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RESUMO: Esta pesquisa tem como objetivo analisar a mesorregião Sul/Sudoeste de Minas por 

meio de indicadores sociais e demográficos. As informações que compõem a introdução, o 

referencial teórico e o desenvolvimento pautaram-se em temáticas como: região e regionalização; 

regionalizações de Minas Gerais; Sul/Sudoeste de Minas; indicadores socioeconômicos e 

demográficos, já os dados foram obtidos por meio do Sistema IBGE de Recuperação Automática 

(SIDRA). A pesquisa foi motivada pelo fato da mesorregião ser composta majoritariamente, tanto 

em quantidade, como em número de habitantes, por cidades de pequeno porte, não conter um 

grande centro polarizador e apresentar cerca de cinco municípios que possuem uma pequena ou 

pouca área de influência regional, competindo entre si à aquisição dessa função. Os resultados 

apontam que esta mesorregião apresenta índices demográficos e socioeconômicos satisfatórios. 

PALAVRAS-CHAVE: mesorregião sul/sudoeste de minas; indicadores 

demográficos/socioeconômicos; dinâmicas regionais. 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Os estudos regionais ganham ênfase frente à globalização, entender as regiões com o 

objetivo de promover o desenvolvimento igualitário no país paulatinamente torna-se prioridade das 

políticas públicas. Existem diversas formas de regionalizar e as regionalizações são feitas de 

acordo com os interesses das instituições ou órgãos, sejam eles públicos ou da iniciativa privada, 

seguindo determinados critérios ou objetivos. Desde o passado até os dias atuais, a importância 

dos estudos regionais vem adquirindo força em todo território nacional. A necessidade de 

fragmentar para melhor entender ganha cada vez mais notoriedade nas discussões 

governamentais. Tentar atenuar as diferenças entre as regiões e pensar novas regionalizações 

tornaram-se processos inerentes às ações de gestão e planejamento desenvolvidas. 
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Segundo o IBGE (1990), o desenvolvimento do processo capitalista de produção afetou de 

maneira diferenciada o território nacional. Enquanto algumas áreas sofreram grandes mudanças 

institucionais e avanços socioeconômicos, outras se mantiveram estáveis ou apresentaram 

problemas socioeconômicos acentuados. Em algumas áreas as condições naturais ainda orientam 

as formas de ocupação e de produção, já em outras a metropolização, o consumo e a produção 

industrial são elementos estruturadores do espaço. A dinâmica do processo de desenvolvimento 

capitalista em nosso país pode ser traduzida pela inevitável desigualdade da organização espacial 

que comporta diferentes formas de subordinação do trabalho ao capital e pela atuação crescente 

do papel do Estado naquele processo. O processo capitalista de produção pode sim trazer 

mudanças, mas cabe ao Estado e é seu papel, definir políticas públicas que as atenuem, fazendo 

com que o desenvolvimento socioeconômico seja homogêneo independentemente do processo 

capitalista que esteja atuando ou não em determinada área do território nacional. 

Juntamente a essa vertente regional a importância de estudar as características 

demográficas e socioeconômicas tornaram-se ferramentas úteis do Estado para melhor 

compreender o espaço. Seguindo uma corrente internacional, em meados do século XX, houve o 

surgimento de diversos órgãos públicos responsáveis por prever e projetar a trajetória futura das 

populações, dentre eles, a nível nacional, podemos destacar o Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE). 

Os estudos demográficos e seus indicadores podem revelar as características da 

reprodução da população em termos de sua composição etária, padrões de mortalidade e 

comportamento reprodutivo, além de registrar as migrações e sua distribuição pelo território. O 

conjunto de informações e indicadores gerado por esses estudos tem relevância para as análises 

das condições de vida da população (IBGE, 2010a). 

