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Uberlândia 
 

APRESENTAÇÃO 

 
O Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-sociais da Universidade 
Federal de Uberlândia – CEPES/IE-UFU, por meio de seu corpo técnico e com o 
apoio do Instituto de Economia, procurando adequar-se às necessidades dos 
usuários de seus trabalhos, traz a publicação do Painel de Informações 
Municipais sobre Uberlândia. 
 
Esta é a sexta versão do Painel de Informações que está sendo disponibilizado 
às comunidades uberlandense e adjacentes ao município de Uberlândia. Este 
trabalho é parte do resultado das pesquisas primárias e secundárias realizadas 
neste Centro de Pesquisa, e pretende subsidiar gestores das mais diversas áreas 
pública e privada em suas ações no sentido de minimizar os problemas 
econômicos e sociais, além de contribuir como fonte de dados para estudos 
acadêmicos de toda a região. 
 
O presente trabalho esta organizado em quatro seções: Indicadores 
CEPES/IEUFU; Aspectos Econômicos e Sociais; Infraestrutura e Aspectos 
Demográficos. O objetivo deste trabalho é destacar indicadores e dados na forma 
de painel, facilitando o acesso às informações. Portanto, não contém análises ou 
notas metodológicas exaustivas. 
 
Os economistas participantes da elaboração desse painel são citados nas 
respectivas seções de sua responsabilidade, o que facilitará, a posteriori, o 
contato entre os mesmos e aqueles interessados em maior detalhamento das 
informações. 
 
Este trabalho visa atender as solicitações, comumente feitas ao Centro de 
Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais do Instituto de Economia da 
Universidade Federal de Uberlândia, tanto por instituições acadêmicas, quanto 
por órgãos públicos, empresas, pesquisadores, profissionais de diversas áreas e 
estudantes. 
 
É necessário expressar que este trabalho não seria possível sem as contribuições 
imprescindíveis do corpo técnico do CEPES e da atenção e assiduidade das 
entidades que nos confiam as informações aqui reunidas. 
 
André Luiz Teles Rodrigues 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

INDICADORES CEPES/IEUFU 
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1 - Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia 
 
 

Carlos José Diniz1 

 

 
Esta seção tem por objetivo apresentar um breve relato do comportamento 

dos preços praticados no perímetro urbano do município, no período 

compreendido entre janeiro de 2000 e dezembro de 2010. A exposição basear-se-

á nas variações das taxas mensais do Índice de Preços ao Consumidor da cidade 

de Uberlândia, divulgadas no Boletim do IPC/CEPES2 pelo Centro de Pesquisas 

Econômico-Sociais do Instituto de Economia da Universidade Federal de 

Uberlândia (CEPES/IEUFU). 

A seção está assim organizada:  

1.1 – Será feita uma introdução apresentando, de forma sucinta, como é 

feito o cálculo mensal do IPC/CEPES;  

1.2 – trata-se do índice geral e do comportamento dos preços nos anos que 

fazem parte deste painel; e  

1.3- mostrará como evoluíram os valores da Cesta Básica, das Horas 

Trabalhadas e do Salário Mínimo Necessário, dados estes referenciados, 

também, na Pesquisa Mensal de Preços realizada pelo CEPES.  

 
 
1.1 - Metodologia 
 

A Pesquisa Mensal de Preços é realizada na cidade de Uberlândia desde 

1979, com a finalidade de indicar as variações nos preços dos bens e serviços 

que compõem o orçamento familiar. 

 A partir desta pesquisa são também calculados e divulgados, 

mensalmente, a Cesta Básica, o Salário Mínimo Necessário e a Cesta de 

                                                 
1
 Pesquisador do CEPES; Graduado em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU. 

2
 IPC/CEPES Equipe de elaboração: Economistas: André Luiz Teles Rodrigues, Carlos José Diniz, José 

Wagner Vieira, Álvaro Fonseca e Silva Jr., Durval Perin, - Apoio Técnico: Carlos Manoel Nogueira, Claudécio 
Lourenço, Diógenes Rodrigues de Oliveira, Edivaldo Borges de Souza, Gilson Vital de Oliveira Souza,Gláucio 
de Castro, João Batista da Silva, Mário José Ferreira, Walter Martins Silva. Analista de Sistemas: Matheus 
Scharf. 
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Consumo Familiar, representando um serviço prestado pela Universidade Federal 

de Uberlândia. A divulgação se dá aproximadamente 5 (cinco) dias úteis após o 

término da coleta dos preços. 

O Índice de Preços ao Consumidor acompanha a evolução dos preços de 

um conjunto de produtos, bens ou serviços no varejo, ou seja, preço final 

repassado ao consumidor. A metodologia de cálculo é a comparação dos preços 

médios do mês atual com os daqueles do mês imediatamente anterior. O sistema 

de cálculo sempre abrange um período total de quatro semanas e as variações 

são obtidas fazendo-se a divisão dos preços médios das quatro semanas de 

referência pelos preços médios das quatro semanas anteriores (base).  

Os preços obtidos são os efetivamente cobrados ao consumidor para 

pagamento à vista. A Pesquisa é realizada em estabelecimentos comerciais, 

prestadores de serviços, domicílios e concessionárias de serviços públicos, por 

uma equipe de coletadores externos e internos. Os coletadores externos visitam, 

atualmente, 83 estabelecimentos comerciais (332 visitas por mês), distribuídos 

nos bairros da cidade. Os internos pesquisam outros 443 pontos de coleta de 

preços pela internet e por telefone. O início da coleta de preços se realiza todo 

primeiro dia útil do mês e finaliza no último dia útil. 

Para o cálculo dos índices mensais foram coletados, em média, 29.858 

preços de produtos e serviços diferentes, para os anos que compões este painel, 

sendo que a estrutura de ponderação (Quadro 1) utilizada para o IPC baseia-se 

na Pesquisa de Orçamento Familiar (POF).  

A POF permite conhecer quais são os bens e os serviços utilizados durante 

um ano pelas famílias residentes nas áreas pesquisadas, bem como a 

representatividade de cada um desses bens e serviços na despesa global das 

mesmas. Além disso, possibilita também estruturar esses bens e serviços por 

grupos de consumo. 

A partir de janeiro de 2006 a nova estrutura do IPC/CEPES passou a 

apresentar 9 grupos e 17 subgrupos (nos relatórios anteriores tínhamos 4 grupos 

e 11 gubgrupos). Como consequência dos novos critérios utilizados para a 

definição dessa estrutura, a apresentação do IPC/CEPES no seu nível mais 
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desagregado passou a conter 469 subítens (produtos e serviços) em substituição 

aos 244 existentes até dezembro de 2005. 

Quadro 1 - Grupos que compõem o IPC/CEPES  

Grupos Descrição 
Ponderação 

(Peso) 

1 Alimentação e Bebidas 30,49% 

2 Habitação 19,84% 

3 Artigos de residência 7,21% 

4 Vestuário 5,85% 

5 Transportes 16,90% 

6 Saúde e Cuidados Pessoais 8,99% 

7 Despesas Pessoais 6,17% 

8 Educação 2,62% 

9 Comunicação 1,91% 

 

 

 
1.2 – Comportamento Geral dos Preços entre 2000 e 2010 
 

Embora seja claro que as mudanças de política econômica geral 

(nacional/global) afetam os preços praticados no comércio varejista de 

Uberlândia, não há, na literatura local, uma exposição mais detalhada da 

composição da Inflação neste período. Neste ínterim, seguindo o procedimento 

adotado em relatórios de anos anteriores, esta seção expõe o comportamento da 

taxa de inflação de cada um destes períodos e apresenta os principais fatores que 

explicam sua dinâmica.  

O IPC/CEPES no período compreendido entre janeiro de 2000 e dezembro 

de 2010, sofreu uma variação média mensal de 0,53%, sendo o maior índice 

apurado o de novembro de 2002 (3,76%) e o menor o de junho de 2003 (-0,87%). 

Com essas taxas, os índices anualizados (acumulando-se sempre os últimos 

doze meses) oscilaram entre 18,67% (novembro de 2002 a outubro de 2003) e 

3,18% (junho de 2006 a maio de 2007).  
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Gráfico 1 : Comparativo entre as variações acumuladas anuais do Índice de Preços ao 
Consumidor Amplo do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IPCA/IBGE) e do 
Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia (IPC/CEPES), com as Metas para a 
Inflação fixados pelo Conselho Monetário Nacional entre os anos de 2000 e 2010. 

 

Fonte: Banco Central do Brasil, Histórico de Metas para a Inflação no Brasil e Boletim IPC/CEPES, dezembro 
de 2000. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG. 

 
No período compreendido pelos 132 meses da pesquisa, o IPC/CEPES 

registrou variação acumulada total de 98,14%, ficando 38,22 pontos percentuais 

(p. p.) acima da meta3 estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional (59,92%), 

caso esta fosse acumulada para o mesmo período e tivesse o índice de 

Uberlândia como seu balizador. 

Comparando-se o regime de metas com os índices IPCA/IBGE e 

IPC/CEPES, percebe-se que somente na segunda metade do período 

compreendido entre os anos 2000 e 2010, que se observou uma maior 

aproximação entre a proposta do Governo e esses índices econômicos, conforme 

ilustra o Gráfico 1.  

Outra observação extraída do mesmo gráfico reporta as tendências dos 

índices apurados para o Brasil (IPCA/IBGE) com os verificados em Uberlândia 

(IPC/CEPES): as duas linhas demonstram que as variações acumuladas de 

preços na cidade não destoam daquelas percebidas no resto do país, nos anos 

em tela. 

                                                 
3
 O Decreto nº 3.088, de 21 de junho de 1999, estabeleceu a sistemática de "metas para a 

inflação" como diretriz para fixação do regime de política monetária para o Brasil. As metas e os 
respectivos intervalos de tolerância passam a serem fixados pelo Conselho Monetário Nacional 
(com base no IPCA do IBGE), mediante proposta do Ministro de Estado da Fazenda e cabendo ao 
Banco Central do Brasil executar as políticas necessárias para cumprimento das mesmas. 
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1.2.1 – Comportamento dos preços em 2000 

 
A inflação acumulada no primeiro ano desta retrospectiva ficou dentro do 

esperado (3,07%), apesar da persistente alta de alimentos (2,07%). Nestes, o 

subgrupo Alimentação no Domicílio apresentou elevação de 3,46% em julho e de 

3,43% em agosto. A análise dos itens componentes desse subgrupo indicou que 

esse choque de preços foi temporário e seus efeitos esgotaram-se em dezembro, 

acumulando 1,82% no ano. Apesar disso, a entressafra pressionou 

marginalmente a inflação no último trimestre de 2000, especialmente os produtos 

In-natura cujo aumento foi de 4,47% nos doze meses. 

O mercado de petróleo continuou apresentando grande volatilidade de 

preços, reflexo das incertezas sobre o real volume de produção, das 

especulações quanto à dimensão do aumento da demanda no período de inverno 

no hemisfério norte e das preocupações com os níveis historicamente baixos dos 

estoques mundiais de derivados. Essa escassez de petróleo e derivados resultou 

em pressão adicional sobre os preços dos combustíveis em Uberlândia que 

subiram 11% no ano. 

Quanto aos demais preços administrados, a pressão mais substancial 

sobre a inflação ocorreu no reajuste da Energia elétrica e do Gás de cozinha, 

como esperado, fazendo com que os Serviços Domiciliares aumentassem em 

5,62% em 2000. 

Gráfico 2: Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia de 2000 (Comparativo entre 
as variações simples e acumulados mensais) 

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES, dezembro de 2000. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG. 
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1.2.2 – Comportamento dos preços em 2001 

 
Em maio de 2001, o reajuste de 10,05% dos preços administrados 

(Serviços Públicos e de Utilidade Pública) pressionou o IPC/CEPES com maior 

intensidade, de tal modo que as variações acumulada do IPC/CEPES ao final do 

ano ficou em 7,87%. Neste grupo merecem destaque os reajustes de energia 

elétrica e o aumento dos combustíveis. Dentre os produtos agrícolas destaca-se, 

também, a pressão do aumento da taxa dos produtos de exportação (cereais e 

grãos), refletindo, em parte, os efeitos da variação da taxa de câmbio.  

O IPC/CEPES variou 0,54 % em dezembro, ante os 1,61% de maio e 

1,36% de outubro, acumulando 7,87% no ano. O recuo na variação mensal 

deveu-se à menor intensidade nas variações dos preços administrados, que se 

concentraram em maio.  

Os preços dos alimentos aumentaram 8,37% no ano, com destaque para a 

alta de 17,53% nos produtos de elaboração primária, principalmente por causa da 

elevação nos preços internacionais que haviam impactado os preços das carnes 

em julho. As expressivas altas nos preços da farinha de trigo, do pão francês e do 

macarrão refletiram tanto a elevação no preço do trigo, como a variação cambial. 

Ainda no grupo alimentação, os aumentos nos preços estão associados, 

principalmente, à entressafra.  

Gráfico 3: Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia de 2001 (Comparativo entre 
as variações simples e acumulados mensais) 

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES, dezembro de 2001. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG. 
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1.2.3 – Comportamento dos preços em 2002 

 
O IPC/CEPES acusou expressiva variação em 2002, refletindo, 

principalmente, os efeitos dos choques de oferta presentes no segundo semestre, 

devido à depreciação da taxa de câmbio e das restrições na oferta de produtos 

agrícolas. Os preços cresceram 2,51% em outubro e 3,76% em novembro, 

acumulando variação de 16,69% no ano - a maior dos 11 anos que compõem 

esta retrospectiva.  

Quando percebidos pelas variações simples, os itens com preços 

monitorados contribuíram decisivamente com o acumulado anual, destacando-se 

os reajustes de 20,24% dos Serviços Públicos e de Utilidade Pública. Em relação 

aos preços livres chama a atenção os Produtos Industrializados (28,76%) e os de 

Alimentação na Residência (25,86%).  

Em relação às variações de 2,51% de outubro e 3,76% de novembro, os 

preços do Grupo Alimentação e Bebidas tiveram elevação de 5,41% e 8,00%, 

respectivamente, participando com mais de 50% no resultado final do período, 

sendo que parcela significativa adveio do reajuste de 12,64% dos produtos in 

natura.  

Em novembro, registrou-se também, a elevação de 7,00% no preço do 

álcool combustível, refletindo parcela dos reajustes efetivados nas usinas 

sucroalcooleiras. Além do aumento do álcool hidratado, o preço da gasolina, que 

já havia aumentado 8,06% em setembro, foram determinantes para que o 

acumulado anual no Item Combustíveis (veículos) ficasse em 14,57% em 2002. 

Gráfico 4: Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia de 2002 (Comparativo entre 
as variações simples e acumulados mensais) 

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES, dezembro de 2002. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG. 
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Ainda sobre os preços monitorados, o gás de bujão registrou alta de 8,59% 

em junho, a energia elétrica 4,22% em maio e a tarifa de telefone fixo, 4,60% em 

julho, como conseqüência dos reajustes do ano. 

 

 

1.2.4 – Comportamento dos preços em 2003 

 
O IPC/CEPES mostrou estabilidade da inflação no segundo semestre, 

comparativamente aos resultados do primeiro, apresentando taxas de variação 

relativamente baixas e muito próximas entre si. Esse comportamento favoreceu a 

consolidação de um quadro favorável no tocante à inflação, em que os principais 

fatores de perturbação foram percebidos como tendo caráter eminentemente 

sazonal, provocando efeitos apenas temporários. 

O IPC/CEPES aumentou 0,26% em dezembro, ante 2,69% em janeiro, 

totalizando 9,60% no ano. As maiores contribuições individuais para o resultado 

do ano decorreram dos reajustes dos Serviços Públicos e de Utilidade Pública 

(22,78% no ano). As tarifas de ônibus urbano e de energia elétrica foram 

responsáveis por mais da metade deste acumulado (16,06%). Os Produtos de 

Elaboração Primária, ainda influenciados por fatores sazonais (alta da carne 

bovina e do frango), apresentaram elevação acumulada de 16,21% em seus 

preços em dezembro. 

Gráfico 5: Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia de 2003 (Comparativo entre 
as variações simples e acumulados mensais) 

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES, dezembro de 2003. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG. 
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No segundo semestre o Grupo Alimentação e Bebidas desacelerou suas 

remarcações, saindo de um acumulado nos cinco primeiros meses de 8,36% para 

fechar o ano com 7,72%. Contribuíram para esse arrefecimento o aumento menor 

no preço da soja e as quedas nos preços de diversos produtos do item Animais e 

derivados, como leite, aves, ovos e suínos. Em contraposição, vale destacar a 

elevação no preço do arroz. 

 
 

1.2.5 – Comportamento dos preços em 2004 

 
O Índice de Preço ao Consumidor de Uberlândia mostrou desaceleração no 

segundo semestre de 2004, a exemplo do observado no ano anterior, 

repercutindo, principalmente, a boa safra agrícola, que provocou a continuidade 

do comportamento declinante dos preços agrícolas verificado nos treze meses 

anteriores. Os preços industriais, por sua vez, embora tenham apresentado 

desaceleração, mantiveram taxa de variação em nível relativamente alto, 

resultante, sobretudo, do impacto de itens específicos em bens finais.  

 
Gráfico 6: Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia de 2004 (Comparativo entre 
as variações simples e acumulados mensais) 

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES, dezembro de 2004. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG. 
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Os aumentos de 1,37% em janeiro e 1,20% em abril foram determinantes 

para que o IPC/CEPES de 2004 ficasse em 7,24%. Os resultados destes dois 

meses refletiram os aumentos de preços monitorados, em particular dos itens 

combustíveis, telefone fixo, passagem aérea, ônibus urbano e energia elétrica. O 

impacto desses aumentos foi parcialmente compensado pela manutenção de taxa 

negativa nos meses de fevereiro (-1,07%); abril (-2,47%); julho (-0,91%); 

setembro (-5,30%); outubro (-4,78%) e novembro (-1,52%) nos preços dos 

alimentos in natura.  

Em relação à variação de 0,91% de agosto, os preços do Grupo 

Alimentação e Bebidas tiveram elevação de 1,77%, com participação de 0,41 p.p. 

no resultado geral, sendo que 0,22 p.p. adveio do reajuste de 9,19% dos produtos 

in natura neste mês. Em outubro, registrou-se, também, a elevação de 11,2% no 

preço do álcool combustível, refletindo parcela dos reajustes efetivados nas 

usinas sucroalcooleiras. Além do aumento do álcool hidratado, o preço da 

gasolina aumentou 2,6% no mês, devido ao reajuste de preços nas refinarias, a 

partir do dia 15 de outubro, e ao aumento do álcool anidro,que é misturado à 

gasolina. Ainda entre os preços monitorados, o gás de bujão registrou alta de 

1,5% e a tarifa de telefone fixo de 2,7%, como conseqüência da aplicação da 

segunda parcela do reajuste extraordinário do ano.  

 
 

1.2.6 – Comportamento dos preços em 2005 

 
Em 2005 o IPC/CEPES apresentou variação acumulada de 4,66%, 

recuando 2,58 p.p. em relação aos 7,24% registrados no ano anterior. Este 

cálculo anual resultou, principalmente, da desaceleração dos preços do subitem 

Alimentação na residência (-4,17%), mesmo a despeito da forte aceleração dos 

preços dos Serviços Públicos e de Utilidade Pública (19,24%), potencializada pela 

variação dos preços dos monitorados e administrados por contrato.  
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Gráfico 7: Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia de 2005 (Comparativo entre 
as variações simples e acumulados mensais) 

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES, dezembro de 2005. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG. 
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cujas vendas são mais sensíveis à renda e ao emprego, que tiveram desempenho 

positivo e contrabalançaram a performance negativa dos itens cujas vendas são 
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em anos anteriores. Por sua vez, a média móvel trimestral da série de vendas no 
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dezembro em patamares próximos aos que se encontravam no início do ano. 

Ainda assim, a despeito do considerável recuo em relação aos valores máximos 
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registrados, os preços ainda se mostraram voláteis e permaneceram em níveis 

elevados, o que acabou repercutindo no preço dos combustíveis para veiculos e 

domésticos.  

 
 

1.2.7 – Comportamento dos preços em 2006 

 
A inflação mensal medida pelo IPC/CEPES mostrou que apenas os índices 

de janeiro e abril foram superiores a 0,5% no ano de 2006, enquanto a média do 

ano foi de 0,24% (a menor média verificada nos anos analisados neste Painel). 

Com os preços observados nos 12 meses, a inflação acumulada em 2006 

alcançou 2,85%, tornando-se a menor taxa de inflação anual verificada desde a 

adoção do regime de metas pelo Banco Central em 1999. 

 
Gráfico 8: Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia de 2006 (Comparativo entre 
as variações simples e acumulados mensais) 

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES, dezembro de 2006. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG. 
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inflação efetivamente observada se situasse dentro do intervalo de tolerância 

estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional.  

