
do Jequitinhonha e do Mucuri, com IDH médio inferior a 0,500 em 2000. Essa
configuração alterou-se nos últimos 10 anos, diante de políticas públicas de acesso ao
crédito, investimentos em infraestrutura básica e assistência social (Programa de
Aceleração do Crescimento – PAC e Bolsa Família).
17

Em Minas Gerais, a maioria dos municípios mineiros está inserida dentro de um
contexto demográfico de menos de 10.000 habitantes, muitos deles, apesar de
proporcionalmente apresentarem população urbana superior à população rural, ainda
mantêm características predominantemente rurais.
A falta de alternativas ocupacionais em áreas rurais modernizadas que requer mão
de obra qualificada, o que resulta na expulsão do trabalhador menos qualificado para os
polos regionais. As Mesorregiões Campo das Vertentes, Sul/Sudoeste Mineiro e Zona da
Mata, são bons exemplos.
Em 2010, muitos desses pequenos municípios ultrapassaram o quadro de
desenvolvimento muito baixo. Paralelamente, aumenta a importância das chamadas
cidades médias dentro do contexto estadual e a sua influencia dentro das redes de
cidades. Segundo Christaller (1933), a existência de uma rede hierarquizada varia de
acordo com a oferta de serviços, que, por sua vez, atendem as demandas de localidades
menores. Assim, existem os centros de primeira ordem, ofertantes de serviços superiores,
onde se encaixam grande parte das cidades médias.
Com relação às grandes cidades, por razões metodológicas (cidades com
população superior a 500.000 habitantes), Juiz de Fora, Uberlândia e Contagem se
juntaram a Capital Mineira Belo Horizonte. Com exceção de Contagem, polarizada pela
Capital Belo Horizonte, Juiz de Fora e Uberlândia são centros de fundamental importância
em suas respectivas mesorregiões, Zona da Mata e Triângulo Mineiro. No caso desses
municípios, chama a atenção os altos índices de urbanização e o peso do segundo setor
no PIB municipal. Tal comportamento se deve a complexificação do espaço urbano.
Contudo, os indicadores de qualidade de vida desses municípios, não acompanham os
indicadores econômicos e de urbanização, os maiores do estado, ao contrário do que
sugere a tese de Glaeser. Ressalte-se que o intenso crescimento destas cidades na
segunda metade do século XX, gerou também bolsões de pobreza, e isso influi no
crescimento desproporcional do IDH em relação às demais variáveis analisadas.
Considerando a análise do caso mineiro, verificou-se que nem sempre a
urbanização está diretamente relacionada ao desenvolvimento humano e econômico,
como postula Glaeser (2011).
Nas cidades, a população tem maior facilidade no acesso de infraestruturas
básicas, maior possibilidade de conseguir empregos com melhor remuneração e está
mais próxima de um atendimento de melhor qualidade em termos de saúde e de
educação. Ou seja, segundo o que foi verificado nos municípios mineiros, de fato, os
territórios mais urbanizados têm melhores indicadores de qualidade de vida que os
municípios predominantemente rurais. Entretanto, foram identificados 11 municípios de
até 50.000 habitantes com Grau de Urbanização inferior a 60% que se colocam como
exceção à regra proposta, se constituindo como refúgios de desenvolvimento, mesmo em
um contexto de significativa população rural, fato que confirma apenas em parte a tese do
Economista Edward Glaeser.
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