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Dia Mundial da População 11 de julho 

 
Desde 1989, comemora-se o Dia Mundial da População como forma de alerta para a 

relevância das questões populacionais no âmbito das políticas públicas de desenvolvimento, 

buscando-se solucionar, de forma eficaz, os problemas que atingem os diversos contingentes 

populacionais: Mulheres e homens; crianças, jovens e idosos; migrantes; pessoas com deficiência e 

outros grupos populacionais vulneráveis. 

 

O tema deste ano para este Dia é “Acesso Universal aos Serviços de Saúde Reprodutiva”, que 

visam destacar o papel essencial que a saúde reprodutiva desempenha na criação de um mundo justo 

e equitativo.  (Chamada em http://www.unric.org/pt/actualidade/30896-dia-mundial-da-populacao-onu-destaca-o-acesso-

aos-cuidados-de-saude-reprodutiva ) 

 

Aproveitando esta data, o CEPES divulga a recente Análise Demográfica da Mesorregião 

do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba - TMAP, na qual se sobressai o Município de Uberlândia, 

disponibilizada à comunidade uberlandense por ocasião do seminário comemorativa dos 40 anos do 

CEPES, realizado em maio último. O volume desta análise está disponível em:  

http://www.ie.ufu.br/sites/ie.ufu.br/files/Anexos/Bookpage/PE13_Dinamica_SocioEcon_TMAP_V_1_Anal_Demografica_20

17.pdf . 

 

De igual maneira, o CEPES disponibilizou diversas tabelas comparativas sobre a população 

do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, por municípios, e dos cinquenta maiores municípios de 

Minas Gerais e do Brasil: Disponíveis em http://www.ie.ufu.br/node/347 . 

 

 

Destaques do volume Análise Demográfica: 

 Posicionada entre as áreas de maior crescimento econômico-financeiro, as regiões com 

economias agroindustriais em expansão e em relação ao centro político, o Distrito Federal, a 

localização da MTMAP é considerada como relevante fator logístico para a manutenção de 

seu ritmo de desenvolvimento populacional diferenciado, em relação a outras mesorregiões 

mineiras. Conta com a quarta maior população entre as doze mesorregiões mineiras (2,14 

milhões de habitantes) e o maior ritmo de crescimento populacional em Minas Gerais, em 

1,37 % a. a., superior ao ritmo da Metropolitana de Belo Horizonte (1,10 % a. a); 
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 Uberlândia permanece com o maior contingente populacional da região (604 mil em 2010), 

crescendo em, aproximadamente, 102 mil habitantes a cada década, ou seja, incluiu em sua 

população municipal, nos anos 2000, o mesmo número de habitantes residentes no município 

de Araguari no ano 2000 (101,9 mil habitantes), tendo atingido 670 mil residentes em 2016. 

 Uberlândia aumentou, em termos relativos, 20,51% sua população residente, na última 

década censitária, valor este superior ao observado para as demais faixas populacionais da 

MTMAP, com aumento populacional superior inclusive ao observado para Minas Gerais e 

Brasil, em grande parte devido ao saldo migratório positivo que o município obtém em 

relação às demais regiões brasileiras; 

 O crescimento demográfico do município de Uberlândia, considerando o ritmo da taxa de 

crescimento anual em 1,88% a.a. (ao ano), na década 2000/2010, dita o ritmo de crescimento 

da MTMAP, que ficou bem abaixo, em 1,37% a.a., além de Uberlândia permanecer 

crescendo mais que Minas Gerais e Brasil: 0,91 % a. a. e 1,17 % a. a. , respectivamente; 

 A MTMAP é fortemente urbanizada, com 90% de residentes no meio urbano, em 2010, 

enquanto, entre os sete maiores municípios, Araxá é o município com maior grau de 

urbanização populacional (98,52%), seguido por Uberaba (97,77%), Uberlândia (97,23%), 

Ituiutaba (95,84%), Araguari (93,43%), Patos de Minas (92,08%), Patrocínio (88,22%) e 