Os índices de janeiro e abril deveram-se à elevação dos preços 

monitorados, notadamente tarifas de Transportes Públicos e Saúde e Cuidados 

Pessoais. Dentro do conjunto de preços livres destacam-se as Despesas 

Pessoais e Educação (as variações acumuladas destes quatro grupos foram de 

1,44%, 2,94%, 4,12% e 3,87%, respectivamente). 

Segundo dados do IBGE5 as vendas do comércio varejista continuaram em 

expansão em 2006. O crescimento das vendas foi de 0,6% em dezembro frente a 

novembro, quando haviam apresentado crescimento de 0,5% frente ao mês 

anterior. Em relação aos mesmos meses de 2005, houve crescimento de 7,0% e 

9,2% respectivamente. Em 2006 a expansão alcançou 6,2%, com destaque para 

os crescimentos observados nas vendas de móveis e eletrodomésticos (10,9%) e 

hiper e supermercados (7,6%). Nota-se, portanto, que o desempenho favorável 

das vendas no varejo não se restringe a itens mais sensíveis à renda e ao 

emprego, estendendo-se também àqueles cuja dinâmica é mais sensível ao 

crédito. 

O preço do petróleo, outra fonte sistemática de incerteza advinda do 

cenário internacional, continuou a diminuir contribuindo para arrefecer a incerteza 

associada à sua evolução e potenciais efeitos sobre a economia. De fato, o preço 

do barril encontrou-se, ao final de 2006, em patamar inferior aos mínimos vigentes 

nos últimos dezoito meses antecedentes. 

 
 

1.2.8 – Comportamento dos preços em 2007 

 
A inflação medida pelo IPC/CEPES, após encerrar 2006 em 2,85%, 

acelerou em 2007, em especial a partir do terceiro trimestre, e encerrou o ano 

com 4,63%. Ao contrário do que ocorreu em 2006, quando o comportamento 

benigno da inflação em muito foi favorecido pela trajetória excepcionalmente 

favorável dos preços do Grupo Alimentação e Bebidas, a inflação em 2007 foi 

                                                 
5
 IBGE. Disponível em <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 23 jun. 2011 
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adversamente afetada pelo choque negativo desfavorável que, em escala global, 

atingiu os preços das commodities alimentares, fazendo com que este Grupo 

aumentasse em 5,88 p. p. (acumulou 2,65% em 2006 e 8,53% em 2007). Em 

contrapartida, ao contrário do que se verificou por vários anos, em 2007 o 

comportamento do item Energia elétrica residencial (preço administrado) não a 

pressionou, pois sua variação de preços foi reduzida em 1,54 p. p. (6,72% em 

2007 ante os 8,26% de 2006). 

 
Gráfico 9: Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia de 2007 (Comparativo entre 
as variações simples e acumulados mensais) 

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES, dezembro de 2007. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG. 

 
Com relação à aceleração da inflação em 2007 (aumentou 1,78 p. p.), a 

dinâmica inflacionária em Uberlândia continuou consistente com a verificada no 

plano nacional, ficando dentro da meta do ano.  

A inflação acumulada em doze meses ultrapassou o centro da meta 

somente no último mês do ano. Seu crescimento foi lento e manteve índices 

mensais relativamente estáveis durante todo o ano, decorrente da redução 

importante dos preços de matérias-primas.  

Os preços administrados subiram menos que os livres, devendo-se 

destacar, entre o conjunto dos preços livres, as variações bastante similares entre 

os preços dos bens comercializáveis e dos não-comercializáveis. Enquanto os 

primeiros acumularam variação de 6,80%, os últimos se elevaram em 6,70%.  
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São vários os fatores que influenciaram a dinâmica das taxas de inflação 

ao longo deste ano. A presença de um descompasso evidente entre as taxas de 

crescimento da demanda e da oferta agregada contribuiu de forma importante, 

especialmente até o terceiro trimestre, para as pressões inflacionárias. A forte alta 

do preço do petróleo e de outras commodities no primeiro semestre pressionou os 

índices de preços.  

No quarto trimestre, o consumo das famílias, principal componente da 

demanda agregada, cresceu 1,5%, frente ao trimestre anterior, segundo dados 

dessazonalizados pelo IBGE, e 6,0% na comparação com igual trimestre de 2006. 

Em um momento em que diminuiu a confiança quanto ao ritmo de expansão da 

economia global, o dinamismo do consumo das famílias contribuiu de forma 

importante para sustentar a demanda doméstica e assim para manter as 

perspectivas positivas para a atividade econômica no Brasil.  

O desempenho robusto das contas nacionais relacionadas ao consumo foi 

antecipado pelos dados mensais sobre comércio varejista. Nesse sentido, cabe 

mencionar que as vendas do comércio varejista brasileiro registraram elevação de 

9,6% no ano até outubro, frente ao mesmo período de 2006. Destaque-se o 

incremento nas vendas de móveis e eletrodomésticos (16,0%), favorecidas pela 

continuidade do crescimento da massa salarial e pelas melhores condições de 

crédito, bem como nas de tecidos, vestuário e calçados (10,5%). Por seu turno, as 

vendas de veículos, motos, partes e peças, incluídas somente no índice de 

vendas ampliado, aumentaram expressivos 23,8% ao longo de 2007.  

 
 
 

1.2.9 – Comportamento dos preços em 2008 

 
A inflação acumulada medida pelo IPC/CEPES em 2008 foi 3,97%, 

recuando em 0,66 p. p. em relação aos 4,63% apurados em 2007. Contudo, 

superou 4% nos primeiros dez meses de 2008 – a maior variação nesses meses 

desde 2004 – ante 3,29% em igual período do ano anterior.  
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Gráfico 10: Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia de 2008 (Comparativo entre 
as variações simples e acumulados mensais) 

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES, dezembro de 2008. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG. 

 
Sob esse critério de comparação, a aceleração do nível de preços ao 

consumidor traduziu principalmente o comportamento dos preços dos Grupos 

Alimentação e Bebidas quanto o das Despesas Pessoais. Com efeito, os 

incrementos destes preços alcançaram, respectivamente, 11,68% e 5,01% em 

2008, ante 8,53 % e 4,79% de 2007.  

Além disso, note-se que, a despeito da apreciação cambial observada até 

então, os preços de bens tangíveis mostraram aceleração e variaram 6,78% em 

doze meses até outubro (4,92% nos dez meses de 2007). No que se refere ao 

comportamento dos preços de alimentos in natura, a inflação acumulada em 2008 

foi ainda mais elevada (Hortaliças e Verduras 19,73%), evidenciando a influência 

de fatores domésticos sobre a dinâmica inflacionária.  

A inflação medida pelo IPC/CEPES deslocou-se de 0,47% em outubro para 

0,11% em novembro e -0,17% em dezembro (deflação no último mês do ano é 

uma anormalidade), permitindo que o acumulado de 2008 fosse 3,97%, num 

patamar inferior ao de 2007 (4,63%). 

O volume de vendas do comércio varejista brasileiro, de acordo com os 

dados dessazonalizados pelo IBGE6, recuou 1,6% em agosto, após altas de 0,3% 

                                                 
6
 IBGE. Disponível em <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 23 jun. 2011 
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em julho e 1,1% em junho. Na comparação com o mesmo mês do ano anterior, 

houve crescimento de 7,0%, acumulando 13,5% no ano. A média móvel trimestral 

da taxa de crescimento do comércio varejista recuou 0,1%, interrompendo uma 

seqüência de 27 aumentos consecutivos do indicador. Na comparação com o mês 

anterior, pela série com ajuste sazonal, destacam-se as vendas no segmento 

livros, jornais, revistas e papelaria (3,2%), seguido por hiper, supermercados, 

produtos alimentícios, bebidas e fumo (1,1%) e móveis e eletrodomésticos (1,0%).  

Transpondo para o cenário local, o sólido desempenho do comércio 

varejista, em suma, refletiu tanto o comportamento dos segmentos mais sensíveis 

à expansão da renda e do emprego quanto o daqueles mais sensíveis às 

condições de crédito. Impulsionados, notadamente, pelas transferências 

governamentais, pelo crescimento dos níveis de emprego e da renda e pela 

manutenção da confiança dos consumidores.  

Os preços do petróleo continuaram altamente voláteis, mas recuaram de 

forma expressiva no ano de 2008. Cabe assinalar, entretanto, que, 

independentemente do comportamento dos preços domésticos da gasolina, a 

redução dos preços internacionais do petróleo se transmitiu à economia 

doméstica tanto por meio de cadeias produtivas, como a petroquímica, quanto 

pelo efeito potencial sobre as expectativas de inflação. Os preços de outras 

commodities também mostraram reduções importantes, reagindo tanto ao maior 

pessimismo sobre as perspectivas para o crescimento da economia mundial, 

quanto à intensificação da turbulência nos mercados financeiros globais.  

 
 

1.2.10 – Comportamento dos preços em 2009 

 
A inflação medida em Uberlândia avançou de 0,07% em novembro para 

0,49% em dezembro, retornando ao patamar observado no primeiro semestre de 

2009. Com isso, a inflação acumulada no ano alcançou 5,11%, ficando 1,14 p.p. 

acima daquela observada em igual período de 2008. 
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Gráfico 11: Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia de 2009 (Comparativo entre 
as variações simples e acumulados mensais) 

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES, dezembro de 2009. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG. 

 
O aumento da inflação em 2009 acompanhou o comportamento dos preços 

dos serviços, onde, Transportes (9,39%), Saúde e Cuidados Pessoais (6,14%), 

Despesas Pessoais (11,33%) e Educação (8,56%) foram determinantes para o 

novo patamar verificado, visto que houve redução do ritmo das remarcações dos 

tangíveis como Alimentação e Bebidas (2,61%), Artigos de Residência (0,51%) e 

Vestuário (1,51%) que, ao contrario, asseguraram uma inflação dentro dos limites 

da meta estabelecido pelo governo. 

Especificamente sobre os preços livres, note-se que, no acumulado em 

doze meses, os preços produtos comercializáveis mostraram desaceleração. 

Contudo, no caso dos preços de serviços, cuja dinâmica tende a exibir maior 

persistência do que a dos preços de bens, a inflação acumulada continuou 

avançando em 2008, evidenciando patamares superiores ao observado em anos 

anteriores.  

O volume de vendas do comércio ampliado brasileiro, de acordo com os 

dados dessazonalizados pelo IBGE7, teve elevação de 3,3% em agosto, após 

redução de 5,7% em julho. Na comparação com o mês anterior, pela série com 

ajuste sazonal, os destaques positivos foram vendas de veículos e motos, partes 

e peças (2,5%) e hiper, supermercados e produtos alimentares (1,4%); os 

                                                 
7
 IBGE. Disponível em <www.ibge.gov.br>. Acesso em: 23 jun. 2011 
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negativos foram equipamentos e material para escritório (-4,9%) e tecidos, 

vestuário e calçados (-2,0%).  

Após quedas sucessivas nos meses finais de 2009, os dados do comércio 

ampliado evidenciaram desde o início do ano recuperação influenciada, 

principalmente pela alta nas vendas de veículos, em resposta a incentivos 

setoriais concedidos pelo governo e à melhora no acesso ao crédito automotivo; 

atos verificados também no mercado uberlandense. 

Apesar dos preços do petróleo terem apresentado alta expressiva no 

mercado internacional em 2009, os preços domésticos da gasolina 

permaneceram estabilizados no segundo semestre do ano. 

Cabe registrar, também, que os preços de commodities agrícolas, que têm 

impacto particularmente importante na evolução dos custos alimentares, como 

trigo, soja e milho, tiveram comportamento heterogêneo durante o ano, 

evidenciando flutuações destes produtos no mercado interno (o caso do açúcar e 

da carne, por exemplo) ao passo que as cotações das commodities metálicas 

industriais, como alumínio, cobre e níquel, apresentaram relativa estabilidade, 

denotando desaquecimento industrial no plano internacional. 

 
 

1.2.11 – Comportamento dos preços em 2010 

 
Continuando o processo inflacionário iniciado no ano anterior, a inflação 

medida pela variação mensal do IPC/CEPES, após registrar valores baixos, como  

em agosto, (0,03%) e negativo em junho (-0,26%), acelerou-se nos últimos quatro 

meses do ano (0,67%; 0,53%; 0,83% e 0,46%, sucessivamente). Com isso, a 

inflação acumulada de 2010 alcançou 5,46%, 0,35 p.p. acima da observada em 

igual período de 2009.  

 
  



PAINEL DE INFORMAÇÕES MUNICIPAIS - Uberlândia 2011 
Índice de Preços ao Consumidor – 14 – 34 

33  

 

Gráfico 12: Índice de Preços ao Consumidor de Uberlândia de 2010 (Comparativo entre 
as variações simples e acumulados mensais) 

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES, dezembro de 2010. CEPES/IEUFU Uberlândia-MG. 

 
O aumento da inflação em 2010 reflete, basicamente, o comportamento 

dos preços livres, que aumentaram 4,19% até setembro e contribuíram com 2,9% 

do acumulado de 3,60% registrados no ano. Por sua vez, os preços administrados 

que registraram alta de 2,03% até julho, desaceleraram e acumularam alta de 

2,22% até setembro, ante 3,36% em igual período de 2009, e com contribuição à 

inflação acumulada até setembro de 2010 de apenas 0,7%. 

Especificamente sobre os preços livres, cabe destacar que enquanto a 

variação dos preços dos bens comercializáveis (vários fornecedores) atingiu 

3,25% no acumulado do ano até setembro (3,92% em doze meses), a dos preços 

não comercializáveis (produtos ou serviços administrados ou monitorados) 

alcançou 5,05% (6,31% em doze meses).  

A variação dos preços dos serviços, cuja dinâmica tende a exibir maior 

persistência do que a dos preços dos bens, mostra certa estabilidade, atingindo 

5,98% no acumulado do ano até setembro e 6,90% em doze meses.  

A elevação do acumulado anual deveu-se, em grande parte, à elevação de 

preços no grupo Alimentação e Bebidas (10,35%), cuja volatilidade dos preços 

desempenhou papel fundamental no comportamento da inflação em 2010. De 

fato, em decorrência de alterações acentuadas nesses preços, a dinâmica do 

grupo mostrou três momentos distintos: alta pronunciada no primeiro 
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quadrimestre, quando alimentos e bebidas variaram 4%; relativa estabilidade no 

seguinte, quando recuaram -1,36%; e retomada do processo inflacionário no 

último, atingindo 7,57% em dezembro. Note-se, além disso, que a variação em 

doze meses dos preços da alimentação no domicílio passou de 1,48%, em 

dezembro de 2009, para 10,65%, em 2010. 

Esse comportamento dos preços dos alimentos refletiu, em parte, choques 

de oferta domésticos e externos, cujos impactos foram potencializados pelo 

ambiente de alta volatilidade nos preços de commodities agrícolas (carnes 

32,94% e açúcares e derivados com 14,87%).  

Os preços do petróleo, nos mercados a vista e futuro, se elevaram para 

patamares superiores a US$ 80 o barril (retorno a patamares pré crise da 

economia global).  

Não obstante os preços domésticos da gasolina sofreram uma pequena 

alteração no acumulado de 2010 (-1,06%). Cumpre destacar, entretanto, que, 

independente do comportamento do preço local da gasolina, variações no preço 

do petróleo podem ser transmitidos para a economia doméstica, por exemplo, via 

setor petroquímico, ou pelo canal de expectativas.  

Com relação às commodities agrícolas, seus preços continuaram 

registrando elevação, com destaque para a carne bovina, açúcar, algodão e 

milho. As commodities industriais também apresentaram alta nos preços. Um fator 

que ajuda a explicar essas elevações tem sido o movimento de preços de moedas 

importantes e o crescimento da demanda global por estes produtos. Embora o 

desempenho recente das economias centrais (Estados Unidos, Japão e Área do 

Euro), que representam pouco mais de 60% do produto mundial, tem sido 

modesto modesto, a demanda de economias emergentes cresceu de forma 

robusta, contribuindo assim para a alta nos preços. Por sua vez, a volatilidade 

observada nos preços das commodities decorre de um contexto em que os 

mercados financeiros se ajustaram às novas expectativas de crescimento da 

demanda e alta volatilidade nos mercados de câmbio.  
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1.3 - Evolução da Cesta Básica, das Horas Trabalhadas e do 
Salário Mínimo Necessário em Uberlândia 
 

Os índices que dimensionam a inflação muitas vezes causam estranheza 

aos cidadãos acostumados a compras periódicas em supermercados 

uberlandenses. Embora esses medidores da evolução dos preços apresentem 

valores que parecem estar em desacordo com a realidade diária do consumidor, 

um olhar mais atento aos preços dos produtos que os compõem esclarecem 

quaisquer dúvidas a respeito.  

A relevância do entendimento social e política por parte da população local,  

incitou esse estudo que mostra a evolução dos preços da Cesta-Básica, das 

Horas Trabalhadas e do Salário Mínimo Necessário na cidade de Uberlândia. 

Para o cálculo do Salário Mínimo Necessário o CEPES segue a orientação 

metodológica utilizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos 

Sócio-Econômicos (DIEESE)8 

 
1.3.1 - Cesta Básica 
 

Cesta básica é o nome dado a um conjunto de treze produtos utilizados por 

um trabalhador. No cálculo realizado pelo CEPES ela é constituída por: Arroz; 

Feijão; Farinha de Trigo; Batata; Tomate; Açúcar; Banana; Carne; Leite; Pão; 

Óleo; Margarina e Café. Não existe um consenso sobre quais produtos formam a 

cesta básica sendo que a lista de produtos inclusos pode variar de acordo com a 

finalidade para a qual é definida, havendo, inclusive, leis em alguns estados 

brasileiros que proporcionam isenção de impostos sobre produtos da cesta básica 

definida por cada um deles, não necessariamente os mesmos elencados acima. 

O conceito de cesta básica foi instituído pelo Decreto lei nº. 399, de abril de 

1938, que criou o salário mínimo do trabalhador adulto brasileiro e que referia que 

este valor deveria ser suficiente para cobrir a compra de alimentos para satisfazer 

as suas necessidades diárias. 

                                                 
8
 DIEESE - http://www.dieese.org.br/rel/rac/salminMenu09-05.xml 
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Em Uberlândia, conforme definidos no Decreto-Lei, os produtos 

componentes da Cesta Básica, foram obtidos a partir de dados da coleta do 

Índice de preços ao Consumidor de local (ver Tabela 1). 

No levantamento realizado pelo CEPES, o valor da Cesta é calculado a 

partir da média dos preços praticados, pelas unidades pesquisadas, 

considerando-se as quantidades de consumo ideal, para cada item. 

Além deste levantamento, faz-se um acompanhamento de outros produtos 

com marcas definidas, representadas pelas principais líderes de mercado (caso 

dos produtos industrializados). Para os produtos que apresentam grande 

diversidade de marcas/ qualidades, tais como: arroz, banana, batata, feijão, 

tomate, e etc., optou-se por fixar apenas o tipo e a quantidade por unidade de 

venda, como definido no decreto. Ao longo destes anos de levantamento, muitas 

marcas foram substituídas por outras, sempre que detectado problemas em suas 

ofertas. O atual cadastro contempla cerca de 80 estabelecimentos 

comercializadores dos produtos da Cesta Básica. 

Tabela 1: Estrutura da Cestas Básica  
(produtos e respectivas quantidades mensais) 

 

Fonte: CEPES/IEUFU 

 
 

 

Produtos Quantidade

Açúcar 3,0 Kg

Arroz 3,0 Kg

Banana 7,5 Dz

Batata 6,0 Kg

Café 0,6 Kg

Carne 6,0 Kg

Farinha de Trigo 1,5 Kg

Feijão 4,5 Kg

Leite 7,5 Lt

Margarina 0,75 Kg

Óleo 1,0 Lt

Pão Francês 6,0 Kg

Tomate 9,0 Kg
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No período compreendido pelos 132 meses abrangidos neste painel, o 

preço total da Cesta Básica em Uberlândia sofreu uma variação acumulada de 

145,53%, iniciando com um valor de R$ 92,88 em janeiro de 2000 e terminando 

com o valor de R$ 228,05 em dezembro de 2010.  

Ainda na Tabela 2, dentre os treze produtos de gêneros alimentícios que a 

compõem, seis reajustaram seus preços acima dos 145,53% verificados no valor 

da Cesta Básica: Açúcar 353,20% (de R$ 1,23 para R$ 5,57); Pão 231,44% (de 

R$ 10,80 para R$ 35,80); Batata 202,73% (de R$ 4,08 para R$ 12,35); Feijão 

185,49% (de R$ 6,21 para R$ 17,73); Leite 173,59% (de R$ 5,03 para R$ 13,75); 

e Carne 149,64% (de R$ 28,98 para R$ 72,35). 

Os produtos responsáveis pelas menores variações foram a Banana com 

86,34% (de R$ 14,48 para R$ 26,97) a Margarina com 70,92% (de R$ 2,63 para 

R$ 4,49) e o Café com 68,70% (de R$ 4,07 para R$ 6,86). 

 
Tabela 2: Cesta Básica em Uberlândia - Comparativo dos Valores dos Produtos 
e das Variações acumuladas entre jan/2000 e dez/2010.  

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG. 