Assim, esta pesquisa tem como objeto de estudo o recorte territorial, proposto pelo IBGE 

em 1990, referente à mesorregião Sul/Sudoeste de Minas. Serão analisados sete indicadores 

demográficos e socioeconômicos tendo como base o censo demográfico de 2010. A mesma é 

motivada pelo fato da mesorregião Sul/Sudoeste de Minas Gerais não apresentar nenhuma região 

metropolitana, nenhuma cidade grande e ausência de um grande centro polarizador. Assistimos a 

presença de três a cinco cidades, que apresentam uma pequena ou pouca área de influência 

regional e que competem entre si à função de centro polarizador. A tabela 01 ilustra parcialmente 

este cenário, nela estão contidas informações referentes à concentração e distribuição 

populacional dos 146 municípios pertencentes à mesorregião. 
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Tabela 01: Distribuição dos Municípios Segundo a População na Mesorregião Sul/Sudoeste de 

Minas, 2010. 

Habitantes Nº de Municípios Porcentagem População Porcentagem 

Mais de 100 mil 4 2,7% 512.421 21,0% 

De 50 mil a 100 mil 5 3,4% 356.037 14,6% 

De 20 mil a 50 mil 21 14,4% 596.477 24,5% 

De 10 mil a 20 mil 41 28,1% 569.228 23,3% 

Menos de 10 mil 75 51,4% 404.448 16,6% 
Total 146 100% 2.438.611 100% 

Fonte: IBGE, 2010b. 

 

Os dados indicam que apenas 2,7% dos municípios concentram 21% da população. Em 

contrapartida 51,4% (a maioria) dos municípios concentram apenas 16,6% da população da 

mesorregião. Somando os municípios que oscilam entre o conjunto “menos de 10 mil” ao conjunto 

de “20 mil a 50 mil habitantes” temos uma representatividade de 93,9%, juntos, estes mesmos 

municípios totalizam 1.570.153 habitantes, ou seja, 64,4% da população da mesorregião. 

Os resultados demostram que o Sul/Sudoeste de Minas, é composto, em sua maioria, 

tanto em número de municípios, como em porcentagem de população residente, por cidades de 

pequeno porte. É evidente que seriam necessárias outras análises para confirmar a hipótese 

levantada, no entanto, como o objetivo da pesquisa não é seguir por esse caminho, os dados 

apresentados podem traçar um quadro geral do panorama que se apresenta na mesorregião. 

A partir da definição do recorte espacial e do recorte temporal, foi realizada uma breve 

revisão de literatura pautada nas temáticas: região e regionalização; regionalizações de Minas 

Gerais; região Sul/Sudoeste de Minas; indicadores demográficos e socioeconômicos. Os dados 

foram levantados a partir da plataforma SIDRA (Sistema IBGE de Recuperação Automática). 

Como os dados da pesquisa foram baseados no Censo IBGE 2010, optou-se por trabalhar pela 

última divisão mesorregional proposta por este mesmo instituto em 1990. Optar por outras 

divisões regionais ou por outras fontes de dados poderia causar divergências durante a coleta e 

nas discussões dos resultados. Pereira (2007) entra em consonância com a ideia afirmando que 

as outras regionalizações mudam com maior frequência, dependendo da política que cada 

administração governamental adota. Já as divisões propostas pelo IBGE permanecem por mais 

tempo, por isso são mais confiáveis para a realização de determinados estudos. 

 

1.1. OS INDICADORES DEMOGRÁFICOS E SÓCIOECONÔMICOS E SUA APLICABILIDADE 

TERRITORIAL 

 

No Brasil, a partir da década de 1970, o crescimento econômico não foi capaz de promover 

o desenvolvimento social esperado e parcelas significativas da população permaneceram à 
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margem dos frutos desse crescimento econômico. A crescente demanda por estatísticas sociais 

que pudessem avaliar as condições de vida da população e que fossem além da usual ótica 

economicista do Produto Interno Bruto - PIB per capita suscitou uma mobilização para a 

elaboração e organização sistemática de indicadores sociais (IBGE, 2010a).  

Neste período começaram a se avolumar evidências do descompasso entre 
crescimento econômico e melhoria das condições sociais da população em países 
do Terceiro Mundo. A despeito do crescimento do produto interno bruto (PIB), 
persistiam altos os níveis de pobreza e acentuavam-se as desigualdades sociais 
em vários países. Crescimento econômico não era, pois, condição suficiente para 
garantir o desenvolvimento social (JANNUZZI, 2002, p.54). 