Frutal (86,20%); 

 Os maiores municípios com alto grau de urbanização apresentam a Razão de Sexo (RS) total 

determinada pela RS urbana, ambas favoráveis às mulheres. Toma-se o exemplo dos 

Municípios de Uberlândia e Uberaba, ambos com RS igual a 9,5, indicando que, para cada 10 

mulheres residentes contam-se 9,5 homens; 

 Os maiores municípios, quase sempre polos de atração populacional, são aqueles que 

apresentaram, em 2010, as menores razões de dependência total (RDT): Municípios de 

Uberlândia (0,38), Uberaba (0,39), Patos de Minas (0,40) e Araguari (0,42). Desde os anos 90 

observa-se o menor peso de população de crianças e adolescentes (idades até 14 anos) em 

relação à população em idade ativa (15 a 64 anos), para todos os municípios da MTMAP; 

 Em outro sentido, a RDT é pressionada, ainda que em ritmo menos acentuado, pelo 

crescimento da razão de dependência de idosos (RDI: pessoas com 65 anos e mais) que, 

desde o ano de 1991, mostra aumento para os municípios da MTMAP, espelhando o lento e 

contínuo processo de envelhecimento populacional, observado para o Estado de Minas Gerais 

e Brasil; 



Nota Informativa CEPES – 02/2017  Julho/

 

4 
 

 Interessante notar que os maiores municípios apresentaram menores RDI que as calculadas 

para os municípios menores, em 2010: Uberlândia (0,10), Uberaba (0,12), Patos de Minas 

(0,11) e Araguari (0,13). Já os municípios da faixa populacional de até cinco mil habitantes 

apresentam RDI que podem chegar a 0,19, provavelmente devido à emigração de jovens em 

idade para o trabalho na direção dos municípios mais dinâmicos da mesorregião, situação 

experimentada por Uberlândia que recebe migrantes em busca de emprego e da permanência 

de idosos ou, até mesmo, o retorno deles para estes municípios menores, usualmente, 

municípios de origem familiar; 

 Considerando a janela de oportunidade demográfica, talvez única neste Século, quando o 

contingente de pessoas nos grupos etários entre 15 e 64 anos, com maior possibilidade de 

inserção no mercado de trabalho e, talvez, em melhores níveis educacionais, supera o 

contingente de crianças e idosos. Em 2010, a participação do grupo etário 15 a 64 anos 

supera, aproximadamente, os 70% em relação à população total, pelo menos para os maiores 

municípios: Uberlândia (72,26%) e Uberaba (71,72%); 

 Confirma-se, portanto, a partir da análise da distribuição da população dos municípios em três 

grandes grupos etários, que o País, a MTMAP e seus municípios, em particular, 

experimentam, nas primeiras décadas do Século XXI, uma excelente oportunidade 

demográfica para o resgate das dívidas sociais relativas à educação infantil, direcionando 

recursos para maior cobertura e melhor qualidade do ensino fundamental; bem como conta 

com o bônus populacional do maior contingente de pessoas em idades que permitem sua 

inclusão no mercado de trabalho e que, se ocuparem postos de trabalho formais melhor 

remunerados, bem como se contarem com a ampliação do acesso ao ensino superior, poderão 

contribuir para a melhoria da renda familiar, com impactos positivos no produto e na renda 

regional; 

 Constata-se, também, que a população dos municípios componentes do TMAP está em franco 

processo de envelhecimento demográfico, ainda que a um ritmo lento, quando as proporções 

de idosos crescem em relação à proporção de crianças e jovens. 

 

O CEPES divulgará, ao longo de 2017, outros trabalhos que aprofundam e/ou detalham os aspectos 

populacionais da MTMAP, possibilitando entender os efeitos das variáveis demográficas como 

migração, fecundidade e mortalidade na dinâmica demográfica e socioeconômica regional.  Os 

demais volumes que compuseram o estudo da Dinâmica Socioeconômica da Mesorregião do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba estão disponíveis em:  http://www.ie.ufu.br/CEPES   . 
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