 
Ao relacionar o comportamento das variações acumulados anuais do 

IPC/CEPES e da Cesta Básica de Uberlândia, com as Metas para a Inflação 

fixada pelo CMN, entre os anos de 2000 e 2010. Constatou-se que grupo de 

alimentos e bebidas (já descrito anteriormente) e em particular daqueles produtos 

janeiro-00 dezembro-10

Açúcar 1,23R$                  5,57R$                  353,20%

Arroz 2,66R$                  5,68R$                  113,66%

Banana 14,48R$                26,97R$                86,34%

Batata 4,08R$                  12,35R$                202,73%

Café 4,07R$                  6,86R$                  68,70%

Carne 28,98R$                72,35R$                149,64%

Farinha de Trigo 1,14R$                  2,52R$                  120,95%

Feijão 6,21R$                  17,73R$                185,49%

Leite 5,03R$                  13,75R$                173,59%

Margarina 2,63R$                  4,49R$                  70,92%

Óleo 1,15R$                  2,68R$                  133,16%

Pão 10,80R$                35,80R$                231,44%

Tomate 10,44R$                21,30R$                104,05%

Valor da Cesta Básica 92,88R$                228,05R$             145,53%

Produtos
Valores dos Produtos Variações 

Acumuladas
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que também participam do cálculo da Cesta, variaram seus preços acima dos 

outros produtos que compõem o IPC.  

Como pode ser observada no rótulo de dados do Gráfico 13, a variação 

dos preços da Cesta Básica entre 2000 e 2010 mostrou-se positivamente superior 

aos outros dois índices de inflação utilizados na comparação, com exceção dos 

anos de 2003, 2006 e 2009. Nele, enquanto o preço da Cesta Básica acumulou 

145,53% no período, o IPC/CEPES subiu 132% no mesmo período, indicando 

que os alimentos que compõem a cesta básica tornaram-se mais onerosos ao 

orçamento doméstico do que os outros produtos considerados no cálculo do 

índice em questão. 

Segundo o apontado também pelo Gráfico 13, as variações dos 

indicadores de preços construídos em linha ficaram acima da meta de inflação 

nos anos em tela. De acordo com o percebido, quatro fatores tiveram influência 

direta na alta de preços destes grupos. São eles: a alta internacional dos preços 

de commodities agrícolas também participantes da Cesta Básica como açúcar 

feijão leite e carne, com acumulados no período de 353,20%; 185,49%; 173,59% 

e 149,64%, respectivamente; a melhora da distribuição de renda e do mercado de 

trabalho, que pressionaram a demanda por alimentos básicos; a possibilidade de 

compra no cartão de crédito, ato praticado pelas redes de supermercado locais; e 

a valorização do real (apreciação cambial), que internalizou variações de custos 

que poderiam ser transmitidos para a economia doméstica, por exemplo, via o 

setor petroquímico, ou pelo canal de expectativas. 
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Gráfico 13: Comparativo entre as variações acumulados anuais do Índice de Preços ao 
Consumidor de Uberlândia (IPC/CEPES) e da Cesta Básica (CB/CEPES) de 
Uberlândia, com as Metas para a Inflação fixados pelo Conselho Monetário Nacional 
entre os anos de 2000 e 2010 

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG. 

 
Em suma, o sólido desempenho do comércio varejista uberlandense pode 

ser percebido tanto pelo comportamento dos segmentos mais sensíveis à 

expansão da renda e do emprego quanto ao daqueles dependentes das 

condições de crédito. Ambos foram Impulsionados, notadamente, pelas 

transferências governamentais (obras públicas, por exemplo), pelo crescimento 

dos níveis de emprego e da renda e pela manutenção da confiança dos 

consumidores. 

Comparando-se o crescimento da economia na última década com o 

comportamento da inflação, é possível notar que, de 1995 a 2003 a taxa de 

crescimento média do PIB real foi de 2,18% ao ano, enquanto de 2004 a 2010 o 

crescimento médio subiu para 4,42% (dados Banco Central9). Essas taxas mais 

elevadas estão relacionadas ao surgimento de um novo regime de crescimento, 

consubstanciado em alterações no regime de demanda, regime de produtividade 

e alívio da restrição externa. A força motora do novo regime é o mercado interno, 

fomentado pela melhora na distribuição de renda e redução da pobreza; 

expansão do crédito e recuperação relativa da renda do trabalho. 

                                                 
9
 Banco Central do Brasil – Nível de atividade 2010; http://www.bcb.gov.br em 15/07/2011 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Meta 6,00% 4,00% 3,50% 3,25% 4,00% 3,75% 5,50% 4,50% 4,50% 4,50% 4,50%

IPC/CEPES 3,07% 7,87% 16,69% 9,60% 7,34% 4,66% 2,85% 4,63% 3,97% 5,11% 5,46%

CB/CEPES 4,41% 10,06% 23,73% 2,34% 10,23% 6,00% -0,55% 14,43% 14,64% 0,73% 10,74%
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Ainda sobre as commodities, a inflação dos alimentos e bebidas deveu-se 

à alta internacional destes preços nos últimos anos (com exceção de 2009) e ao 

aquecimento da economia sobre o grupo como um todo.  

 
1.3.2 - Horas Trabalhadas 
 

O trabalhador uberlandense que recebe salário mínimo (S.M.) precisou 

cumprir, em dezembro de 2010, uma jornada inferior do que a necessária em 

janeiro de 2000 para a compra dos mesmos produtos alimentícios: 98 horas e 21 

minutos em 2010 correspondem a 150 horas e 14 minutos, em 2000. Isto por 

causa do aumento de 275% no S.M., que compensou em 129,46 p.p. o 

crescimento dos itens da Cesta Básica, cujo aumento demonstrado anteriormente 

foi de 145,53%.  

Gráfico 14: Comparação da percentagem de contribuição das Horas Trabalhadas na 
obtenção da Cesta Básica de cada período 

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG. 

 
A redução de mais de 50 horas na variação do número de horas 

trabalhadas, no período compreendido entre jan/2000 a dez/2010 (132 meses), 

melhorou a situação do trabalhador que recebia apenas um S.M. em Uberlândia, 

porem, este ainda continua a utilizar um grande percentual de suas horas de 

trabalho para adquirir os produtos da Cesta Básica pois esta aumentou 44,72% 

em igual período.  
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A evolução do índice de acompanhamento da jornada de trabalho é um 

indicador de qualidade de vida capaz de espelhar os problemas econômicos que 

atingem a economia local e nacional, pois, na medida em que apresenta o poder 

de compra da população e sua flutuação mês a mês. O indicador também é capaz 

de comparar a economia da cidade a de outras na região e no país como exposto 

no Gráfico 15.  

Gráfico 15: Comparativo entre as variações acumulados anuais das Horas Trabalhadas 
em Uberlândia calculada pelo CEPES, com as do DIEESE para as cidades de Goiânia e 
Belo Horizonte, entre os anos de 2000 e 2010 

 

Fonte: Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Sócio-Econômicos e Boletim IPC/CEPES. 
CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG. 

 
No Gráfico 15, tomando-se, por exemplo a cidade de Belo Horizonte, 

segundo o DIEESE, acumulou, no ano de 2000, 12,96% de variação das Horas 

Trabalhadas, o que representa 8,55 p.p. superior a da cidade de Uberlândia. Já a 

cidade de Goiânia, que segundo o DIEESE possuía em dezembro de 2000 um 

índice de 135h 54m, significando que, no acumulado anual, o trabalhador goiano 

teve trabalhar 3horas 48 minutos (0,58 p.p.) a mais que o uberlandense. 

Comparando-se as horas trabalhadas do uberlandense (CEPES) e os de 

Goiânia e Belo Horizonte (DIEESE), verifica-se enquanto o trabalhador de 

Uberlândia, com rendimento de um salário mínimo, teve que trabalhar, em média, 

52,30% das 220 horas (aproximadamente 14 dias de 8 horas) para comprar as 

quantidades estipuladas dos itens da Cesta Básica durante o período considerado 

(132 meses), os divulgados pelo DIEESE, em iguais condições, trabalharam em 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

CEPES 4,41% 10,06% 23,73% 2,34% 10,23% 6,00% -0,55% 14,43% 14,64% 0,73% 10,74%

DIEESE Goiânia 4,99% 13,44% 26,61% 0,87% 7,89% 0,49% 2,50% 22,61% 11,07% -7,61% 21,63%

DIEESE B. Horizonte 12,96% 9,30% 23,03% 0,50% 2,07% 16,37% -2,33% 19,03% 12,77% -6,72% 10,85%
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média, 52,33% em Goiânia e 58,20% em Belo Horizonte. Portanto, durante os 

anos de estudo deste painel, a Cesta Básica em Uberlândia, conforme mostram o 

Gráfico 15, foi em média 5,90 p.p. mais barata que a de Belo Horizonte e -0,03 

p.p. inferiores ao de Goiânia. 

 
 
1.3.3 - Salário Mínimo Necessário 
 

O Presidente Getúlio Vargas foi o responsável pela criação do salário 

mínimo no Brasil. Sua instituição foi regulamentada pela lei nº 185 de janeiro de 

1936 e pelo decreto-lei nº 399 de abril de 1938. O Decreto-Lei nº 2162 de 1º de 

maio de 1940 fixou os valores do salário mínimo e foi nesse ano que ele passou a 

vigorar. O salário mínimo da época tinha 14 valores diferentes, cuja variação entre 

o menor e o maior era de 2,67%. A atribuição desses valores foi feita da seguinte 

forma: o país foi dividido em 22 regiões (os 20 estados da época mais o Distrito 

Federal e o território do Acre), que por sua vez foram dividas em 50 sub-regiões. 

Essa tabela tinha vigência mínima de três anos, sendo assim o primeiro reajuste 

ao salário mínimo só ocorreu em julho de 1943 e outro em dezembro do mesmo 

ano. Esses dois aumentos, além de proporcionarem a recuperação do poder 

aquisitivo dos salários, diminuíram a diferença entre o menor e o maior salário 

para 2,24%. Depois de 1943 seguiram-se oito anos sem reajuste. 

A Constituição Federal do Brasil de 1988 estabelece, no capítulo II (Direitos 

Sociais) artigo 6, o direito de todo trabalhador de receber um salário mínimo. A 

cláusula IV define o valor do salário como "capaz de atender as suas [do 

trabalhador] necessidades vitais básicas e às de sua família com moradia, 

alimentação, educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência 

social". Esta cláusula também garante reajustes periódicos a fim de preservar o 

poder aquisitivo do trabalhador. 

O Salário Mínimo, de acordo com o preceito constitucional, é o salário 

mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades 

vitais básicas do trabalhador e às de sua família, como moradia, alimentação, 

educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, 

devendo ser reajustado periodicamente para preservar o poder aquisitivo, vedado 
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sua vinculação para qualquer fim (Constituição da República Federativa do Brasil, 

capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV). Assim, o Salário Mínimo 

Necessário (S.M.N.) é calculado tomando-se como referência o valor da Cesta 

Básica ajustado para uma família constituída por 2 adultos e 2 crianças (ou três 

adultos), considerando os gastos com outros itens de despesa (Educação, Saúde, 

Transporte, Vestuário, etc.), de acordo com procedimento adotado pelo 

DIEESE10. 

Desde 1994, quando a moeda corrente no Brasil passou a ser o Real, 

houve 18 reajustes do Salário Mínimo, sendo que, no Gráfico 16, relacionamos o 

valor destes ocorridos entre os meses de janeiro de 2000 e dezembro de 2010, 

relacionando-os com o Salário Mínimo Necessário calculado pelo CEPES no 

mesmo período. 

Gráfico 16: Comparação da percentagem de contribuição do Salário Mínimo Nominal na 
obtenção do Salário Mínimo Necessário de cada período  

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG. 

                                                 
10

 Conforme definido pelo DIEESE: “Salário mínimo necessário: Salário mínimo de acordo com o 
preceito constitucional „salário mínimo fixado em lei, nacionalmente unificado, capaz de atender às 
suas necessidades vitais básicas e às de sua família, como moradia, alimentação, educação, 
saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, reajustado periodicamente, de 
modo a preservar o poder aquisitivo, vedada sua vinculação para qualquer fim‟ (Constituição da 
República Federativa do Brasil, capítulo II, Dos Direitos Sociais, artigo 7º, inciso IV). Foi 
considerado em cada mês o maior valor da Ração essencial das localidades pesquisadas. A 
família considerada é de dois adultos e duas crianças, sendo que estas consomem o equivalente a 
um adulto. Ponderando-se o gasto familiar, chegamos ao salário mínimo necessário” 
(http://www.dieese.org.br/rel/rac/salminMenu09-05.xml). 
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Nestes 132 meses, o S.M.N. para a cidade de Uberlândia apresentou 

variação positiva de 192,58%, passando de R$ 774,44 (jan/00) para R$ 2.243,46 

(dez/10). Com esta variação, o valor do Salário Mínimo Nominal de R$ 510,00 

(dez/10) correspondeu a um percentual de 22,73% do valor do S.M.N. e, se 

reajuste no período foi de 275%.  

 

2 – Evolução da Cesta de Consumo Familiar de Uberlândia 
 

A atual Cesta de Consumo Familiar de Uberlândia passou a ser calculada 

em janeiro de 2003 sendo ela específica para atender às necessidades de uma 

família padrão (dois adultos e duas crianças), com rendimento de um a oito 

salários mínimos. Ela é constituída de entre 45 itens11 de produtos subdivididos 

em quatro Grupos: Alimentares, Limpeza doméstica, Higiene pessoal e Outros 

produtos. 

Gráfico 17: Composição média dos gastos das famílias com  a Cesta de Consumo 
Familiar de Uberlândia no período entre janeiro de 2005 a dezembro de 2010 

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG. 

                                                 
11

 Itens de produtos como: os alimentares in natura (alface; alho; banana prata; batata inglesa; 

cebola; cenoura; laranja; mandioca; maçã; ovos; tomate); de elaboração primaria (arroz tipo um; 
carne bovina primeira; e segunda; carne de porco; feijão; frango resfriado; leite tipo longa vida) e 
industrializados (açúcar cristal; bolachas; café em pó; farinha de mandioca; farinha de trigo; fubá 
de milho; manteiga; margarina; massa de tomate; macarrão; óleo de soja; pão francês; queijo 
mussarela; sal refinado; vinagre)]; produtos de limpeza domestica (desinfetante; detergente; 
esponja de aço; sabão em barra; sabão em pó; vassoura); produtos de higiene pessoal (dentifrício; 
desodorante; papel higiênico; sabonete); e outros produtos (fósforo e gás) 
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No que se referem a sua composição, Gráfico 17, as famílias 

historicamente utilizaram em média 87% do valor da cesta com a compra de 

produtos de alimentação, restando 13% para os demais itens: limpeza doméstica, 

higiene pessoal e outros.  

O valor da cesta em dezembro de 2010 foi de R$ 681,91, registrando um 

acréscimo de 43,85% em relação aos R$ 474,03 apurados no mês de janeiro de 

2003.  

Gráfico 18: Evolução da Cesta de Consumo Familiar de Uberlândia no período 
entre janeiro de 2005 a dezembro de 2010. 

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG. 

 
Quando são comparados as participações relativas dos valores do Salário 

Mínimo Oficial de janeiro de 2003 e dezembro de 2010 (de R$ 200,00 para  

R$ 510,00) e os da Cesta de Consumo Familiar no mesmo período (de R$ 474,03 

para R$ 681,91), percebe-se que o trabalhador uberlandense teve uma 

significativa melhoria em seu poder de compra, pois esta participação aumentou 

em 32,60 p.p.. 
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Gráfico 19: Evolução da participação relativa do Salário Mínimo Oficial em relação 
a Cesta de Consumo Familiar de Uberlândia no período entre janeiro de 2005 a 
dezembro de 2010. 

 

Fonte: Boletim IPC/CEPES. CEPES/IEUFU - Uberlândia-MG. 

 
Apesar da melhoria desta relação, parcela significativa da renda das 

famílias uberlandense continuam a sendo usada para a aquisição da Cesta de 

Consumo Familiar, pois a relação SMO/CCF é de 74,79%, conforme demonstra o 

Gráfico 19. 
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3 - Uberlândia: perfil de Estrutura Produtiva 

 

Henrique Barros12 

 

 

Avançando sobre mais uma década do século XXI encontramos uma 

Uberlândia como uma das principais cidades do país – e isso não somente por 

sua numerosa população. 

Ainda que tamanho conte muito nessa delineação, tal referência está para 

além de ser o segundo município mineiro em número de habitantes13 - sendo 

Minas Gerais um importante Estado –, contemplando, de fato, um arranjo 

societário municipal que se destaca entre os demais por sua economia, por seu 

desenvolvimento e aquilo que ainda há de potencial para ambos. 

Nesse sentido, dentre várias abordagens que podem ajudar a entender 

essa posição de destaque e elencar elementos para pensar seu futuro, buscar 

conhecer a estrutura produtiva da cidade é um elemento imprescindível. 

O que Uberlândia produz de riqueza? Quem a produz e como a produz? 

Esses são questionamentos que devem auxiliar a apreender a realidade de tão 

significativo espaço. 

Considerando a produção de riqueza, um indicador que pode nos servir 

nesse processo é o de Produto Interno Bruto – PIB, que mensura a produção de 

bens e serviços em um determinado território. 

 

                                                 
12

 Pesquisador do CEPES; Mestre em Economia pela Universidade Federal de Uberlândia – UFU. 
13

 De acordo com o CENSO DEMOGRÁFICO 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – 

IBGE. Para maiores informações sobre os resultados desse censo para Uberlândia, consultar a sessão desse 

painel sobre o perfil demográfico da cidade. 
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Tabela 1 – Uberlândia: PIB a preços correntes 

Ano PIB (Mil Reais) 

1999 4.460.210 

2000 5.123.526 

2001 5.562.347 

2002 6.435.690 

2003 7.635.516 

2004 8.520.552 

2005 9.196.838 

2006 10.344.790 

2007 12.499.059 

2008 14.270.392 

Fonte: SIDRA – IBGE. Elaboração própria. 

 
Observando o último dado de PIB do município de Uberlândia14, de 2008, 

anota-se que a cidade é responsável por 5,05% do PIB estadual, 0,84% do PIB 

regional e 0,47% do PIB nacional, o que denota, quando se vislumbra o período 

entorno ao início da década, que a cidade realizou uma taxa de crescimento de 

produção maior que as alcançadas por esses espaços15. 

Tabela 2 - Participação do PIB de Uberlândia no PIB da Microrregião, no PIB da 
Mesorregião, no PIB Estadual, no PIB da Região e no PIB Nacional (%)  

Ano 

Participação 
do PIB 

municipal no 
PIB da 

microrregião 
geográfica (%) 

Participação 
do PIB 

municipal no 
PIB da 

mesorregião 
geográfica (%) 

Participação 
do PIB 

municipal no 
PIB da unidade 
da federação 

(%) 

Participação 
do PIB 

municipal no 
PIB da região 
geográfica (%) 

Participação 
do PIB 

municipal no 
PIB do Brasil 

(%) 

1999 75,07 32,22 4,97 0,72 0,42 
2000 74,80 33,13 5,09 0,74 0,43 
2001 76,21 32,77 5,00 0,74 0,43 
2002 75,84 32,92 5,04 0,77 0,44 
2003 74,47 31,48 5,13 0,81 0,45 
2004 72,48 30,61 4,81 0,79 0,44 
2005 71,70 31,33 4,77 0,76 0,43 
2006 71,57 32,10 4,82 0,77 0,44 
2007 73,83 33,74 5,18 0,83 0,47 
2008 75,87 33,27 5,05 0,84 0,47 

Fonte: SIDRA – IBGE. Elaboração própria. 

 

                                                 
14

 Os únicos dados disponíveis de PIB para a cidade de Uberlândia são os de uma série que se inicia em 1999 

e que vem sendo apresentado com uma defasagem de dois anos – por isso, atualmente 2008 é o último ano da 

série. Tais dados são calculados pelo IBGE em parceria com a Fundação João Pinheiro, e os dados do último 

ano estão sujeitos a revisão quando da divulgação do próximo ano.  
15

 Lamentavelmente não é possível apresentar a taxa de crescimento real do PIB da cidade, já que os dados 

apresentados para PIB Municipal são a preços correntes e ainda não há uma metodologia que permita 

calcular a taxa de crescimento real para o PIB nominal de Uberlândia. 
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De fato, como se pode observar, a economia local ampliou sua participação 

frente às economias nas quais está inserida quando se considera os extremos do 

período. Entretanto, esse avanço não se deu como um processo contínuo, com o 

PIB Municipal crescendo à taxas nominais inferiores que as taxas nominais 

nacionais, do sudeste e estaduais para os anos de 2004 e 2005. 

A visualização do gráfico com o comportamento das participações do PIB 

Municipal nesses determinados espaços permite melhor observar como este se 

comportou no período em questão. (ver gráfico 1) 

Gráfico 1 - Participação do PIB de Uberlândia no PIB do Brasil, no PIB do Sudeste 
e no PIB de Minas Gerais (%) 

 

 

Fonte: SIDRA – IBGE. Elaboração própria. 