 

Os estudos demográficos e seus indicadores podem revelar as características da 

reprodução da população em termos de sua composição etária, padrões de mortalidade e 

comportamento reprodutivo, além de registrar as migrações e sua distribuição pelo território. O 

conjunto de informações e indicadores gerado por esses estudos tem relevância para as análises 

das condições de vida da população (IBGE, 2010a). 

Jannuzzi (2002) mostra que a década de 1990 consolidou o sistema de indicadores sociais 

e diversos fatores contribuíram para isso: avanço da democracia; maior acesso a fontes de 

informação; pressões populares sociais; pobreza, desemprego e desigualdade; popularização dos 

indicadores sociais através da mídia. 

Segundo o IBGE (2010a), os indicadores iniciaram e ganharam destaque nos Estados 

Unidos na década de 1960. Na década seguinte houve a difusão e a implementação de sistemas 

de indicadores sociais em vários países. No Brasil, o IBGE criou em 1973, o Departamento de 

Indicadores Sociais, o que levou a coleta e análise da informação estatística. Em 1979, foi 

publicado o primeiro relatório brasileiro na área. Devido à disponibilização e processamento ainda 

lentos das estatísticas coletadas, um segundo trabalho foi publicado somente em 1995, o mesmo 

fazia uma análise da década de 1980. 

A sistematização e a institucionalização dos indicadores mostraram que são importantes 

instrumentos para conhecer as tendências e os problemas sociais enfrentados, tanto no sentido 

de pressionar os governantes, como também por parte dos próprios governantes em adquirir o 

maior número possível de informações para elaboração e avaliação de políticas públicas e 

programas sociais. Como afirma Botelho (2004), os estudos populacionais sempre estiveram 

presentes entre as maiores preocupações do Estado. 

A maleabilidade e a dinamicidade dos indicadores permitem com que eles sejam utilizados 

em diversos recortes espaciais/territoriais conforme a disponibilização da fonte de dados, assim 

elas podem permear da escala local a escala global. O objeto de estudo, a mesorregião 

Sul/Sudoeste de Minas, advém de um longo processo histórico de divisões regionais. 

Segundo a Fundação João Pinheiro - FJP (2001), as divisões espaciais do Estado de 

Minas Gerais foram elaboradas desde os tempos coloniais (separação em áreas de mata e 
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sertão). Os levantamentos de dados vêm se aprimorando e com eles o conhecimento da 

realidade, com incorporação de áreas ao processo produtivo e às necessidades de adequação ao 

modelo de desenvolvimento nacional. 

Durante o período colonial, em diversas obras, são apresentadas divisões espaciais 

referentes ao território mineiro, porém, como essas divisões espaciais não possuem caráter oficial, 

elas não foram abordadas diretamente no decorrer da pesquisa. As divisões processadas até 

1968 possuíam baixo grau de complexidade e definiam as denominadas zonas fisiográficas que 

tendiam a privilegiar aspectos de ordem física e as formas de ocupação (FJP, 2001). 

Como apontam Diniz e Batella (2005), as sete regionalizações oficiais de Minas Gerais 

foram propostas pelo IBGE e pela FJP, elas vêm sendo produzidas desde 1941, juntos os dois 

órgãos produziram sete regionalizações com objetivos, métodos e vinculações epistemológicas 

distintas, as mesmas são destacadas a seguir: Zonas Fisográficas (IBGE-1941); Microrregiões 

Homogêneas (IBGE-1969); Regiões Funcionais (IBGE-1972); Regiões de Planejamento (FJP-

1973); Mesorregiões e Microrregiões (IBGE-1990); Regiões de Planejamento (FJP-1992); Regiões 

Administrativas (FJP-1996). 

Conforme a FJP (2001), a análise comparativa dos trabalhos das duas instituições mostra 

convergências acentuadas na identificação dos centros macrorregionais, regionais e 

microrregionais e das respectivas áreas de influência. As diferenças ficam com o sistema de 

vinculação urbana, especialmente para aqueles centros localizados em faixas de transição de 

influências de vários centros. 