 

Cabe ainda ressaltar, voltando a considerar a Tabela de participações – 

Tabela 2 –, que nesse período Uberlândia ampliou sua importância na 

mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, consolidando-se ainda mais 

como a economia municipal mais forte desse espaço, mesmo que não de forma 

contínua, com perdas para os anos de 2003 e 2004, e com sua participação na 

Microrregião praticamente se mantendo inalterada, o que significa que o restante 
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dos municípios desse espaço logrou taxa nominal de crescimento bem próxima a 

realizada por Uberlândia. 

Por certo, os dados de participação do PIB de Uberlândia no PIB da 

Microrregião, acima elencados, anotam claramente que durante boa parte do 

período, de 2002 a 2006, o restante da Microrregião (Araguari, Araporã, 

Canápolis, Cascalho Rico, Centralina, Indianópolis, Monte Alegre de Minas, Prata 

e Tupaciguara) atingiu taxas de variação do PIB superiores as de Uberlândia. Isso 

pode ser melhor visualizado graficamente: 

Gráfico 2 - Participação do PIB de Uberlândia no PIB da Mesorregião e no PIB da 
Microrregião - (%) 

 

Fonte: SIDRA – IBGE. Elaboração própria. 

 

Ampliando um pouco mais o espectro de análise dos dados do PIB 

municipal, há ainda dados que permitem abordar a sua composição pelos três 

grandes setores da economia: agropecuária, indústria e serviços. 

Considerando o valor adicionado bruto por cada setor, pode-se observar 

como a produção se distribui entre esses para cada ano do período e tentar 

observar marcas estruturais e tendências. 
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Tabela 3 - Composição do Valor Adicionado Bruto Total de Uberlândia pelos 3 grandes 
setores da economia: Agropecuária, Indústria e Serviços – 1999 a 2008 - (%) 

Ano 
Participação do V.A.B 
da Agropecuária no  

V.A.B total (%) 

Participação do V.A.B 
da Indústria no  V.A.B 

total (%) 

Participação do V.A.B dos 
Serviços no  V.A.B total (%) 

1999 4,18 24,56 71,26 

2000 3,37 29,67 66,96 

2001 3,70 26,57 69,73 

2002 2,89 28,14 68,97 

2003 3,55 30,22 66,22 

2004 3,04 30,44 66,52 

2005 3,28 26,39 70,33 

2006 2,45 27,60 69,95 

2007 2,59 25,99 71,42 

2008 2,79 28,37 68,84 

Fonte: SIDRA – IBGE. Elaboração própria. 

 

Como exemplifica a composição do Valor Adicionado Bruto no ano de 2008 

(gráfico 3), a marca estrutural da economia municipal é a hegemonia dos serviços 

na produção da riqueza municipal, signo de uma cidade grande que consegue 

constituir tanto uma série de atividades que tem como requisito um grande 

número de consumidores, como aquelas que se estabelecem pelas necessidades 

crescentes de moradores que buscam a maximização de seu pouco tempo livre 

entre entretenimento, alimentação, transporte etc. 

Gráfico 3 - Valor adicionado bruto de Uberlândia, em 2008, pelos três grandes setores da 
economia municipal: agropecuária, indústria e serviços - (%) 

 

Fonte: SIDRA – IBGE. Elaboração própria. 
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De fato, de 1999 a 2008 a participação dos Serviços no Valor Adicionado 

Bruto Total foi, em média, de 69%, enquanto Indústria e Agropecuária tiveram 

participação média de 27,8% e 3,2%, respectivamente. 

Gráfico 4 - Participação do Valor Adicionado Bruto dos Serviços no Valor Adicionado 
Bruto Total - (%) 

 

Fonte: SIDRA – IBGE. Elaboração própria. 

 

Aparentemente, no lugar oposto à hegemonia dos Serviços está a 

Agropecuária municipal. Contudo, ainda que se observe no período em questão 

uma cada vez menor participação desse setor no Valor Adicionado Bruto (gráfico 

5), e isso possa ser significativo como expressão da crescente urbanização do 

município e de transformações no espaço rural, é preciso que se mantenha em 

mente a possível16 importância do espaço rural para a produção de riqueza no 

setor industrial da cidade, gerando insumos para os processos produtivos desse 

setor. 

                                                 
16

 Para se verificar com exatidão a relação entre a produção no espaço rural de Uberlândia e a produção de 

seu setor industrial seria necessária uma pesquisa específica para tanto, buscando observar quais os insumos 

que esse setor utiliza e onde se originam. 
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Gráfico 5 - Participação do Valor Adicionado Bruto da Agropecuária no Valor Adicionado 
Bruto Total - (%) 

 

Fonte: SIDRA – IBGE. Elaboração própria. 

 

Gráfico 6 - Participação do Valor Adicionado Bruto da Indústria no Valor Adicionado 
Bruto Total - (%) 

 

Fonte: SIDRA – IBGE. Elaboração própria. 

 

No mais, como se pode anotar, uma boa característica do período foi o 

ganho de participação do valor adicionado bruto da Indústria nos primeiros anos 

da década, chegando a atingir mais de 30% nos anos de 2003 e 2004. Entretanto, 

há uma queda significativa em 2005 e, desde então, a média das taxas de 

participação é menor do que a média de 1999 a 2005 – 28,27% de 1999 a 2004 e 

27,09% de 2005 a 2008. 

Outro retrato do comportamento da economia uberlandense que pode 

auxiliar a apreender sua realidade pode ser construído a partir do número de 

estabelecimentos registrados na Relação Anual de Informações Sociais – RAIS, 
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empregadores ou não, e os empregadores inscritos no Cadastro Específico no 

INSS – CEI, fornecendo, assim, um perfil abrangente dos agentes produtores de 

bens e serviços da economia formal.17 

Tabela 4 - Número de Estabelecimentos Declarantes da RAIS (incluindo RAIS 
NEGATIVA) em Uberlândia segundo os três grandes setores de Valor Adicionado Bruto 
do Produto – 1999 – 2010 

Ano Indústria Serviços Agropecuária Total 
Variação em 

relação ao ano 
anterior (%) 

Variação em 
relação a 1999 

(%) 

1999 2.863 17.138 1.080 21.081 - - 

2000 2.996 18.314 1.143 22.453 6,51 6,51 

2001 3.061 19.927 1.095 24.083 7,26 14,24 

2002 3.212 20.875 1.096 25.183 4,57 19,46 

2003 3.316 21.958 1.234 26.508 5,26 25,74 

2004 3.182 22.775 1.157 27.114 2,29 28,62 

2005 3.185 23.284 1.236 27.705 2,18 31,42 

2006 3.425 23.887 1.374 28.686 3,54 36,08 

2007 3.564 24.283 1.397 29.244 1,95 38,72 

2008 3.762 24.981 1.400 30.143 3,07 42,99 

2009 4.121 26.070 1.374 31.565 4,72 49,73 

2010 4.476 27.630 1.390 33.496 6,12 58,89 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. Elaboração própria. 

 

Tabela 5 - Número de Estabelecimentos Empregadores em Uberlândia segundo os três 
grandes setores de Valor Adicionado Bruto do Produto, 1999 – 2010  

Ano Indústria Serviços Agropecuária Total 
Variação em 

relação ao ano 
anterior (%) 

Variação em 
relação a 1999 

(%) 

1999 1.777 7.635 988 10.400 - - 

2000 1.799 8.119 1.044 10.962 5,4 5,4 

2001 1.814 8.650 982 11.446 4,42 10,06 

2002 1.920 9.202 979 12.101 5,72 16,36 

2003 1.948 9.492 1.111 12.551 3,72 20,68 

2004 1.829 9.740 1.021 12.590 0,31 21,06 

2005 1.801 10.127 1.081 13.009 3,33 25,09 

2006 1.939 10.403 1.212 13.554 4,19 30,33 

2007 2.057 10.623 1.217 13.897 2,53 33,63 

2008 2.343 10.949 1.223 14.515 4,45 39,57 

2009 2.560 11.578 1.216 15.354 5,78 47,63 

2010 2.790 12.457 1.207 16.454 7,16 58,21 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. Elaboração própria. 

                                                 
17

 Aqueles inscritos no CNPJ e/ou CEI que não contrataram nenhum empregado no ano base ou que 

mantiveram suas atividades paralisadas nesse período utilizam o formulário de Declaração de RAIS 

Negativa. 
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De acordo com tal base de dados, é possível perceber que o número de 

estabelecimentos registrados cresce ininterruptamente entre 1999 e 2010, 

atingindo taxas de crescimento de aproximadamente 43% até 2008 e mais de 

58% se considerados os anos de 2009 e 2010. Focando apenas no número de 

empregadores, ou seja, aqueles que entre os registrados empregaram no mínimo 

um trabalhador, o crescimento é aproximadamente igual para o período entre 

1999 e 2010, apresentando, contudo, até 2008 uma taxa de crescimento 

levemente inferior, de 39,57%, o que indica que a participação do número de 

empregadores no total apresentou uma queda em algum momento do período. 18 

Observar as diferenças nas diferenças das taxas de variação apresentadas 

na Tabela 6 fornece essa pista, mas não permite ir muito além, já que as variáveis 

são diretamente relacionadas. Para uma caracterização mai visível é preciso 

observar diretamente a participação do número de empregadores no total de 

declarantes. O gráfico 7 permitirá uma clara visualização: 

Gráfico 7 - Participação dos Estabelecimentos Empregadores no total de 
Estabelecimentos Declarantes da RAIS (incluindo RAIS NEGATIVA) em Uberlândia, 
1999-2010 (%) 

 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. Elaboração própria 

 

De fato, ainda que o número de empregadores tenha crescido a uma taxa 

semelhante (um pouco inferior) para o período 1999-2010, mantendo quase a 

mesma participação no total de declarantes ao fim do período, essa relação não 

                                                 
18

 Para uma análise mais detalhada sobre os dados da RAIS, inclusive perfil do trabalhador, ver seção desse 

Painel sobre o Mercado de Trabalho da cidade de Uberlândia. Aqui apenas interessa o número de 

estabelecimentos, sejam empregadores ou declarantes de Rais Negativa. 
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foi tão constante para em cada momento desse período. Como se observa no 

gráfico (gráfico 7), a relação empregadores/declarantes apresenta uma tendência 

decrescente até 2004, tendo 2005 com o ponto de inflexão que inicia a série de 

crescimento ininterrupto da participação do número de empregadores no total de 

declarantes, possivelmente um reflexo de aceleração do crescimento da 

economia, acompanhando o aquecimento da economia nacional como um todo 

que desde 2004 apresenta maiores taxas de crescimento. 

Cabe ainda, para finalizar a ilustração desse processo, anotar o 

comportamento da participação dos estabelecimentos empregadores pelos 

grandes setores do Valor Adicionado Bruto do Produto. 

Tabela 6 - Participação dos Estabelecimentos Empregadores no Total de 
Estabelecimentos Declarantes da RAIS para cada setor de Valor Adicionado Bruto do 
Produto em Uberlândia, 1999 – 2010.  

Anos 
Participação dos 
Empregadores da 

Indústria (%) 

Participação dos 
Empregadores dos 

Serviços (%) 

Participação dos 
Empregadores da 
Agropecuária (%) 

Participação dos 
Estabelecimentos 
Empregadores (%) 

1999 62,07 44,55 91,48 49,33 

2000 60,05 44,33 91,34 48,82 

2001 59,26 43,41 89,68 47,53 

2002 59,78 44,08 89,32 48,05 

2003 58,75 43,23 90,03 47,35 

2004 57,48 42,77 88,25 46,43 

2005 56,55 43,49 87,46 46,96 

2006 56,61 43,55 88,21 47,25 

2007 57,72 43,75 87,12 47,52 

2008 62,28 43,83 87,36 48,15 

2009 62,12 44,41 88,50 48,64 

2010 62,33 45,09 86,83 49,12 

Fonte: Ministério do Trabalho e Emprego. Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. Elaboração própria. 

 

Como esperado, a menor participação média nesse período é do setor 

Serviços, que por suas característica pode abarcar um maior número de 

autônomos e agentes que paralisam suas atividades quando um maior número de 

adversidades se impõe. Adicionalmente, é possível que por essas mesmas 

características responda primeiro a melhores estímulos e por isso a participação 

do número de empregadores no total de estabelecimentos desse setor realize a 

inflexão da tendência decrescente dos primeiros anos da década já em 2005, 
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enquanto o setor industrial realiza tal feito apenas com uma pequena diferença 

em 2006, consolidando o processo em 2007 e dando um significativo salto em 

2008, então recompondo participação semelhante ao início do período em 

análise. 

Já o setor Agropecuário apresenta tendência decrescente dessa relação 

empregadores/declarantes nesse período, possivelmente outra expressão das 

causas que fizeram o Valor Adicionado Bruto desse setor perder participação no 

total produzido nesses anos, como anotado anteriormente. E, partindo dessa 

hipótese, como 2010, seguindo aquela tendência, marca a menor participação do 

número de empregadores do período, 86,83%, e o número de estabelecimentos 

empregadores da Indústria e dos Serviços, continuou aumentando, pode-se supor 

que a linha de queda da participação do Valor Adicionado Bruto desse setor se 

manteve e essa relação atingiu ainda menor marca que a de 2008.  

Ainda nesse sentido, e ainda no campo das suposições, observando o 

crescimento do número de declarantes, especialmente de empregadores, nos 

anos de 2009 e 2010, é possível supor que o PIB assinalou taxas positivas de 

crescimento, reafirmando as boas condições da estrutura produtiva da cidade. 

Outras informações importantes sobre a estrutura produtiva da cidade 

tratam de sua relação direta com o comércio internacional de mercadorias. 

Em 2010, 47 estabelecimentos com domicílio fiscal em Uberlândia 

exportaram suas mercadorias – um crescimento significativo em relação ao ano 

de 2009 e à média anotada entre os anos do período até então, de quase 37 

empresas. 

Tabela 7 – Número de Estabelecimentos Exportadores com domicílio fiscal em 
Uberlândia, 2001 – 2010. 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC. Elaboração própria. 

 

Evidentemente, esse número trata somente das empresas responsáveis 

pela exportação e apenas daquelas que possuem domicílio fiscal na cidade, não 

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 

36 35 35 36 39 37 38 38 37 47 
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apresentando, necessariamente, os estabelecimentos que efetivamente 

produzem as mercadorias que são exportadas. Isso é especialmente significativo 

para o setor agropecuário, onde grande parte dos estabelecimentos vende suas 

mercadorias para grandes empresas que fazem a inserção desses bens no 

mercado externo. Assim, uma economia como a uberlandense, que exporta 

basicamente bens intermediários originados do setor agropecuário acaba tendo 

uma maior relação com o comércio internacional do que mostra o número de 

estabelecimentos exportadores com domicilio fiscal na cidade. 

Tabela 8 – Valor exportado por estabelecimentos com domicílio fiscal em Uberlândia, 
segundo Setores de Contas Nacionais, 2008 – 2010. 

Setores 

2010 2009 2008 

Valor 
(US$ FOB) 

Part. 
(%) 

Valor 
(US$ FOB) 

Part. 
(%) 

Valor 
(US$ FOB) 

Part. 
(%) 

Bens de Capital 944.113 0,35 2.085.959 0,7 1.317.148 0,4 

Bens de Capital (exceto 
Equipamentos de 
Transporte de Uso 
Industrial) 

944.113 0,35 2.085.959 0,7 1.317.148 0,4 

Equipamentos de 
Transporte de Uso 
Industrial 

0 0 0 0 0 0 

Bens Intermediários 249.250.769 91,55 278.632.543 93,71 285.423.293 86,07 

Alimentos e Bebidas 
destinados a Indústria 

162.334.027 59,63 189.014.336 63,57 161.759.865 48,78 

Insumos Industriais 86.776.742 31,87 89.618.207 30,14 123.663.428 37,29 

Peças e Acessórios de 
Equipamentos de 
Transporte 

140.000 0,05 0 0 0 0 

Bens Diversos 0 0 0 0 0 0 

Bens de Consumo 22.052.387 8,1 16.605.190 5,58 44.860.062 13,53 

Bens de Consumo 
Duráveis 

343.431 0,13 0 0 2.471 0 

Bens de Consumo Não 
Duráveis 

21.708.956 7,97 16.605.190 5,58 44.857.591 13,53 

Combustíveis e 
Lubrificantes 

487 0 49 0 66 0 

Demais Operações 237 0 0 0 0 0 

Não Declarada 0 0 0 0 0 0 

Total 272.247.993 100 297.323.741 100 331.600.569 100 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior – MDIC. Elaboração própria. 
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Como se pode anotar, em 2010, mais de 90% das exportações 

uberlandenses foi classificada como sendo de Bens Intermediários, sendo quase 

60% de Alimentos e Bebidas destinados a Indústria e mais de 30% de Insumos 

Industriais, sendo boa parte desses originados do setor agropecuário, como se 

pode perceber ao observar os principais produtos exportados. 

Tabela 9 – Dez principais produtos exportados, por ordem de valor, em 2010. 

Produto 
Valor 

(US$ FOB) 
Part. 
(%) 

Óleo de Soja, em bruto, mesmo degomado 53.924.074 19,81 

Sêmeas, Farelos e Outros Resíduos, de Leguminosas 49.779.705 18,28 

Outros Grãos de Soja, mesmo triturados 35.725.190 13,12 

Bagaços e Outros Resíduos Sólidos, da Extr. do Óleo de Soja 30.450.884 11,18 

Ácido Cítrico 16.337.966 6,00 

Açúcar de Cana, em Bruto 13.811.635 5,07 

Milho em Grão, exceto para semeadura 12.782.249 4,70 

Leite Integral, em Pó, matéria gorda>1.5%, concentr. n/adoc 12.296.141 4,52 

Colofônias e Ácidos Resínicos 6.308.479 2,32 

Milho para semeadura 5.777.307 2,12 

Total dos Principais Produtos 237.193.630 87,12 

Total Exportado 272.247.993 100 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior - MDIC 

 

 Contudo, ainda que 2010 tenha se observado um aumento do 

número de empresas exportadoras, registrou-se um menor valor exportado, 

resultando em uma significativa queda do saldo comercial em relação ao 

observado em 2009. Contudo, deve se ressaltar que esse saldo ainda foi um dos 

maiores da década, sendo Uberlândia geradora de superávit para o país durante 

todo o período. 
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Tabela 10 – Balança Comercial de Uberlândia, 2000 – 2010. 

Ano 

E x p o r t a ç ã o I m p o r t a ç ã o S a l d o 

Valor (US$ 
FOB) [A] 

Var% (*) 
Valor (US$ 
FOB) [B] 

Var % (*) [A] – [B] Var % (*) 

2000 112.821.090 21,76 45.657.014 -91,37 67.164.076 -- 

2001 111.612.452 -1,07 31.705.613 -30,56 79.906.839 18,97 

2002 162.984.788 46,03 38.214.090 20,53 124.770.698 56,15 

2003 156.062.973 -4,25 48.425.352 26,72 107.637.621 -13,73 

2004 203.151.410 30,17 26.844.160 -44,57 176.307.250 63,80 

2005 226.633.200 11,56 49.599.054 84,77 177.034.146 0,41 

2006 115.378.033 -49,09 46.443.283 -6,36 68.934.750 -61,06 

2007 145.329.535 25,96 79.007.864 70,12 66.321.671 -3,79 

2008 331.600.569 128,17 115.671.561 46,41 215.929.008 225,58 

2009 297.323.741 -10,34 86.526.729 -25,2 210.797.012 -2,38 

2010 272.247.993 -8,43 135.445.797 56,54 136.802.196 -35,10 

Fonte: Ministério do Desenvolvimento Indústria e Comércio - MDIC. 
* VAR% = Variação sobre o ano anterior. 
 

Assim, como mostram as variáveis listadas acima, reconhece-se que 

Uberlândia é uma cidade de estrutura produtiva complexa, que possui 

singularidades e que requisita que se avance bem mais em sua análise – muito 

mais que os esforços desse texto – para que se possa ampliar o entendimento da 

realidade social em que está imersa e que a determina com a maior das forças. 

 



PAINEL DE INFROMAÇÕES MUNICIPAIS - Uberlândia 2011 
Trabalho - 62 – 72 

62  

 

4 - Dinâmica do Mercado de Trabalho Formal em 
Uberlândia (2001-2010) 

 
 
 

 
Marlene Marins de Camargos Borges19 

 
 
 
 

Na última década (2001-2010), diferente do período anterior, embora a 

economia ainda apresente um baixo ritmo de crescimento econômico médio, os 

dados sobre o mercado de trabalho no Brasil apresentaram um crescimento 

significativo, visível também no âmbito do município de Uberlândia - MG. 

No que se refere ao crescimento da ocupação e do emprego no setor 

industrial brasileiro, muitos analistas20 demonstram que mesmo em um contexto 

de baixo crescimento econômico alguns fatores contribuíram para esse 

movimento. Dentre esses fatores destaca-se a redução das taxas de juros e a 

melhoria das condições de crédito interno, que estimularam o investimento na 

produção em geral; o processo de desvalorização cambial, que possibilitou às 

empresas um novo patamar de financiamento; e a expansão do comércio mundial 

com consequente ampliação das exportações brasileiras. É importante afirmar, de 

acordo com o Gráfico 1, que as reformas econômicas empreendidas no País na 

década de 1990 não possibilitaram a retomada sustentada do crescimento 

econômico, mas ao contrário, houve grande oscilação nas taxas de crescimento 

nesse período, fazendo com que a variação acumulada do PIB fosse apenas de 

27,89% no período de 1991 a 2000, distante das taxas de crescimento do PIB 

apresentadas em décadas anteriores. Já nos anos 2000, embora as taxas de 

crescimento da economia ainda oscilem, as mesmas passaram a apresentar 

crescimento positivo. Verifica-se, portanto, que no período de 2001 a 2010 a 

variação acumulada das taxas de crescimento do PIB foi de 42,07%.  

                                                 
19

 Doutora em Economia e Economista/Pesquisadora do Centro de Estudos, Pesquisas e Projetos 
Econômico-Sociais da Universidade Federal de Uberlândia - MG. 
20

 Ver principalmente POCHMANN (2006); BALTAR,  KREIN & MORETTO (2006); DEDECCA e 
ROSANDISKI (2006) e SANTOS (2006). 
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Gráfico 1 - Variação Anual do PIB Brasileiro (1980 - 2010) 

Fonte: Elaboração própria segundo os dados do IBGE e IPEA  

 

Nesse contexto, para compreender a trajetória do emprego e da renda na 

última década (2001-2010) é importante analisar o comportamento dessas 

variáveis considerando a crise no mercado de trabalho nas duas últimas décadas. 

Cabe ressaltar que, nessa seção, as informações apresentadas sobre o mercado 

de trabalho formal foram tabuladas utilizando as informações da base de dados 

RAIS do Ministério do Trabalho e Emprego - MTE e embora as informações 

constantes nesse Painel considerem apenas os anos entre 2001 e 2010 é 

possível obter as mesmas informações a partir de 198521. 

No Brasil, de acordo com a RAIS, entre os anos de 1989 a 1999 foram 

gerados em torno de 506.697 empregos no total da sua estrutura produtiva; por 

outro lado, cerca de 1.600.000 postos de trabalho foram fechados na indústria 

(queda de 24,20%), evidenciando que as novas vagas foram criadas nos demais 

setores produtivos, principalmente no comércio e nos serviços. Porém, esses 

setores, apesar de ocuparem, atualmente, papel importante na ocupação da mão-

de-obra, não foram capazes de absorver a mão-de-obra descartada da indústria22. 

 

                                                 
21 As informações se referem ao mercado de trabalho formal em 31/12 de cada ano. 
22

 Ver Tabela 29 em BORGES (2010). 
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Em Uberlândia, nesse mesmo período (1989 e 1999), os dados mostram 

que houve um aumento de 22.431 postos de trabalho no total da estrutura 

produtiva, efetivando um aumento de 31,75%. Importante salientar que, nesse 

período, todos os setores econômicos no município apresentaram crescimento, 

com destaque para a construção civil, cujo aumento foi de 64,52%, embora o 

setores de serviços e o comércio sejam os maiores empregadores de mão-de-

obra, ou seja, em 1999 aproximadamente 70% dos trabalhadores formais no 

município mantinham vinculo formal de trabalho nesses setores.  

Gráfico 2 - Empregados formais em 31/12 em Uberlândia - MG (2001 a 2010) 

 
Fonte: Elaboração própria segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS/ Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE/ Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 

 

Na última década (2001 a 2010), de acordo com Gráfico 2, observa-se que 

o emprego formal no município teve um crescimento superior, se comparado com 

o período anterior, com um aumento de 75.613 postos de trabalho formais no total 

da estrutura produtiva, perfazendo um crescimento de 70,17%. Nesse período, o 

significativo aumento dos postos de trabalho contribuiu para o registro de uma 

taxa média de crescimento anual total de 5,46%.  
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Conforme dados relacionados na Tabela 1, observa-se que o crescimento 

do emprego formal em Uberlândia se destaca principalmente nos setores da 

construção civil e da indústria que apresentaram crescimento de 115% e 106%, 

respectivamente. Entretanto, é importante ressaltar que os setores do comércio e 

dos serviços continuaram a se destacar por serem os setores com a maior 

participação relativa na geração de empregos formais, ou seja, em 2010 observa-

se que esses setores contavam com, aproximadamente, 25% e 50% dos 

trabalhadores ligados a esses setores, respectivamente. O setor serviços, além 

de concentrar o maior número de empregados também apresentou um 

crescimento de 67% na geração empregos ao longo do período analisado, 

configurando uma taxa de crescimento médio anual de 5,24%.  

Além de ser possível verificar uma grande participação do setor serviço na 

geração de postos de trabalho formal no município, os dados permitem apurar 

uma queda na sua participação relativa, em relação ao total de empregados no 

ano, passando de 50,78% em 2001 para 49,74% em 2010, juntamente com o 

setor agropecuário que também apresentou queda na sua participação relativa 

passando de 6,60% para 2,88% no período. 

Já os setores da construção civil e da indústria se destacaram ao 

apresentar um aumento da participação relativa na geração de postos de 

trabalho, em relação ao total de empregados no ano, passando de 5,52% e 

13,28% em 2001 para 6,97% e 16,10% em 2010, respectivamente.  

Tabela 1 - Empregados formais em 31/12 segundo grande setor de atividade - 2001 a 
2010 

 
 

Fonte: Elaboração própria segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS/ Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE/ Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 

 

 

Grande Setor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Indústria  14.315 19.328 18.375  23.803  21.772  22.045 25.939 26.962 28.257 29.535

Constr. Civil  5.955 5.937 5.148  4.824  5.893  5.738 6.299 9.293 9.622 12.795

Comércio  25.759 26.935 29.206  33.019  34.491  35.006 37.525 38.340 39.619 44.536

Serviços  54.724 52.809 60.045  62.781  65.628  70.317 73.203 79.054 84.776 91.213

Agropecuária  7.005 7.275 5.066  4.698  6.458  6.609 5.554 5.927 5.461 5.292

Total  107.758 112.284 117.840  129.125  134.242  139.715 148.520 159.576 167.735 183.371
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Tabela 2 - Participação relativa dos Empregados formais em 31/12 segundo grande setor 
de atividade - 2001 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS/ Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE/ Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 

 
Quando se trata de analisar o perfil dos trabalhadores a questão da 

escolaridade se apresenta como fundamental nessa análise, na medida em que, 

nos últimos anos, a exigência de maior grau de escolaridade se tornou cada vez 

mais um parâmetro importante no processo de seleção e admissão nas 

empresas23. Para tanto, ao analisar os trabalhadores no município de Uberlândia, 

segundo a sua escolaridade, observa-se uma queda na participação dos 

empregados com baixa escolaridade (até o fundamental completo) e, 

consequentemente, tem-se um aumento da participação relativa dos 

trabalhadores com maior escolaridade. Ou seja, conforme Tabela 3, os dados 

indicam que há uma queda relativa da participação dos empregados sem 

nenhuma escolaridade (analfabetos) e que freqüentam ou já concluíram o ensino 

fundamental, passando de 48,23%, em 2001, para 29,25% em 2010. Essa queda 

se deu principalmente em favor dos empregados com ensino médio (completo ou 

incompleto) e dos de nível superior, fazendo com que a participação relativa 

desses trabalhadores passasse de 36,49% e 15,27%, em 2001, para 50,61% e 

19,80% em 2010, respectivamente. Além disso, também é possível verificar o 

aumento da participação relativa de trabalhadores com pós graduação (mestrado 

e doutorado) nos últimos anos da década.  

  

                                                 
23

 Ver PAMPLONA (2002). 

Grande Setor 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Indústria 13,28 17,21 15,59 18,43 16,22 15,78 17,46 16,90 16,85 16,11

Constr. Civil 5,53 5,29 4,37 3,74 4,39 4,11 4,24 5,82 5,74 6,98

Comércio 23,90 23,99 24,78 25,57 25,69 25,06 25,27 24,03 23,62 24,29

Serviços 50,78 47,03 50,95 48,62 48,89 50,33 49,29 49,54 50,54 49,74

Agropecuária 6,50 6,48 4,30 3,64 4,81 4,73 3,74 3,71 3,26 2,89

Total 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100
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Nesse sentido, entende-se que a elevação da escolaridade tem uma 

relação com o acréscimo nos anos de estudo da população de forma geral, diante 

da maior exigência quanto à definição dos critérios de seleção por parte das 

empresas que tenderam a contratar e preservar os mais escolarizados24.  

Tabela 3 - Empregados formais em 31/12 segundo grau de escolaridade - 2001 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS/ Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE/ Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 
NOTA: Nos anos de 2001 a 2005 a base de dados não disponibilizava informações de empregados com 
mestrado e doutorado. 
 

Analisando a faixa etária dos empregados formais observa-se que houve 

uma queda relativa de empregos gerados para a faixa de idade até 24 anos e na 

de 25 a 49 anos, quando a sua participação relativa no total de empregos passa 

de 24,37% e 66,79%, em 2001, para 21,70% e 65,79%, em 2010, 

respectivamente. Conseqüentemente, há um pequeno aumento da participação 

relativa dos empregados na faixa etária de 50 anos ou mais passando de 8,82%, 

em 2001, para 12,51% em 2010, demonstrando uma queda na participação 

relativa dos trabalhadores mais jovens e aumento dos trabalhadores mais 

experientes no total dos empregos formais gerados (ver Tabela 4).  

 

 

 

                                                 
24

 Ver GOMES (2009), SABÓIA (2001), LEITE & POSTHUMA (1996) e ROSANDISKI (2002). 

Escolaridade 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Analfabeto  855 1.027 573  444  560  692 659 695 718 753

Até 5º A. Incomp.  4.893 4.925 4.767  5.095  4.959  3.863 3.821 3.777 4.008 4.629

5º A. Comp. Fund.  8.734 8.336 7.035  6.715  6.761  7.142 6.695 6.755 6.526 6.492

6º A. até 9º Fund.  20.457 20.517 18.304  17.937  17.917  17.350 17.375 18.176 18.168 18.376

Fund. Comp.  17.037 17.629 18.052  19.167  20.033  19.997 20.635 22.186 22.602 23.392

Sub-Total  51.976  52.434  48.731  49.358  50.230  49.044  49.185  51.589  52.022  53.642

Médio Incomp.  13.149 14.512 14.126  15.774  16.447  16.351 17.242 17.957 18.572 19.553

Médio Comp.  26.179 29.083 34.480  41.085  43.764  48.744 54.259 58.560 63.443 73.252

Sub-Total  39.328  43.595  48.606  56.859  60.211  65.095  71.501  76.517  82.015  92.805

Superior Incomp.  5.336 5.495 5.497  6.223  6.642  7.176 7.806 9.226 9.520 10.133

Superior Comp.  11.118 10.760 15.006  16.685  17.159  18.115 19.638 21.765 23.578 26.171

Sub-Total  16.454  16.255  20.503  22.908  23.801  25.291  27.444  30.991  33.098  36.304

Mestrado - - - - -  246 342 435 522 538

Doutorado - - - - -  39 48 44 78 82

Total  107.758 112.284 117.840  129.125  134.242  139.715 148.520 159.576 167.735 183.371
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Tabela 4 - Empregados formais em 31/12 segundo faixa etária - 2001 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS/ Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE/ Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 
 
 

Ao considerar os empregos formais segundo o sexo, nota-se que o período 

analisado também se caracteriza pelo aumento do ingresso das mulheres no 

mercado de trabalho, quando a participação relativa das mulheres passa de 

37,48%, em 2001, para 42,02% em 2010, configurando uma taxa de crescimento 

médio de 6,67% no período. Conseqüentemente, verifica-se uma queda relativa 

da participação dos homens, passando de 62,52%, em 2001, para 57,98% em 

2010, conforme Tabela 5.  

Tabela 5 - Empregados formais em 31/12 segundo sexo - 2001 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS/ Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE/ Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 

 

Segundo os dados relacionados na Tabela 6, entre os anos de 2001 e 

2010 há indicação de que a estrutura produtiva no município gera emprego de 

pior qualidade quando há um aumento da participação relativa dos ocupados em 

faixa de remuneração inferiores. Portanto, verifica-se que em 2001, 63,51% do 

total dos empregados formais recebiam até três salários mínimos e, em 2010, 

passam a ser 78,11%, ao mesmo tempo em que se observa uma queda da 

Faixa Etária 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Até 17  2.186  2.055 1.967  1.984  2.056  1.577 2.129 2.406 2.260 2.883

18 A 24  24.070 26.021 26.489  28.727  28.671  28.831 30.431 32.906 33.516 36.908

Sub-Total  26.256  28.076  28.456  30.711  30.727  30.408  32.560  35.312  35.776  39.791

25 A 29  19.019 21.002 21.061  23.690  24.792  25.811 27.479 29.364 30.153 32.267

30 A 39  32.532 34.023 34.434  37.270  38.471  39.970 41.847 44.313 47.364 51.678

40 A 49  20.425 20.003 22.927  25.314  26.950  28.711 30.302 32.323 34.240 36.694

Sub-Total  71.976  75.028  78.422  86.274  90.213  94.492  99.628  106.000  111.757  120.639

50 A 64  8.944 8.591 10.338  11.512  12.604  14.068 15.500 17.357 19.177 21.719

65 OU MAIS  563 558 623  627  698  747 832 906 1.025 1.222

Sub-Total  9.507  9.149  10.961  12.139  13.302  14.815  16.332  18.263  20.202  22.941

IGNORADO  19 31 1  1  0  0 0 1 0 0

Total  107.758 112.284 117.840  129.125  134.242  139.715 148.520 159.576 167.735 183.371

Sexo 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Masculino  67.372 70.684 71.914  78.147  82.341  84.534 88.429 94.723 98.642 106.321

% Masc.  62,52  62,95  61,03  60,52  61,34  60,50  59,54  59,36  58,81  57,98

Feminino  40.386 41.600 45.926  50.978  51.901  55.181 60.091 64.853 69.093 77.050

% Fem.  37,48  37,05  38,97  39,48  38,66  39,50  40,46  40,64  41,19  42,02

Total  107.758 112.284 117.840  129.125  134.242  139.715 148.520 159.576 167.735 183.371
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participação daqueles que recebiam rendimentos mais elevados (de 36,40% para 

20,80% com rendimentos acima de 3 salários mínimos). Assim, os dados 

expostos na Tabela 6, ao sinalizar a maior concentração de trabalhadores nas 

faixas de rendimentos inferiores evidenciam, pelo lado da renda, uma 

precarização do mercado de trabalho, ao mesmo tempo em que demonstram que, 

de certa forma, este dado guarda relação com o tipo de ocupação gerada no 

período, ora relacionados com o processo de terceirização, inclusive. 

Tabela 6 - Empregados formais em 31/12 segundo faixa de remuneração média mensal 
em salário mínimo - 2001 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS/ Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE/ Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 
 

De outra parte, os dados também permitem uma análise sobre a 

remuneração média, em salários mínimos, dos empregados formais 

uberlandenses e apontam que, nos últimos anos, a trajetória positiva do emprego 

é acompanhada por uma significativa queda das remunerações médias. Ou seja, 

enquanto em 2001 os empregados recebiam em média 4 salários mínimos, em 

2010 esta remuneração caiu para 2,63 salários mínimos, demonstrando que o 

mercado de trabalho no município embora conte com o aumento dos postos de 

trabalho, ao longo da década, não se pode negar que, pelo lado da renda, ele 

gera empregos mais precários (Tabela 7).  

Tabela 7 - Remuneração média em salários mínimos dos empregados formais em 31/12 
- 2001 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS/ Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE/ Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 

 

Faixa Remun. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

ATE 0,50 174         250 282  483  465  492 680         587 404  460

0,51 a 1,00 2.058      2295 3144  3.980  3.617  4.025 4.840      4903 5698  6.852

1,01 a 3,00 66.210    75978 79899 83.122     93.376  101.273 108.069  116412 123745 135.912  

Sub- Total 68.442    78.523    83.325    87.585    97.458    105.790  113.589  121.902  129.847  143.224  

3,01 a 5,00 18.845    18028 17981 20.414     19.342 17730 18.482    20371 20269 21.303    

5,01 a 7,00 7.982      6350 6623 7.344       6.704 6082 6.227      6505 6435 6.818      

7,01 a 10,00 5.059      3901 3874 4.338       4.290 4051 3.978      4118 4001 4.645      

10,01 a 15,00 3.201      2757 2880  3.204  2.857 2728 2.569      2722 2883  2.916

MAIS DE 15,01 4.144      2530 3001 3.498       2.850 2414 2.392      2582 2318 2.467      

IGNORADO 85           195 156 2.742      741         920 1.283      1376 1982 1.998      

Total 107.758  112.284  117.840  129.125  134.242   139.715 148.520  159.576  167.735  183.371  

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

Massa salarial 431.536  375.496 390.251  434.391  415.942  398.512 408.252 438.179 444.324 483.174

Total Emp.  107.758 112.284 117.840 129.125   134.242  139.715 148.520 159.576 167.735 183.371

Remun. média 4,00        3,34        3,31        3,36        3,10        2,85        2,75        2,75         2,65         2,63         
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Na Tabela 8, quando se analisa os dados sobre o número de 

estabelecimentos por número de empregados, ao longo do período 2001-2010, 

verifica-se um aumento nesse número em 43,8%, com uma taxa média de 

crescimento anual de 3,70%, e também uma tendência de crescimento absoluto 

principalmente dos estabelecimentos de pequeno porte, ou seja, daqueles que 

possuem até 4 empregados. Porém, em termos de participação relativa observa-

se que ao longo do período analisado aproximadamente 98% dos 

estabelecimentos tinham até 99 empregados, sendo que a maioria (70,64% em 

2001 e 67,10% em 2010) se enquadravam como pequenos estabelecimentos (até 

4 empregados).  

Tabela 8 - Número de estabelecimentos segundo o número de empregados formais em 
31/12 - 2001 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS/ Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE/ Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 

 

Finalmente, de acordo com a Tabela 9, quando se analisa os dados sobre 

o número de empregados segundo o tamanho dos estabelecimentos, ao longo do 

período 2001-2010, verifica-se que mais de 50% dos empregados mantém vinculo 

nos estabelecimentos de menor porte (até 99 empregados) e em torno de 10% 

nos estabelecimentos de até 4 empregados. Porém, é importante destacar que é 

decrescente o número de trabalhadores ligados a esses estabelecimentos, ou 

seja, em 2001 enquanto 54,65% dos empregados estavam ligados aos 

estabelecimentos com até 99 empregados e 11,20% ligados as empresas com 

até 4 empregados, em 2010 verifica-se que 51,47% e 9,28% estavam ligados a 

esses estabelecimentos, respectivamente. Como conseqüência, observa-se que 

Núm. Emp. 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

0 Empr.  1.791  1.846 2.000  1.811  1.821  1.881 1.933 1.977 2.058 2.232

Ate 4 Empr.  6.295  6.716 6.923  6.916  7.145  7.509 7.614 7.829 8.314 8.810

Sub-Total  8.086  8.562  8.923  8.727  8.966  9.390  9.547  9.806  10.372  11.042

De 5 a 9  1.701  1.807 1.888  1.960  2.009  2.054 2.165 2.373 2.493 2.725

De 10 a 19  912  958 974  1.078  1.139  1.179 1.205 1.263 1.344 1.421

De 20 a 49  492  492 490  536  572  597 636 720 756 824

De 50 a 99  130  149 153  141  163  172 181 181 203 236

Sub-Total  11.321  11.968  12.428  12.442  12.849  13.392  13.734  14.343  15.168  16.248

De 100 a 249  78  80 65  90  100  100 101 100 107 121

De 250 a 499  24  32 37  33  37  38 35 42 48 46

De 500 a 999  11  9 10  12  11  11 14 17 18 24

1000 ou Mais  12  12 11  13  12  13 13 13 13 15

Total  11.446  12.101 12.551  12.590  13.009  13.554 13.897 14.515 15.354 16.454
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ao longo do período analisado houve um aumento do número de empregados 

ligados as empresas de maior porte, como por exemplo, nas empresas de grande 

porte (1.000 ou mais empregados) houve um acréscimo do número de 

empregados passando de 18% em 2001 para 21% em 2010.   

Tabela 9 - Número de empregados formais segundo o tamanho dos estabelecimentos - 
2001 a 2010 

 
Fonte: Elaboração própria segundo os dados da Relação Anual de Informações Sociais - RAIS/ Ministério do 
Trabalho e Emprego - MTE/ Fundo de Amparo ao Trabalhador - FAT. 
 