 

1.2. UMA BREVE CARACTERIZAÇÃO HISTÓRICA DO SUL/SUDOESTE DE MINAS  

 

O Sul/Sudoeste de Minas pertence ao estado de Minas Gerais e faz parte de uma das 

doze mesorregiões propostas pelo IBGE em 1990 (figura 01). A mesorregião é composta por dez 

microrregiões, correspondentes a 146 municípios e população de 2.438.611 (IBGE, 2010a). 

 

Figura 01: Mesorregiões Geográficas de Minas Gerais, 1990. 
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Fonte: DINIZ; BATELLA, 2005. 

 

Conforme Saes et al. (2010), o Sul/Sudoeste de Minas tem sua história atrelada a 

exploração do ouro, a criação de ferrovias e ao cultivo do café. O conjunto desses fatores colocou-

a em destaque no cenário político/histórico brasileiro. No século XVIII a mesma desenvolveu um 

intenso comércio, a princípio com as regiões auríferas, depois com o Rio de Janeiro, e por último 

com São Paulo. Essa situação motivou a construção de ferrovias no Sul de Minas Gerais que 

começaram a se instalar para atender o comércio de abastecimento dessas duas cidades. Com o 

passar dos anos, a região também passou a se ocupar do plantio e exportação de café, o que 

explicaria a penetração da Companhia Mogiana em Minas. 

O desenvolvimento da atividade agrícola, apesar de ser voltada principalmente para a 

subsistência, conseguiu se estabelecer com algum destaque no contexto de Minas Gerais, tendo 

parte da produção comercializada com outros Estados. Vários produtos agrícolas (por exemplo, 

milho, feijão e trigo) eram comercializados principalmente com o Rio de Janeiro, desde o início do 

século XIX. O crescimento da produção de café, durante o século XIX, constituiu um pilar do 

desenvolvimento econômico da região do Sul de Minas. Essa característica influenciou a 

constituição da rede urbana, que historicamente foi marcada pela existência de vários centros 

urbanos dispersos pela região, fato que pode ser explicado pela existência de pequenas 

propriedades (MARTINS et al., 2007; GRAÇA FILHO, 2000; FERREIRA, 1996). 
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Segundo a FJP (2001), o Sul de Minas tem no café e na pecuária leiteira sua base 

econômica, a alta produtividade dos rebanhos viabiliza a instalação de indústrias de produtos 

laticínios dispersas por toda a região. Na agricultura se destacam a as microrregiões de São 

Sebastião do Paraíso, Alfenas, Varginha e Lavras, contudo a cana-de-açúcar vem ganhando 

destaque nas microrregiões de Passos e Varginha. A diversificação de culturas abrange alguns 

produtos como: alho, cebola, batata inglesa, tomate, cítricos, hortaliças e frutas subtropicais. 

Ainda conforme esta fundação, a atividade industrial atinge um grau de complexidade 

apenas superado pela Região Central. A industrialização do Sul de Minas muito deve à sua 

localização em relação aos mercados consumidores, à densidade e qualidade da malha viária, ao 

processo de interiorização da indústria paulista e aos incentivos praticados pelo governo mineiro. 

A diversificação atinge os ramos de metalurgia, material elétrico e de comunicação, mecânica, 

química, extração mineral e a indústria do turismo. A região ainda tem ao seu favor uma base de 

centros educacionais (Itajubá, Pouso Alegre, Alfenas, Poços de Caldas) e a reconhecida 

especialização em área de eletrônica em Santa Rita do Sapucaí. 

Mais precisamente, nas últimas décadas, duas tendências têm marcado o processo de 

desenvolvimento regional e urbano brasileiro e em específico da Região Sudeste, transformado o 

contexto do desenvolvimento econômico e urbano do Sul/Sudoeste de Minas. A primeira refere-se 

aos movimentos de concentração e reconcentração espacial da produção no Brasil, que 

trouxeram impactos significativos. A segunda tendência refere-se às mudanças no padrão de 

urbanização brasileiro. Depois de 1980, arrefeceu-se o padrão concentrador metropolitano que 

historicamente caracterizava a urbanização brasileira (ANDRADE; SERRA, 1998). 