Portanto, a tendência de aumento do número de empregados ligados as 

empresas de maior porte representa um sinal positivo na economia local na 

medida em que nestas empresas vigoram, normalmente, melhores condições de 

trabalho em termos, principalmente, de remunerações.  
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5 – Educação
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5.1 – Ensino Básico 

O ensino básico é aquele que engloba a Educação Infantil (antiga pré-

escola), o ensino fundamental, (antigos primário e ginasial) e o ensino médio 

(antigo colegial). Ainda estão inclusos aqui a Educação Especial, a Educação 

Profissional e a Educação de Jovens e Adultos (EJA). A situação de 

estabelecimentos e matriculas no ano de 2010 foi a seguinte: 

Tabela 01 - Educação Básica - Estabelecimentos e Matrículas por etapa de ensino - 
Uberlândia - 2010 

Etapa Estabelecimentos Federal Municipal Estadual Privada Total 

Creche 
Estabelecimentos 0 50 0 75 125 

Matrículas 0 4.744 0 3.290 8.034 

Pré-Escola 
Estabelecimentos 1 73 0 88 162 

Matrículas 150 8.922 0 3.035 12.107 

Ensino 
Fundamental 

Quantidade 1 49 63 71 184 

Matrículas 691 36.643 32.252 10.369 79.955 

Ensino 
Médio 

Estabelecimentos 1 0 26 16 43 

Matrículas 289 0 19.475 4.343 24.107 

Educação 
Especial 

Estabelecimentos 0 0 2 0 2 

Matrículas 0 0 322 0 322 

EJA 
Estabelecimentos 1 14 24 7 46 

Matrículas 74 2.405 6.592 956 10.027 

Educação 
Profissional 

Estabelecimentos 2 0 1 11 14 

Matrículas 504 0 143 3.993 4.640 

Total Geral 
Estabelecimentos 3 105 68 124 300 

Matrículas 1.708 52.714 58.784 25.986 139.192 

Fonte: Elaboração própria segundo dados do  MEC/INEP/Deed 
Nota: O mesmo estabelecimento pode oferecer mais de uma modalidade e/ou etapa de ensino. 

                                                 
25
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Tabela 02 – Ensino básico 

Total de escolas, alunos e professores em Uberlândia – 2007-2010 

Ano 2007 2008 2009 2010 

Escolas 238 313 289 300 

Alunos 135.338 138.545 138.717 139.192 

Professores 6.045 6.345 6.381 6.556 

Fonte: Elaboração própria segundo dados do MEC/INEP/Deed 
 

Quando se tem um crescimento populacional tão vertiginoso como o de 

Uberlândia28, pode-se supor que a demanda por vagas em escolas do ensino 

básico deva também aumentar em alguma proporção parecida.  No entanto, os 

dados de 2007 até 2010, mostram que a evolução dos números de alunos e 

professores não segue os do aumento populacional. 

 Os números da expansão foram: 26,38% no de escolas, 8,45% no de 

professores e 2,45% no de alunos. Como estes dados se referem a universos de 

grandezas bem diferentes, a melhor avaliação do seu impacto fica através das 

relações entre: alunos/escola, professores/escola e alunos/professor, como 

evidenciado na Tabela 03. 

Tabela - 03 – Ensino básico 
Relações entre escolas alunos e professores – 2007-2010  

Anos alunos/escola alunos/professor professores/escola 

2007 568,65 22,39 25,40 

2008 442,64 21,84 20,27 

2009 479,99 21,74 22,08 

2010 463,97 21,23 21,85 

Fonte: Elaboração própria segundo dados do MEC/INEP/Deed 
 

Aqui temos dois efeitos positivos e um negativo. Como o crescimento de 

alunos foi menor que o de professores e, principalmente, menor que o de escolas, 

todas as relações que envolvem alunos apresentam dois resultados positivos, que 

são a diminuição da lotação das escolas e menor número de alunos por 

professor, (embora este segundo não seja tão significativo). Mas o terceiro efeito 

é que, na relação professores por escola, houve uma diminuição, o que é um 

ponto negativo. De qualquer forma, todos números apresentaram crescimento. 

Apenas esse crescimento apresentou diferentes níveis entre os três. 

                                                 
28

 Ver seção 7 – Aspectos Demográficos 



PAINEL DE INFROMAÇÕES MUNICIPAIS - Uberlândia 2011 
Educação - 73 – 77 

75  

 

Tabela 04 -Ensino Básico - Número de Estabelecimentos, matriculas efetivas, por nível 
de ensino e professores por dep. administrativa – Uberlândia 2007-2010 

Modalidades de Ensino Municipal 

Ano 2007 2008 2009 2010 

Nº Escolas 76 103 105 105 

Educação Infantil 0 a 3 anos 2.872 3.713 4.508 4.701 

Educação Especial 807 922 895 1.125 

Pré-Escola 4 a 6 anos 7.133 7.484 8.631 8.841 

Ensino Fundamental 1ª 4ª 24.494 23.150 22.819 22.443 

Ensino Fundamental 5ª 8ª 13.520 12.869 13.143 13.221 

EJA (Presencial) Fundamental 3720 3556 2797 2383 

Total (alunos) 52.546 51.694 52.793 52.714 

Total (professores) 2.277 2.419 2.481 2.529 

     
Modalidades de Ensino Estadual 

Ano 2007 2008 2009 2010 

Nº Escolas 68 69 69 68 

Pré-Escola 4 a 6 anos 85 27 0 0 

Educação  Especial 479 15 478 507 

Educação  Especial (Incluidos) - -   - 

Ensino Fundamental 1ª 4ª 13.508 13.486 13.465 12.628 

Ensino Fundamental 5ª 8ª 20.207 20.613 20.000 19.480 

Ensino Médio (2º grau) 19.941 19.694 19.160 19.446 

Ensino Supletivo/Compacto  -   -   -   -  

Ensino Profissional - - - 143 

EJA (Presencial) Fundamental 631 706 750 626 

EJA (Presencial) Medio 2.202 2.805 2.678 2.996 

EJA(Semi-Presencial) Fundamental 1.175 1.270 1.085 1.007 

EJA (Semi-Presencial) Médio 2.018 2.070 2.275 1.951 

Total (alunos) 60.246 60.686 59.891 58.784 

Total (professores) 2.464 2.324 2.279 2.256 

     Modalidades de Ensino Federal 

Ano 2007 2008 2009 2010 

Nº Escolas 3 3 3 3 

Pré-Escola 0 a 3 anos  -  -  -  - 

Pré-Escola 4 a 6 anos 151 147 150 149 

Ensino Fundamental 1ª 4ª 377 372 369 377 

Ensino Fundamental 5ª 8ª 304 315 297 304 

Ensino Médio (2º grau) 282 287 294 289 

Ensino Profissional 718 683 493 504 

EJA (Presencial) Fundamental 53 76 64 74 

Educação Especial  -  - 20 11 

Total (alunos) 1.885 1.880 1.687 1.708 

Total (professores) 152 154 147 159 
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Modalidades de Ensino Privada 

Ano 2007 2008 2009 2010 

Nº Escolas 90 138 112 124 

Educação Infantil 0 a 3 anos 1781 2413 2942 3285 

Pré-Escola 4 a 6 anos 2.568 2.791 3.015 3.021 

Educação Especial (incluidos) 275 185 92 112 

Educação Especial fundamental 41 - - - 

Ensino Fundamental 1ª 4ª 4.225 5.175 5.494 5.959 

Ensino Fundamental 5ª 8ª 4.054 4.173 4.493 4.327 

Ensino Médio (2º grau) 4.796 4.875 4.523 4.333 

Ensino Profissional Nivel técnico 1.909 3.634 2.926 3.993 

EJA (presencial) - Fundamental 180 136 112 123 

EJA (presencial) - Medio 791 903 749 833 

EJA (semi-presencial) Medio 41 - - - 

Ensino supletivo - - - - 

Total (alunos) 20.661 24.285 24.346 25.986 

Total (professores) 1.152 1.448 1.474 1.612 

Fonte: Elaboração própria segundo dados do MEC/INEP/Deed 
 
 

 
 

5.2 – Ensino Superior 
 

A rede federal de ensino superior nesse período apresentou dois dados 

dignos de destaque. Primeiramente, o acréscimo, em 2008, de mais uma 

instituição ofertadora de cursos de nível superior, a Escola Agrotécnica Federal de 

Uberlândia. Em segundo lugar, a ampliação da oferta de cursos pela Universidade 

Federal de Uberlândia, que praticamente dobrou nos últimos três anos. 

 
Tabela 05 – Ensino Superior 
Número de Estabelecimentos, matriculas efetivas, por nível de ensino e Professores  
2000~2009 - Rede Federal 

Modalidades de Ensino Rede Federal 

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nº Escolas 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 

Nº de cursos (total) 31 31 30 30 31 33 34 39 43 78 

Universidade Federal  
de Uberlândia 

31 31 30 30 31 33 34 39 42 77 

Escola Agrotecnica 
Federal - CEFET 

0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total (alunos) 11.509 12.441 12.194 12.152 11.967 11.941 12.565 12.881 12.852 13.609 

Total (professores) 1.242 1.259 1.280 1.125 1.117 1.131 1.149 1.185 1.203 1.417 

Fonte: Elaboração própria segundo dados doMEC/INEP/Deed 
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Mas, as transformações mais dramáticas, estão no setor privado com a 

chegada de um grande número de instituições que surgiram, cresceram e 

também encolheram, sempre com vistas a atender a um excedente de demanda 

não absorvido pela universidade pública, por um motivo ou por outro. Tanto a 

abertura como o fechamento de cursos ofertados é diretamente proporcional ao 

aumento ou diminuição da demanda por eles. 

A Tabela 6 apresenta um quadro mais completo que mostra a expansão a 

partir de 2000 e também a desaceleração em 2008 e 2009, resultado tanto dos 

efeitos da crise econômica quanto da própria satisfação da demanda reprimida 

existente no início do processo. 

Tabela 06 – Ensino Superior 
Número de Estabelecimentos, matriculas efetivas, por nível de ensino e Professores 
Rede Privada 
  

Modalidades de Ensino Rede Privada 

Ano 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Nº Escolas 4 5 5 5 5 7 7 7 6 8 

Nº de cursos (total) 29 31 40 54 65 91 94 98 100 111 

Universidade Particular 0 0 0 1 8 0 0 0 0 30 

Universidade Comum. 
Confes. 

0 0 0 2 6 27 31 32 31 0 

Centro Universitario 
Particular 

23 23 0 0 0 0 0 0 0 31 

Centro Universitario 
Comum. Confes. 

0 0 24 34 33 33 33 33 34 0 

Faculdade Federal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Faculdade (particular) 6 8 16 17 18 31 30 26 28 43 

Faculdade Comum. 
Confes. 

0 0 0 0 0 0 0 7 7 7 

Total (alunos) 8.120 10.831 12.934 15.923 19.887 18.991 20.068 21.704 22.593 21.671 

Total (professores) 471 542 639 754 869 747 729 620 609 565 

Fonte: Elaboração própria segundo dados doMEC/INEP/Deed 
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6 - Aspectos de infraestrutura 

 

 

Alinne Freitas Macedo Oliveira29 

André Luiz Teles Rodrigues30 

Bruno Camargo Ribeiro31 

 

 
 

6.1 – ABASTECIMENTO DE ÁGUA, ESGOTO E ENERGIA ELÉTRICA 

 

 
6.1.1 – Água e Esgoto  

 

A cidade de Uberlândia, além de ser a segunda maior do Estado em 

termos populacionais, se orgulha em atender praticamente a totalidade da 

população com água potável e esgoto tratado.  Contudo, como será apontado nas 

próximas linhas, a cidade precisa agir, como o tem feito, para evitar que, a longo 

prazo, este “título” não seja uma conquista passada, de modo a continuar 

oferecendo à toda população os serviços básicos dos quais esta necessita. 

O Gráfico 1 evidencia o fato de que a cidade investe continuamente na 

ampliação das ligações de água com hidrômetro, com o objetivo de atender ao 

aumento do número de contribuintes. Ao passo que estes aumentam a uma taxa 

média de 2,82% ao ano, as ligações, por outro lado, crescem em média, 2,16% 

no mesmo período. Ou seja, por mais que seja uma diferença relativamente 

pequena, a longo prazo, se não forem feitos esforços no sentido de mudar estes 

números, a cidade poderá ter problemas em conseguir atender toda a demanda 

por água. 

                                                 
29

 Graduanda do Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia e estagiária do do Centro de 
Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais da Universidade Federal de Uberlândia - MG 
30

 Mestre em Planejamento pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte/ Pesquisador do Centro de 
Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais da Universidade Federal de Uberlândia - MG 
31

 Graduando do Instituto de Economia da Universidade Federal de Uberlândia e estagiário do do Centro de 
Estudos, Pesquisas e Projetos Econômico-Sociais da Universidade Federal de Uberlândia - MG 
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O Gráfico 2, da mesma forma, relaciona o crescimento das ligações de 

esgoto com número de contribuintes, e o mesmo problema foi identificado. 

Enquanto a demanda por tais ligações tem crescido a uma média de 3,17% ao 

ano, a oferta do serviço o faz a uma taxa menor, 2,61% ao ano. 

 

Gráfico 1 - Número de Contribuintes x Ligações (Água) – Uberlândia – 2002-2008

 

Fonte: Elaboração própria segundo dados do BDI – Prefeitura Municipal de Uberlândia  
 

 
 
Gráfico 2 - Número de Contribuintes x Ligações de Esgoto  

 

Fonte: Elaboração própria segundo dados do BDI – Prefeitura Municipal de Uberlândia  

 

De maneira menos específica, pode-se fazer uma comparação da evolução 

da rede de água e esgoto da cidade com o crescimento populacional, o que, de 

modo algum, muda a realidade apontada nas descrições acima. Ao se observar 

os Gráficos 3 e 4, esta associação se torna mais clara. A expansão da rede de 

água e esgoto tem mantido um crescimento lento e gradual ao longo dos anos. 

196.365 201.523 207.703 217.297 222.051 227.183 231.982

130.647 133.943 137.197 139.687 142.022 144.494 148.471

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Número de Contibuintes Ligações

192.437
198.500 207.730 217.270 222.051 227.183 231.982

127.261 131.414 137.170 139.670 142.022 144.471 148.471

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Contibuintes Ligações
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No que se refere à primeira, esta tem crescido em média 1,36% ao ano, e a 

segunda 1,25% no mesmo período.  

 

Gráfico 3 - Extensão da rede de água e esgoto (Km) – Uberlândia  – 2002-2008 

Fonte: Elaboração própria segundo dados do BDI – Prefeitura Municipal de Uberlândia  

 

Por outro lado, estes dados são contrastados com a evolução da 

população do município. Em 2010, o Censo do IBGE confirmou o que há algum 

tempo já se afirmava, Uberlândia se tornou a segunda maior cidade do Estado de 

Minas Gerais em termos populacionais. Por outro lado, a infraestrutura da cidade 

não tem acompanhado este crescimento vertiginoso e pode criar dificuldades para 

o desenvolvimento da cidade nos próximos anos.  

Gráfico 4 - Evolução da população de Uberlândia – 2000-2009 

Fonte: IBGE, 2010 
Os dados de 2000 e 2010  são referentes ao Censo populacional, nos outros anos trabalha-se com 
estimativas. 
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O Gráfico 4 mostra que a população tem crescido a uma taxa anual média 

de 2,66%, o que nos leva, novamente, a concluir que é preciso aumentar os 

investimentos nestes setores para que não sejam um impedimento ao 

desenvolvimento do município. 

De fato, estes investimentos deverão ser efetuados. Há pouco tempo, 

inclusive, a prefeitura municipal anunciou que, em parceria com o Estado de 

Minas Gerais, fará investimentos no sentido de preparar a infraestrutura de 

captação e distribuição de água da cidade para atender a uma população de um 

milhão de habitantes. 

 

 

6.1.2- Uberlândia e Brasil, semelhanças e diferenças. 
 

A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), realizada pelo 

IBGE em 2009, apontou o que, de certa forma, já era de se esperar. Com relação 

ao abastecimento de água, a rede nacional atende a apenas 84,4% dos 

domicílios, totalizando 49,5 milhões de pontos atendidos, o que representa um 

aumento de 0,5% em relação a 2008. Por outro lado, os problemas estruturais 

históricos da região Nordeste evidenciam números ainda piores, em que apenas 

78% da população é atendida por tal serviço. 

O problema do saneamento básico é ainda mais grave. A pesquisa 

mostrou que apenas 59,1% dos domicílios brasileiros dispunham de sistemas de 

rede coletora ou fossa séptica em 2009, valor praticamente igual ao de 2008, 

59,3%. Na região Nordeste a situação é ainda pior,  em que apenas 33,8% da 

população tem acesso a esse serviço. Na região Norte o problema é crônico visto 

que uma parcela muito pequena da população tem acesso ao serviço, 13,5%. 

Ou seja, além de a atual infraestrutura de saneamento básico atender a 

uma parcela reduzida da população, os investimentos para sanar tais dificuldades 

ficam muito aquém do necessário para resolver esse problema histórico. Por outro 

lado, a falta de recursos para o saneamento acaba por causar problemas de 

saúde pública, uma vez que o não tratamento adequado dos dejetos pode causar 

doenças graves, como a diarréia, que podem levar à morte 
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Tabela 1 - Dados do abastecimento de água – Uberlândia – 2002-2008  

Descrição 
Anos 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ligações 
C/hidrômetro 

130.647 133.943 137.197 139.687 142.022 144.494 148.471 

Contribuintes 196.365 201.523 207.703 217.297 222.051 227.183 231.982 

Residenciais 173.446 178.177 183.043 187.119 191.049 194.207 198.798 

Comerciais 22.657 23.102 24.425 29.950 30.771 32.724 32.928 

Industriais 262 244 235 228 231 252 256 

Rede/Extensão(Km) 2.376 2.436 2.469 2.493 2.504 2.527 2.576 

Fonte: DMAE - Departamento Municipal de Agua e Esgoto 
 
 

Tabela 2 - Dados da rede de esgoto – Uberlândia – 2002-2008 
 

Descrição 
Anos 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Ligações 127.261 131.414 137.170 139.670 142.022 144.471 148.471 

Contribuintes 
Economias 

192.437 198.500 207.730 217.270 222.051 227.183 231.982 

Residenciais 169.977 175.504 183.070 187.092 191.049 194.207 198.798 

Comerciais 22.203 22.755 24.425 29.950 30.771 32.724 32.928 

Industriais 257 241 235 228 231 252 256 

Rede/Extensão(Km) 2.160 2.220 2.231 2.254 2.262 2.285 2.326 

Fonte: DMAE - Departamento Municipal de Agua e Esgoto 
 
 

Gráfico 5 - Percentual de domicílios atendidos por rede geral de abastecimento de água, 
rede coletora ou fossa séptica ligada à rede coletora no total de domicílios particulares 
permanentes - Brasil - 2004-2009. 

Fonte: IBGE. Elaboração Própria 
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Os dados representados no Gráfico 5 indicam que a cidade de Uberlândia 

está à frente do restante do país no que se refere ao abastecimento de água e 

saneamento básico, contudo, o município deve continuar a investir nestes setores 

para não vir a ter problemas decorrentes da deficiência destes, o que prejudicaria 

o crescimento da cidade e causaria problemas ao sistema de saúde. 

 
6.2 - Energia elétrica 

 No que se refere ao consumo de energia, ao se analisar a série 

histórica da Tabela 3  em conjunto com o Gráfico 6 algumas particularidades e 

curiosidades podem ser apontadas. Pelo gráfico observa-se uma nítida 

diminuição do consumo de energia elétrica do ano de 2001 ante 2000, o que é 

explicado pela política de racionamento de energia adotada pelo governo no 

referido ano por problemas na principal matriz energética brasileira, a hídrica.  

 O curioso é que, conforme dados da Tabela 3, o consumo 

residencial de energia, até 2008, não voltou aos mesmos níveis de 2000, estando 

2% inferior. Fato explicado, em parte, pela mudança de hábitos do consumidor 

após as políticas de racionamento de energia em 2001, e também pela revolução 

tecnológica pela qual os produtos eletrônicos têm passado, em que os que 

consomem menos energia são mais valorizados por quem pretende comprar. 

 
Gráfico 6 - Consumo anual de energia elétrica – Uberlândia – 2000-2008  

 
Fonte: Elaboração própria segundo dados da Companhia Energética de Minas Gerais  - Cemig.  
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Tabela 3 - Consumo anual de energia elétrica por setor (Kw/h) – Uberlândia – 2000-2008. 
Classe 

 
Anos 

Industrial Comercial Residencial Rural Outros Total 

2000 373.843.023 187.802.071 325.356.726 48.899.108 93.901.391 1.029.802.319 

2001 393.960.244 177.410.450 281.707.888 38.478.247 87.386.020 978.942.849 

2002 437.283.891 187.059.154 275.309.374 36.791.244 90.625.949 1.027.069.612 

2003 455.228.081 193.753.546 281.348.322 37.366.093 91.132.312 1.058.828.354 

2004 469.691.291 206.229.592 285.445.663 39.581.692 95.977.732 1.096.925.970 

2005 505.090.038 220.806.083 288.788.518 44.050.481 95.172.095 1.153.907.215 

2006 513.949.000 227.240.000 293.779.000 39.953.000 100.874.000 1.175.795.000 

2007 503.990.000 239.731.000 300.224.000 44.650.000 104.927.000 1.193.522.000 

2008 531.530.000 264.770.000 318.459.000 44.629.000 104.382.000 1.263.770.000 

Fonte: Elaboração própria segundo dados da Companhia Energética de Minas Gerais  - Cemig.  

 

De maneira geral, contudo, o consumo tem aumentado gradativamente ao 

longo dos anos, sendo os setores da indústria e comércio os principais 

responsáveis por esse crescimento, ao passo que o consumo do primeiro 

expandiu 42% e o segundo 41% em 2008 em relação a 2000 

É possível, ainda, comparar a evolução do consumo de energia e do 

produto interno bruto (PIB) de Uberlândia. Ao passo que o primeiro aumentou 

aproximadamente 23%, o segundo teve uma variação de quase 220% ao 

alcançar mais de R$14 bilhões em 2009, o que levou Uberlândia a o ocupar a 27ª 

colocação entre as maiores cidades brasileiras no referido ano. 

 

Gráfico 7 - Evolução do PIB em Uberlândia – 1999-2007 

 
Fonte: Elaboração própria segundo dados da Fundação João Pinheiro.  
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6.3 - Construção Civil 
 

Há muitos anos a cidade de Uberlândia apresenta um crescimento cíclico 

no setor de habitação. Isto é, a construção civil, em termos de expansão da área 

construída, aumenta seu ritmo em alguns anos e diminui em outros. A Tabela 4 

apresenta os dados que comprovam esta afirmação 

 
Tabela 4 - Evolução da área construída em Uberlândia - 1995-2008  

Área Construída 

Período Total (m2) % 

1995 687.458,00 - 

1996 689.165,00 0,25 

1997 756.728,00 9,80 

1998 789.878,00 4,38 

1999 691.401,00 -12,47 

2000 771.717,81 11,62 

2001 771.761,86 0,01 

2002 1.214.889,75 57,42 

2003 738.527,47 -39,21 

2004 594.284,11 -19,53 

2005 473.328,56 -20,35 

2006 548.211,29 15,82 

2007 712.076,39 29,89 

2008 1.381.697,98 94,04 

Fonte: Elaboração própria segundo dados da Secretaria Municipal de Obras  
Fonte: Elaboração própria segundo dados da Secretaria Planejamento e 
Desenvolvimento Urbano - Divisão de Obras 
 
 

No ano de 1995, a área construída na cidade era de 687.458m², nos anos 

seguintes, até 2001, o crescimento foi moderado, em torno de 2,26% ao ano.  

Por outro lado, o ano de 2002 marcou um salto na expansão do setor, tendo 

aumentado quase 58% em relação a 2001. Contudo, já no ano seguinte, houve 

uma queda de 39,21%, o que ilustra o fato de o setor alternar fases de expansão 

e retração. O período de declínio dura até 2005. A recuperação do processo de 

crescimento se inicia novamente em 2006, e, em 2008, verifica-se um 

crescimento de mais de 94% em relação a 2007. 

As variações da área construída podem ser explicadas pelo número de 

alvarás concedidos à construção residencial, por exemplo, como mostram os 

dados da Tabela 5. 
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Tabela 5 - Alvarás concedidos em Uberlândia – 2000-2008 

Descrição 
Período 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Construção Residencial 1.401 1.587 1.056 775 701 641 845 1.052 2.350 

Construção Comercial 250 181 198 173 161 162 196 175 238 

Planta Popular 2.122 2.930 1.315 1.179 1.138 930 1.091 1.019 1.159 

Res. Multi Familiares 
Horizontais 

122 89 240 75 58 56 60 60 82 

Edifícios Residenciais 180 81 66 63 55 46 51 71 89 

Edifícios Comerciais 1 3 
    

1 
 

1 

Edifícios Mistos  
(Comercial. e Residencial) 

116 75 85 50 47 22 41 33 32 

Construção  
para fins especiais     

15 23 6 
  

Contruções Institucionais 22 11 27 23 
  

12 16 9 

Construções Industriais 1 4 2 
   

12 8 6 

Levantamento Cadastral 26 112 214 698 430 198 104 270 401 

Substituição de Projetos 170 77 113 35 93 82 84 79 93 

Conjunto Residenciais 2 1 1 2 3 1 2 10 14 

Loteamento 
condominio fechado        

2 3 

Ampliação 120 85 66 
 

79 81 85 83 66 

Aumento simples* 
    

71 62 55 110 145 

Reforma 56 56 54 65 52 22 21 37 30 

Reforma com projetos 
     

43 38 61 38 

Revalidação de Alvará 391 327 259 250 245 222 201 231 235 

Demolição de Área 71 77 35 49 27 
 

16 17 10 

Remanejamento/Desmem-
bramento de Lotes**        

95 131 

Loteamento/reloteamento** 
       

7 6 

Total 5.051 5.696 3.731 3.437 3.175 2.591 2.921 3.436 5.138 

Fonte: Elaboração própria segundo dados da Secretaria Municipal de Obras  
Fonte: Elaboração própria segundo dados da Secretaria Planejamento eDesenvolvimento Urbano 
 - Divisão de Obras 
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7 - Aspectos Demográficos  

 

Sarah Tavares Correa Cunha32 

 

  

7.1 - Aspectos da População Uberlandense nos Anos de 2000 e 2010. 

 

Demografia significa estudo populacional, ou seja, um estudo sobre os 

variados aspectos de uma população humana, bem como suas transformações 

ao longo do tempo. As principais variáveis demográficas são: tamanho da 

população; distribuição por sexo, idade e estado conjugal; natalidade; 

mortalidade; migração, etc.33. Embora esta seção trate de demografia, não 

abrangerá tudo aquilo que o conceito exige, mas apenas alguns aspectos da 

população de Uberlândia nos anos de 2000 e 2010. 

Os dados que serão apresentados são aqueles divulgados pelo Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no Censo Demográfico de 2000 e na 

Sinopse do Censo Demográfico 2010, que são alguns dados do universo, obtidos 

através do “questionário básico” 34. É importante ressaltar que os dados da 

Sinopse Preliminar podem ser modificados com as revisões que são feitas pela 

equipe técnica para a publicação final do censo. 

Esse é o motivo pelo qual esta seção se limita à apresentação de alguns 

aspectos da população uberlandense, pois faz uma apresentação dos dados que 

já foram publicados até o momento para o município de Uberlândia, buscando 

inseri-lo na mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, no estado de 

Minas Gerais e Brasil. Também serão apresentados alguns dados do censo de 

2000 a fim de se fazer uma análise das mudanças que ocorreram dentro do 

período 2000 – 2010. 

                                                 
32

 Economista do CEPES. Mestre em Economia pela Universidade Estadual Paulista (UNESP). 
33

 (CARVALHO et al., 1998) 
34

 O questionário básico registra características do domicílio e de seus moradores, e é aplicado em 

todas as unidades domiciliares que não estão na amostra. 
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Antes de apresentar os dados, é importante esclarecer alguns conceitos 

dados pelo próprio IBGE: 

 População residente: é aquela constituída pelos moradores dos 

domicílios na data da pesquisa35.  

 Situação do domicílio: se dá de acordo com a sua localização, ou 

seja, domicílios de situação urbana são aqueles localizados em áreas 

internas ao perímetro urbano (definido por Lei Municipal) e domicílios de 

situação rural são aqueles localizados em áreas externas ao perímetro 

urbano36.  

 
A Tabela 1 apresenta dados da população residente, por situação do 

domicílio, de Uberlândia, da mesorregião do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, 

do estado de Minas Gerais e do Brasil, nos anos de 2000 e 2010. Na década, a 

população brasileira cresceu, em termos relativos, em 12,3%, enquanto que a do 

estado de Minas Gerais aumentou 9,5%, ambos abaixo do aumento relativo de 

população da mesorregião e do município de Uberlândia, que foram de 14,7% e 

20,5%, respectivamente. 

Esses dados corroboram os estudos demográficos que apontam uma 

tendência de migração de pessoas para as regiões interioranas. Porém, essa 

análise depende dos microdados de migração, ainda não divulgados. 

A taxa anual de crescimento experimentada por Uberlândia, na década 

2001-2010, de 1,88% a.a., bem abaixo do crescimento observado na década 

anterior (3,56% a.a.), permanece ainda acima das taxas de crescimento da meso 

TMAP, de MG e do Brasil, indicando que o município continua sendo um pólo de 

atração migratória, certamente, recebendo mais população do que perde para o 

restante do Estado e do País (Tabela 1). 

 
 
 
  

                                                 
35

 (IBGE, 2011). 
36

 (IBGE, 2011). 
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Tabela 1 - População residente por situação do domicílio em 1991, 2000 e 2010. 

 
Fonte: Censos Demográficos de 1991 e 2000 e Sinopse do Censo Demográfico 2010 (IBGE). 
Obs.: TC (%) = Taxa Anual de Crescimento Médio Geométrico * 100. 
          Data de referência dos Censos Demográficos: 1991 = 31/8/1991; 2000 = 31/7/2000, 2010 = 31/7/2010. 
 

 O Gráfico 1 mostra que no período entre 2000 e 2010 o processo de 

urbanização continuou a crescer no Brasil, Minas Gerais e na mesorregião do 

Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba37, onde a participação da população residente 

em área rural diminuiu. Já no município de Uberlândia, os dados apontam para 

um processo inverso, uma vez que em 2000 a população rural representava 

2,44% da população total e em 2010 esse percentual subiu para 2,77%, o que 

pode ser comprovado pelas taxas de crescimento desta população.  

É importante lembrar que aqui está sendo feita uma comparação dos 

dados do censo de 2000 com os dados da sinopse do censo de 2010. Como 

esses ainda podem ser alterados, a apresentação é feita sem indicar que está 

ocorrendo mudanças significativas no município, pois é preciso aguardar a 

divulgação final dos dados para fazer essa análise.  

 

Gráfico 1 - Percentual da população residente em área rural nos anos 2000 e 2010 

 

Fonte: Censo Demográfico 2000 e Sinopse do Censo Demográfico 2010 (IBGE) 

                                                 
37
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Com relação à densidade demográfica, a Tabela 2 mostra que a do 

município de Uberlândia está bem acima das médias do país, estado e 

mesorregião. Em 2000 havia, em Uberlândia, 121,9 habitantes por Km², valor que 

saltou para 146,78 em 2010, implicando num aumento de 20,3% no período, 

maior que nas demais áreas analisadas. 

 
Tabela 2 - Densidade demográfica (habitantes / Km²), 2000 a 2010 

Unidade 
Geográfica 

2000 2010 
Variação Relativa 

(%) 

Brasil 19,92 22,43 12,60 

Minas Gerais 30,46 33,41 9,68 

T.M.A.P. 20,61 23,69 14,94 

Uberlândia 121,97 146,78 20,34 

Fonte: Sinopses dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 (IBGE) 

 

Outra análise que surge desse conjunto de dados é quanto ao sexo da 

população, segundo a situação do domicílio. A Tabela 3 apresenta a população 

residente, segundo o sexo, de acordo com a situação do domicílio. É possível 

observar que a população feminina representa mais de 50% da população total 

em todas as unidades geográficas analisadas, inclusive no município de 

Uberlândia, onde o seu crescimento relativo foi de 21% no período de 2000 – 

2010, um pouco acima do aumento da população masculina, de 20%.  
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No que se refere à área urbana, o aumento relativo no número de mulheres 

foi de 20,7% e de homens, 19,5%. Já na área rural, a participação de homens 

cresceu mais que de mulheres: 38,9% e 34,6%, respectivamente. 

 

Tabela 3 - População residente, segundo o sexo e a situação do domicílio -2000 e 2010. 

Unidade 
Geográfica 

População Rural População Urbana Total 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Brasil 31.845.211 29.830.007 137.953.959 160.925.792 169.799.170 190.755.799 

Homens 16.693.022 15.696.816 66.882.993 77.710.174 83.576.015 93.406.990 

Mulheres 15.152.189 14.133.191 71.070.966 83.215.618 86.223.155 97.348.809 

Minas 
Gerais 

3.219.666 2.882.114 14.671.828 16.715.216 17.891.494 19.597.330 

Homens 1.706.689 1.532.894 7.144.898 8.108.983 8.851.587 9.641.877 

Mulheres 1.512.977 1.349.220 7.526.930 8.606.233 9.039.907 9.955.453 

T.M.A.P. 204.299 184.454 1.665.587 1.960.028 1.869.886 2.144.482 

Homens 112.580 101.879 820.110 966.133 932.690 1.068.012 

Mulheres 91.719 82.575 845.477 993.895 937.196 1.076.470 

Uberlândia 12.232 16.747 488.982 587.266 501.214 604.013 

Homens 6.700 9.303 239.001 285.611 245.701 294.914 

Mulheres 5.532 7.444 249.981 301.655 255.513 309.099 

Fonte: Censo Demográfico 2000 e Sinopse do Censo Demográfico 2010 (IBGE) 

 

O Gráfico 2 mostra o percentual da população residente no município de 

Uberlândia, por situação do domicílio, segundo o sexo. No ano 2000, 51% da 

população residente eram mulheres e em 2010, esse percentual subiu para 

51,2%, representando um crescimento pouco significativo para o período.  

Na área urbana, onde as mulheres são maioria, o percentual passou de 

51,1% para 51,4%, enquanto que na área rural a participação reduziu de 45,2% 

para 44,4%. 

Isso pode ser melhor compreendido através de estudos que mostram,  que 

além da migração feminina preferencialmente para as cidades, a 

sobremortalidade masculina devida especialmente às causas externas 

relacionadas à violência urbana, explicam, em parte, a menor participação dos 

homens na população urbana total e o maior crescimento da população feminina. 
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Gráfico 2 - Percentual da população residente no município de Uberlândia, segundo o 

sexo e situação do domicílio, em 2000 e 2010. 

 
Fonte: Censo Demográfico 2000 e Sinopse do Censo Demográfico 2010 (IBGE) 

 

A Tabela 4 apresenta a população residente por grupo de idade nos anos 

de 2000 e 2010. É possível observar em todas as unidades geográficas 

analisadas, que houve redução da população de 0 a 14 anos no período de 2000 

a 2010. Em Uberlândia, no ano 2000, esse grupo representava 26,1% da 

população total, percentual que reduziu para 20,8% em 2010. Isso pode ser 

explicado por estudos do próprio IBGE, que apontam quedas acentuadas no 

número de nascimentos na região sudeste no período de 2000 a 2006, devido à  

diminuição na taxa de fecundidade. 

No que se refere à participação da população jovem (15 a 29 anos) no total 

da população residente, esta reduziu no Brasil, Minas Gerais, TMAP e Uberlândia 

no período de 2000 – 2010. No município uberlandense, a participação relativa 

desse grupo etário na população total caiu de 29,3% para 27,5% no período. 

Segundo o IPEA (2010), “a participação da faixa etária entre 15 e 29 anos no total 

da população brasileira alcançou seu pico máximo no ano 2000, e desde então 

está declinando, movimento que se acentuará a partir de 2011”.  

Outro dado importante é o aumento significativo da população acima de 64 

anos. Em Uberlândia, esse grupo cresceu 67,5% na última década, passando de 

4,9% da população total de 2000 para 6,8% em 2010. Esses dados corroboram 
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vários estudos que mostram que o Brasil está envelhecendo, com redução da 

população infanto-juvenil e crescimento da população adulta e senil. 

  

Tabela 4 - População residente por grupo de idade em 2000 e 2010 

Grupos 
de Idade 

Brasil Minas Gerais 
Triângulo Mineiro / 

Alto Paranaíba 
Uberlândia 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

0 a 4 anos 16.375.728 13.796.159 1.614.713 1.276.866 153.893 137.107 41.254 39.206 

5 a 9 anos 16.542.327 14.969.375 1.679.361 1.428.995 164.213 145.920 43.579 40.897 

10 a 14 anos 17.348.067 17.166.761 1.781.439 1.688.160 173.624 167.799 46.102 45.486 

15 a 19 anos 17.939.815 16.990.870 1.867.256 1.719.275 182.411 179.503 49.802 50.872 

20 a 29 anos 29.991.180 34.349.603 3.111.648 3.438.185 335.011 382.791 96.977 115.019 

30 a 39 anos 25.290.473 29.633.093 2.716.276 3.012.137 305.158 342.866 84.767 100.579 

40 a 49 anos 19.268.235 24.842.718 2.127.631 2.668.360 235.274 307.510 64.288 86.526 

50 a 59 anos 12.507.316 18.416.621 1.368.189 2.054.787 150.328 230.385 36.873 63.754 

60 a 69 anos 8.182.035 11.349.929 925.628 1.257.176 98.887 138.779 22.312 34.831 

70 a 79 anos 4.521.889 6.305.085 497.169 723.347 51.073 78.051 11.144 18.615 

80 anos ou 
mais 

1.832.105 2.935.585 202.184 330.042 20.014 33.771 4.116 8.228 

Total 169.799.170 190.755.799 17.891.494 19.597.330 1.869.886 2.144.482 501.214 604.013 

Fonte: Censo Demográfico 2000 e Sinopse do Censo Demográfico 2010 (IBGE) 

O Gráfico 3 apresenta a população residente uberlandense em 2010, por 

grupo de idade, segundo o sexo. Pode-se observar que a população masculina 

representa mais da metade da população total nos grupos etários até 24 anos de 

idade. Na população acima de 24 anos as mulheres passam a ser maioria, sendo 

que sua participação na população total é crescente na medida em que a idade 

aumenta. A população total residente em Uberlândia em 2010 estava constituída 

em 51,2% de mulheres e 48,8% de homens. As mulheres representam 51,8% da 

população de 25 a 64 anos e 56,9% da população com 65 anos ou mais.  

Um estudo do IBGE, feito para o período 2000 – 2006, mostra que a 

mortalidade masculina é maior na faixa etária de 15 a 25 anos, sendo até quase 5 

vezes maior que a feminina nas idades de 20 a 25 anos, especialmente na região 

sudeste, onde Uberlândia está inserida, uma vez que a principal causa dessas 

mortes é a violência urbana38, como será mostrado na próxima seção. 

 

                                                 
38

 (IBGE, 2009) 
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Gráfico 3 - População residente de Uberlândia por grupo de idade e sexo – 2010 

 

Fonte: Censos Demográficos de 2000 e 2010 (IBGE) 

 

A Tabela 5 apresenta dados da população com 80 anos ou mais de idade, 

segundo o sexo. Os percentuais de crescimento desse grupo no período de 2000 

a 2010 foram de 63,2% em Minas Gerais; 68,7% na mesorregião T. M. A. P. e 

99,9% em Uberlândia. Neste município, onde esse grupo de idosos praticamente 

dobrou durante a década, as mulheres representam 61,3% da população acima 

de 79 anos. 

 
Tabela 5 - População residente com 80 anos ou mais de idade, segundo o sexo -  
2000 e 2010. 

Sexo 
Minas Gerais T.M.A.P. Uberlândia 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Homens 79.917 127.694 8.558 13.985 1.636 3.185 

Mulheres 122.267 202.348 11.456 19.786 2.480 5.043 

Total 202.184 330.042 20.014 33.771 4.116 8.228 

Fonte: Censo Demográfico 2000 e Sinopse do Censo Demográfico 2010 (IBGE) 
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Além dos dados sobre a população, o censo 2010 (IBGE) divulgou também 

algumas informações sobre os domicílios. Antes da apresentação dos dados é 

importante o conhecimento de alguns conceitos, segundo IBGE (2011): 

 Domicílio: é um local, separado e independente, que serve de 

habitação39 para uma ou mais pessoas, que pode ser particular ou 

coletivo.   

 Domicílio particular: é aquele onde as pessoas que vivem lá possuem 

laços de parentesco, de dependência doméstica ou normas de 

convivência. Esses, na data da pesquisa, estavam ocupados, o que 

significa que havia moradores40; ou não ocupados (sem moradores).  

 Domicílio coletivo: é uma instituição ou estabelecimento onde as 

pessoas que lá se encontram (moradoras ou não), na data da pesquisa, 

possuem relação de subordinação administrativa.  

 

A Tabela 6 apresenta esses dados para o município de Uberlândia. É 

possível observar um aumento significativo de 27,7% no número de domicílios no 

período de 2000 a 2010, puxado principalmente pelo crescimento no número de 

domicílios na área rural (33,3%), que foi maior que o da área urbana (27,5%). 

Esse aumento de domicílios em área rural pode ser explicado pelo crescimento 

significativo da população residente nessa área, conforme apresentado 

anteriormente.  

Os domicílios particulares não ocupados diminuíram durante a década em 

virtude da redução desses na área urbana, ao passo que na área rural houve 

crescimento de 17% no período. Isso se deve, muito provavelmente, ao fato de as 

residências em área rural pertencerem a pessoas que estão domiciliadas em área 

urbana e têm a residência rural como uma segunda moradia.  