Segundo Cano (1997), a partir da década de 1960 políticas de desenvolvimento regional, 

aliadas a grandes projetos, iniciaram o processo de desconcentração produtiva nacional que 

visava à integração do mercado brasileiro, até então comandado pela economia paulista. Essa 

desconcentração foi apoiada pela: expansão da fronteira agrícola; construção de rodovias no 

Norte e Centro-Oeste; criação de Brasília, políticas de incentivo a exportação, dinamização da 

infraestrutura (transporte, energia e comunicações) entre outros. Esse processo primeiramente 

direcionou-se ao interior do estado e posteriormente passou a abranger regiões próximas, mas de 

outras unidades federativas. A integração triangular entre São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 

Horizonte tornou a região Sudeste centro econômico do país. 

O Sul/Sudoeste de Minas é beneficiário do movimento de reconcentração inter-regional e 

desconcentração intra-regional que vem caracterizando as últimas décadas. No entanto, a região 

encontra dificuldades, devido à maior proximidade, que se traduz em maior concorrência, da 

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e da Região Metropolitana de Belo Horizonte 

(RMBH), conta com dificuldades para ampliar a área de influência (MARTINS et al., 2007; 

FERREIRA, 1996). 
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2. METODOLOGIA 

 

O presente artigo trata-se de uma pesquisa quali-quantitativa e configura-se como 

descritiva. Para sua execução foram realizados procedimentos de coleta de dados e informações, 

tabulação e análise dos resultados obtidos. As técnicas de coleta, segundo Lakatos; Marconi 

(2003), podem ser organizadas em dois grupos, sendo: o da documentação indireta 

(levantamentos de dados e informações por meio de pesquisa bibliográfica e digital) e o da 

documentação direta (levantamentos de dados e informações no próprio local onde ocorrem os 

fenômenos). A pesquisa foi baseada na documentação indireta, pois foram realizadas coleta e 

obtenção de dados em livros, teses, dissertações, periódicos e relatórios de instituições públicas. 

Como busca-se descobrir novos fatos ou situações investigando novas alternativas de análise e 

por ter embasamento na documentação indireta, a pesquisa está associada a um estudo 

descritivo. 

As informações que compõem a introdução, o referencial teórico, o desenvolvimento e 

parte das considerações pautaram-se em temáticas como: região e regionalização; 

regionalizações de Minas Gerais; região Sul/Sudoeste de Minas; indicadores demográficos e 

socioeconômicos. Os dados tiveram como recorte temporal o Censo 2010 por se configurar como 

o mais recente do país e foram obtidos por meio do SIDRA/IBGE, os mesmos foram levantados 

na seção “demográfico e contagem” sendo utilizados dados do universo e da amostra. Os gráficos 

e tabelas foram elaborados no software Excel. 

Os indicadores demográficos escolhidos foram: população total e densidade demográfica. 

Em relação aos indicadores socioeconômicos optou-se trabalhar com: analfabetismo, saneamento 

básico, população economicamente ativa (PEA), produto interno bruto (PIB) e rendimento 

domiciliar médio mensal. Acredita-se que esses sete indicadores são capazes de fomentar um 

panorama geral, e não detalhado, sobre a mesorregião analisada, permitindo ao leitor identificar 

características singulares. 

Com o intuito de fornecer ao leitor algum parâmetro frente aos indicadores levantados, 

também foram disponibilizados nas tabelas e nos gráficos dados do estado a qual pertence à 

mesorregião, Minas Gerais. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

A seguir são apresentados os sete indicadores selecionados, o primeiro refere-se à 

população total. A população total é o número total de pessoas residentes e sua estrutura relativa, 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 919 

em determinado espaço geográfico, no ano considerado. Expressa a magnitude do contingente 

demográfico e sua distribuição relativa (RIPSA, 2008). 

O processo de urbanização ocorrido no país e em Minas Gerais condiciona o 

comportamento das taxas de crescimento dos segmentos de população urbana e rural: enquanto 

a área urbana cresce a um ritmo elevado, as áreas rurais evidenciam taxas negativas de 

crescimento. Em Minas Gerais, o crescimento elevado da população urbana se arrefece a partir 

de 1980, apresentando diminuição das taxas em relação a períodos anteriores. Esse padrão de 

queda nas taxas de crescimento urbano se repete para o País e as grandes regiões, tendendo 

inclusive a ser mais intenso do que no caso mineiro (FJP, 2003). 