Em 2000, havia 9 domicílios coletivos na área rural do município de 

Uberlândia e em 2010, 51, implicando em um aumento significativo. Apesar da 

maior parte dos domicílios coletivos estarem na área urbana do município, essa 

                                                 
39

 Significa espaço doméstico ou lugar onde o ser humano vive (Wikipédia). 
40

 Os domicílios particulares ocupados englobam aqueles com entrevista realizada, onde foi 
possível o recenseador realizar a entrevista com um morador; e os sem entrevista realizada, que 
são aqueles que o recenseador não conseguiu realizar entrevista devido à ausência dos 
moradores. Para esses casos o IBGE utilizou a metodologia de imputação. 
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participação caiu durante a década, uma vez que em 2000 92,9% dos domicílios 

coletivos estavam em área urbana e em 2010 esse percentual caiu para 81%. 

 
Tabela 6 - Número de domicílios recenseados em Uberlândia, segundo a espécie e 
situação do domicílio – 2000 e 2010 

Situação 
do 

domicílio 

Domicílios recenseados 

Total 
Particulares 

Coletivos 
Total Ocupados Não ocupados 

2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

Rural 6.057 8.076 6.048 8.025 3.505 5.058 2.543 2.967 9 51 

Urbana 165.502 211.049 165.385 210.832 141.379 191.146 24.006 19.686 117 217 

Total 171.559 219.125 171.433 218.857 144.884 196.204 26.549 22.653 126 268 

Fonte: Sinopses dos Censos Demográficos de 2000 e 2010 (IBGE) 

 

Diante dos dados expostos, é possível concluir que, durante a última 

década, a população uberlandense cresceu acima das médias do país e do 

estado, com crescimento da população residente na área rural, acompanhado de 

um aumento expressivo do número de domicílios nessa área41. A densidade 

demográfica também aumentou, ficando acima das médias do país e estado em 

2010.  

A população uberlandense continua sendo predominantemente feminina, 

sendo que na área urbana as mulheres são mais de 50% da população e na área 

rural os homens são maioria. Além disso, assim como no Brasil, a população de 

Uberlândia está envelhecendo, pois na década houve redução da participação da 

população infanto-juvenil e crescimento da senil. Esses dois fatos: de que as 

mulheres são maioria na população acima de 24 anos e de que a população está 

envelhecendo, podem explicar o aumento da participação do sexo feminino na 

população uberlandense durante o período 2000 – 2010.  

 

                                                 
41

 Como os dados divulgados pelo IBGE até o momento são da Sinopse Preliminar, ainda é cedo 
para apontar uma tendência nesse sentido. 
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7.2 - Dados do Padrão da Mortalidade da População Uberlandense no 
Período 2000 – 2009. 

 
Esta seção se resume na apresentação de alguns dados referentes à 

mortalidade no município de Uberlândia nos anos de 2000 e 2009. São 

informações de óbitos por residência que mostram as principais causas de morte 

da população residente no município durante a década. 

É importante ressaltar que todos os dados que aqui serão apresentados 

foram disponibilizados pelo site do Departamento de Informática do SUS 

(DATASUS), órgão da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde42. 

O Gráfico 1 mostra as cinco principais causas de morte em Uberlândia no 

ano de 2000 e 2009. Pode-se observar que o padrão de mortalidade se manteve 

durante a década, não sofrendo alteração em relação a essas principais causas. 

A principal causa de morte continuou sendo doenças do aparelho circulatório, 

responsável por 26,7% do total de óbitos no ano de 2000 e 25,9% no ano de 

2009. Em seguida, as mortes provocadas por neoplasias (tumores), que tiveram 

um aumento relativo, passando de 16% para 17,2% do total de óbitos; causas 

externas, que também aumentaram (12,2% em 2000 e 13,2% em 2009); doenças 

do aparelho respiratório, que passaram de 11,6% para 12,1% e doenças 

infecciosas e parasitárias, que diminuíram relativamente no período (9,1% dos 

óbitos em 2000 e 7,3% em 2009). 

 
Gráfico 1: Distribuição proporcional das cinco principais causas de morte em Uberlândia-
MG - 2000 e 2009 (%) 
 

 
Fonte: DATASUS. 

                                                 
42www.datasus.gov.br 
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O Gráfico 2 apresenta as principais causas de morte no município em 

2009, segundo o sexo. Dentre as principais causas em 2009, os óbitos 

masculinos foram relativamente maiores que os femininos, exceto no caso das 

mortes provocadas por neoplasias, das quais 49% eram homens e 51%, 

mulheres. Chama a atenção o fato de que, do total de óbitos por causas externas 

em 2009, 83,3% eram homens e 16,8% eram mulheres, implicando em uma 

grande diferença, que será mais bem detalhada a seguir. 

 
Gráfico 2: Distribuição proporcional das cinco principais causas de morte em Uberlândia-
MG, segundo o sexo, em 2009 (%) 

 

Fonte: DATASUS. 

 

A Tabela 1 apresenta as causas externas, mostrando a participação no 

total de óbitos dos anos de 2000 e 2009, segundo o sexo. Do total de mortes da 

população masculina no ano de 2000, 17,1% foram provocadas por causas 

externas, percentual que passou para 19% em 2009. Enquanto em 2000 as 

agressões e os acidentes de transporte representaram apenas 6,3% do total de 

óbitos da população masculina, em 2009 esse percentual saltou para 14,9%. 

Com relação aos óbitos por causas externas da população feminina, esses 

representaram apenas 5,5% do total de mortes no ano de 2000 e 5,3% no ano de 

2009, quando as principais causas foram os acidentes de transporte e as quedas, 

que representaram, juntas, 1,4% dos óbitos de 2000 e 2,9% dos óbitos de 2009). 
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Tabela 1: Distribuição proporcional das causas externas de morbidade e mortalidade 
 em Uberlândia-MG, segundo o sexo, em 2000 e 2009. 

Causas da morte 
Número 

Particip. Relativa 
(%) 

2000 2009 2000 2009 

Homens         

Agressões 48 136 3,5 7,8 

Acidentes de transporte 38 124 2,8 7,1 

Quedas 0 29 0,0 1,7 

Lesões autoprovocadas voluntariamente 14 19 1,0 1,1 

Afogamento e submersões acidentais 20 11 1,5 0,6 

Todas as outras causas externas 101 8 7,4 0,5 

Eventos(fatos) cuja intenção é indeterminada 6 6 0,4 0,3 

Total de óbitos por causas externas 233 333 17,1 19,0 

Total de óbitos no ano 1.366 1.754 100 100 

Mulheres         

Acidentes de transporte 13 21 1,3 1,7 

Quedas 1 17 0,1 1,3 

Agressões 5 14 0,5 1,1 

Lesões autoprovocadas voluntariamente 3 5 0,3 0,4 

Todas as outras causas externas 18 4 1,8 0,3 

Eventos(fatos) cuja intenção é indeterminada 8 4 0,8 0,3 

Afogamento e submersões acidentais 3 2 0,3 0,2 

Total de óbitos por causas externas 54 67 5,5 5,3 

Total de óbitos no ano 977 1.269 100 100 

Fonte: DATASUS. 

 

O Gráfico 3 apresenta as cinco principais causas de morte entre a 

população uberlandense com menos de 1 ano de idade no ano de 2009, 

comparando com os dados do ano de 2000. Em 2009, a principal causa de morte, 

responsável por 63,6% dos óbitos desta faixa etária, foi afecções originadas no 

período perinatal43. Em 2000, esse percentual foi 49,2%. Em segundo lugar, ficou 

malformação congênita, deformidades e anomalias cromossômicas, que 

representaram 26,4% dos óbitos em 2009 e 27% dos óbitos em 2000. As demais 

causas, com menor significância no total de óbitos de menores de um ano, foram: 

                                                 
43“O período perinatal é aquele que se inicia na idade gestacional na qual o feto atinge o peso de 
1000g (equivalente a 28 semanas de gestação), até o final completo do sétimo dia (168 h) de 
vida.” (LAURENTI, BUCHALA, COSTA JR., 1984). 
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doenças do sistema nervoso (2,7%); doenças do aparelho respiratório (2,7%) e 

doenças infecciosas e parasitárias (0,9%). 

É interessante observar que houve uma pequena mudança no padrão da 

mortalidade dos menores de um ano durante a década. Em 2000, as doenças do 

aparelho respiratório e as doenças infecciosas e parasitárias ocupavam, 

respectivamente, a terceira e quarta posição no ranking das principais causas de 

morte. Em 2009, doenças do sistema nervoso e doenças do aparelho respiratório 

dividiram a terceira posição, enquanto que doenças infecciosas e parasitárias 

passaram a ocupar a quinta posição.  

 

Gráfico 3: Distribuição proporcional das cinco principais causas de morte dos menores 
de 1 ano de idade em Uberlândia-MG - 2000 e 2009(%)

 
Fonte: DATASUS. 

 

O Gráfico 4 apresenta as cinco principais causas de morte dos jovens 

uberlandenses no ano de 2009, comparando com 2000. As causas externas 

foram as principais responsáveis pelas mortes entre os jovens de 15 a 29 anos, 

tanto em 2000, quando responderam por 68,9% dos óbitos desta faixa etária, 

quanto em 2009, cujo percentual subiu para 74,1%. As demais causas foram: 

neoplasias (4,9%); doenças infecciosas e parasitárias (4,4%); sintomas, sinais e 

achados anormais de exames clínicos e laboratoriais (3,9%) e doenças do 

aparelho circulatório (3,4%). 
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Também na população jovem houve mudança no padrão de mortalidade 

durante a década. Em 2000, doenças infecciosas e parasitárias, neoplasias e 

doenças do aparelho circulatório ocupavam, respectivamente, a segunda, terceira 

e quarta posição no ranking das principais causas de morte. Em 2009, a causa 

neoplasias passou para a segunda posição e doenças infecciosas e parasitárias 

para a terceira.  A causa doenças do aparelho circulatório passou a ocupar a 

quinta posição. 

 

Gráfico 4: Distribuição proporcional das cinco principais causas de morte dos jovens de 
15 a 29 anos em Uberlândia-MG – 2000 e 2009 (%) 

 

Fonte: DATASUS. 

 

A Tabela 2 mostra as principais causas de morte da população entre 15 e 

29 anos, segundo o sexo, nos anos de 2000 e 2009. A principal causa dos óbitos 

nesta faixa etária, tanto de homens quanto de mulheres, foram as causas 

externas. Porém, na população masculina elas representaram 78,6% dos óbitos 

do ano de 2000 e 82,5% dos óbitos do ano de 2009, enquanto que na feminina 

esses percentuais foram 39% e 32,4%, respectivamente. 

No que se refere à população masculina, as demais causas de óbitos da 

população uberlandense nessa faixa etária foram: doenças infecciosas e 

parasitárias (6,3% em 2000 e 3,5% em 2009); sintomas, sinais e achados 

anormais de exames clínicos e laboratoriais (0,8% em 2000 e 3,5% em 2009); 
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neoplasias (3,2% em 2000 e 2,9% em 2009) e doenças do aparelho circulatório 

(3,2% em 2000 e 2,3% em 2009). 

Quanto à população feminina, as demais causas de óbitos em 2000 e 2009 

foram: neoplasias (9,8% e 14,7%); doenças infecciosas e parasitárias (7,3% e 

8,8%); doenças do aparelho circulatório (4,9% e 8,8%) e doenças do aparelho 

respiratório (7,3% e 8,8%). 

No que se refere aos óbitos da população masculina de 15 a 29 anos, é 

possível observar que houve aumento nas mortes provocadas por causas 

externas; neoplasias e sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e 

laboratoriais. Com relação à população feminina, tiveram aumento as provocadas 

por neoplasias e doenças do aparelho circulatório.   

 

Tabela 2: Distribuição proporcional das cinco principais causas de morte dos jovens de 
15 a 29 anos em Uberlândia-MG, segundo o sexo, em 2000 e 2009. 

Causas da morte Número 
Particip. Relativa 

(%) 

2000 2009 2000 2009 

Homens         

Causas externas 99 141 78,6 82,5 

Doenças infecciosas e parasitárias 8 6 6,3 3,5 

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos 
e laboratoriais 

1 6 0,8 3,5 

Neoplasias 4 5 3,2 2,9 

Doenças do aparelho circulatório 4 4 3,2 2,3 

Outras 10 9 7,9 5,3 

Total 126 171 100 100 

Mulheres         

Causas externas 16 11 39,0 32,4 

Neoplasias 4 5 9,8 14,7 

Doenças infecciosas e parasitárias 3 3 7,3 8,8 

Doenças do aparelho circulatório 2 3 4,9 8,8 

Doenças do aparelho respiratório 3 3 7,3 8,8 

Outras 13 9 31,7 26,5 

Total 41 34 100 100 

Fonte: DATASUS. 

 

Do total de óbitos no ano de 2000 (2.343), 7,1% foram de pessoas entre 15 

e 29 anos (1,7%, mulheres e 5,4%, homens). Dos 3.023 óbitos de 2009, 6,8% 

eram pessoas de 15 a 29 anos (5,6%, homens e 1,1%, mulheres). Embora houve 
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redução relativa dos óbitos da população jovem, a participação da população 

masculina dessa faixa etária aumentou no período, enquanto que a feminina 

diminuiu. 

A Tabela 3 relaciona as cinco principais causas de morte dos idosos em 

Uberlândia nos anos de 2000 e 2009. O padrão de mortalidade nesta faixa etária 

não se alterou durante a década. Em 2000, as principais causas de mortes da 

população uberlandense com mais de 64 anos eram: doenças do aparelho 

circulatório (34,5%); neoplasias (16,7%); doenças do aparelho respiratório 

(16,3%); sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais 

(8,6%) e doenças infecciosas e parasitárias (7,6%). Em 2009 passou a ser: 

doenças do aparelho circulatório (34,7%); neoplasias (17,1%); doenças do 

aparelho respiratório (16,7%); sintomas, sinais e achados anormais de exames 

clínicos e laboratoriais (6,5%) e doenças infecciosas e parasitárias (6,5%). 

 
Tabela 3: Distribuição proporcional das cinco principais causas de morte dos idosos em 
Uberlândia-MG - 2000 e 2009. 

Causas de morte Número 
Particip. Relativa 

(%) 

2000     

Doenças do aparelho circulatório 376 34,5 

Neoplasias 182 16,7 

Doenças do aparelho respiratório 178 16,3 

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais 94 8,6 

Doenças infecciosas e parasitárias 83 7,6 

Outras 178 16,3 

Total 1.091 100 

2009     

Doenças do aparelho circulatório 547 34,7 

Neoplasias 270 17,1 

Doenças do aparelho respiratório 263 16,7 

Doenças infecciosas e parasitárias 103 6,5 

Sintomas, sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais 103 6,5 

Outras 292 18,5 

Total 1.578 100 

Fonte: DATASUS 

 

A Tabela 4 apresenta dados da mortalidade dos idosos, segundo o sexo, 

em Uberlândia, nos anos de 2000 e 2009. Com relação à população idosa do 

sexo masculino, as principais causas de morte em 2009 foram: doenças do 
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aparelho circulatório (31,7% dos óbitos em 2000 e 34,9% dos óbitos em 2009); 

neoplasias (19,7% e 18%); doenças do aparelho respiratório (17,3% e 17,6%); 

doenças infecciosas e parasitárias (8,6% e 5,9%) e sintomas, sinais e achados 

anormais de exames clínicos e laboratoriais (8% e 5,5%). Quanto à população 

feminina, foram: doenças do aparelho circulatório (37,3% e 34,4%); neoplasias 

(13,7% e 16,2%); doenças do aparelho respiratório (15,3% e 15,7%); sintomas, 

sinais e achados anormais de exames clínicos e laboratoriais (9,2% e 7,6%) e 

doenças infecciosas e parasitárias (6,6% e 7,2%). 

Em 2009, o padrão de mortalidade dos idosos do sexo masculino se diferiu 

dos idosos do sexo feminino no que se refere às mortes causadas por doenças 

infecciosas e parasitárias, que ocupa a quarta posição no ranking das principais 

causas de morte dos homens e a quinta posição no ranking das mulheres. 

 
Tabela 4: Distribuição proporcional das cinco principais causas de morte entre os idosos 
em Uberlândia-MG, segundo o sexo, em 2000 e 2009. 

Causas de morte 
Número Particip. Relativa (%) 

2000 2009 2000 2009 

Homens         

Doenças do aparelho circulatório 174 284 31,7 34,9 

Neoplasias 108 146 19,7 18,0 

Doenças do aparelho respiratório 95 143 17,3 17,6 

Doenças infecciosas e parasitárias 47 48 8,6 5,9 

Sintomas, sinais e achados anormais em exames 
clínicos e laboratoriais 

44 45 8,0 5,5 

Outras 81 147 14,8 18,1 

Total 549 813 100 100 

Mulheres         

Doenças do aparelho circulatório 202 263 37,3 34,4 

Neoplasias 74 124 13,7 16,2 

Doenças do aparelho respiratório 83 120 15,3 15,7 

Sintomas, sinais e achados anormais em exames 
clínicos e laboratoriais 

50 58 9,2 7,6 

Doenças infecciosas e parasitárias 36 55 6,6 7,2 

Outras 97 145 17,9 19,0 

Total 542 765 100 100 

Fonte: DATASUS. 
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Do total de óbitos no ano de 2000 (2.343), 46,5% foram de pessoas com 

mais de 64 anos (23,2%, mulheres e 23,4%, homens). Dos 3.023 óbitos de 2009, 

52,2% eram idosos (26,9%, homens e 25,3%, mulheres). Houve aumento relativo 

no número de mortes de idosos, tanto homens, quanto mulheres. 

A Tabela 5 destaca o número de óbitos por causas infecciosas e 

parasitárias redutíveis por ações públicas em 2000 e 2009, na cidade de 

Uberlândia. Os óbitos causados por doenças intestinais, que podem ser reduzidos 

por saneamento básico, diminuíram 50% no período. Os óbitos decorrentes de 

tuberculose, que podem ser reduzidos por imunização da população, também 

diminuíram relativamente, passando de 7 em 2000 para 6 em 2009. Já as mortes 

por hepatite viral aumentaram de 1 para 3 no período. Os óbitos por causa de 

Doença de Chagas, redutíveis por programas especiais, decresceram 22%. Já as 

mortes causadas pela AIDS aumentaram de 42 para 48 (14,3%). 

De um modo geral, embora houve aumento no número dos óbitos 

redutíveis por ações públicas, a participação no total de óbitos do ano diminuiu de 

8,8% em 2000 para 7,1% em 2009. 

 

Tabela 5: Óbitos por causas infecciosas e parasitárias, redutíveis por ações públicas, em 
Uberlândia-MG - 2000 e 2009. 

Óbitos redutíveis por ações públicas 
2000 2009 

Nr. Óbitos % ano Nr. Óbitos % ano 

Óbitos redutíveis por saneamento básico         

Doenças intestinais: diarréia, gastroenterite e outras 8 0,3 4 0,1 

          

Óbitos redutíveis por imunização         

Tuberculose 7 0,3 6 0,2 

Hepatite viral 1 0,0 3 0,1 

          

Óbitos redutíveis por Programas Especiais         

Doença de Chagas 132 5,6 103 3,4 

AIDS 42 1,8 48 1,6 

Restante de algumas doenças infecciosas e parasitárias 17 0,7 50 1,7 

          

Total de óbitos redutíveis por ações públicas 207 8,8 214 7,1 

Total de óbitos 2.343 100 3.023 100 

Fonte: DATASUS. 
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Diante do exposto, pôde-se observar que as principais causas de morte 

da população uberlandense em 2009 continuaram as mesmas do ano de 2000: 

doenças do aparelho circulatório; neoplasias; causas externas; doenças do 

aparelho respiratório e doenças infecciosas e parasitárias. 

A análise dos óbitos, segundo o sexo da população, mostrou que em 

2009 os óbitos femininos foram relativamente maiores que os masculinos apenas 

dentre aqueles causados por neoplasias, ao passo que, dentre aqueles causados 

por causas externas, os óbitos masculinos superaram em muito os femininos. 

Além disso, a participação das causas externas no total de óbitos da população 

masculina aumentou no período 2000-2009 e diminuiu na população feminina. 

Com relação aos óbitos segundo a idade, observou-se que as principais 

causas das mortes de pessoas jovens (15 a 29 anos) foram as causas externas, 

especialmente no que se refere aos óbitos masculinos. Assim foi em 2000 e a 

situação piorou em 2009, com aumento da participação dessas mortes no total de 

óbitos da população masculina como um todo. 

Além disso, a análise dos óbitos dos anos de 2000 e 2009 mostrou que 

houve aumento relativo no número de mortes masculinas e redução das 

femininas. 

Essas constatações corroboram com os dados da seção 7.1, que 

apontaram a predominância das mulheres na população urbana, o que pode ser 

explicado pela sobremortalidade da população masculina por causas externas 

(ligadas à violência urbana), especialmente entre a população jovem (de 15 a 29 

anos). 

Apesar da redução relativa dos óbitos redutíveis por ações públicas, o 

governo vem conseguindo desempenhar seu papel neste quesito. Porém, a 

relativa importância das causas externas no total das mortes masculinas e o 

aumento dessas dentre a população jovem, mostra que é preciso atuar também 

em outros setores para tentar melhorar o padrão da mortalidade da população 

uberlandense.  
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