Como pode ser observado na tabela 02, no indicador população total, o Sul/Sudoeste de 

Minas corresponde a 12,44% da população total do estado. Em relação ao gênero a proporção 

praticamente se mantém constante, já em relação à situação domiciliar, a mesorregião apresenta 

quase 20% da população vivendo no meio rural, no estado essa porcentagem chega a 14,70%. 

Dos 2.882.114 de habitantes, pertencentes das doze mesorregiões de Minas Gerais, que vivem 

no meio rural, 15% estão concentrados no Sul/Sudoeste de Minas. 

 

Tabela 02: População Total Residente por Gênero e Situação do Domicílio na Mesorregião, 

Sul/Sudoeste de Minas e na UF, 2010. 

Mesorregião Geográfica e 
Unidade da Federação 

Gênero Situação do Domicílio 
Total 

Homens Mulheres Urbana Rural 

Sul/Sudoeste de Minas 1.221.530 1.217.081 1.980.222 458.389 2.438.611 

Minas Gerais 9.641.877 9.955.453 16.715.216 2.882.114 19.597.330 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010b. 

 

Esse aspecto pode ser explicado pelas atividades econômicas, a participação do PIB 

agropecuário no PIB total da mesorregião é - 13% Sul/Sudoeste de Minas - que sempre teve e 

tem uma relação histórica atrelada à atividade agropecuária, principalmente agricultura do café e 

pecuária leiteira.  Outro fato que pode exemplificar essa situação é a não existência de polos 

concentradores; no Sul, há certa equidade entre os municípios criando pequenos, mas variados 

polos. 

A densidade demográfica corresponde a relação entre a população e área. É um indicativo 

de concentração populacional permitindo afirmar se determinada área é povoada ou não. 

Conforme aponta a tabela 03 a mesorregião Sul/Sudoeste de Minas apresenta uma 

densidade demográfica superior ao do estado e a média nacional que é de 22,43 (IBGE 2010b). 

Esse resultado pode ser explicado pela melhor distribuição populacional nos municípios; pela 

maior proximidade de grandes regiões metropolitanas; e pela ocupação que é mais antiga e que 

ocorreu de maneira uniforme no território. No Sul/Sudoeste de Minas a população está espalhada 
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por todos os municípios, embora alguns tenham apresentado maior desenvolvimento que outros, 

não existe o predomínio de um polo concentrador, mantendo assim a dispersão econômica que é 

característica da região. 

 

Tabela 03: Densidade Demográfica na Mesorregião, Sul/Sudoeste de Minas e na UF, 2010. 

Mesorregião Geográfica e 
Unidade da Federação 

População Área (km²) Densidade Demográfica (hab./km²) 

Sul/Sudoeste de Minas 2.438.611 49.575,9 49,19 

Minas Gerais 19.597.330 586.520,4 33,41 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010b. 

 

A Taxa de Analfabetismo mede o grau de analfabetismo da população adulta. Representa 

o percentual de pessoas com 15 e mais anos de idade que não sabem ler e escrever pelo menos 

um bilhete simples, no idioma que conhecem, em determinado espaço geográfico e no ano 

considerado (RIPSA, 2008). Segundo Souza (1999) a taxa de alfabetização não se limita a 

sintetizar a capacidade de leitura e escrita, representa também o perfil educacional básico de uma 

população, pois esses aprendizados ocorrem simultaneamente ao aprendizado de outras 

habilidades. Diferente das medidas de escolarização, que representam a abrangência do ensino 

escolar em determinado espaço de tempo (processo) essa taxa reflete a educação propriamente 

dita (produto). 

A mesorregião apresentou taxas iguais ou inferiores às médias estaduais (gráfico 01). 

Apesar dos índices serem satisfatórios quando comparados aos índices estaduais e nacionais - 

8,3 % e 8,6% (PNAD, 2011) respectivamente - os valores são considerados insatisfatórios para os 

padrões da UNESCO. Essa taxa de alfabetização é reflexo da educação brasileira, o seu nível 

vem evoluindo ao longo dos anos, porém a passos lentos, ocupando posição de pouco destaque 

na comparação com países da América Latina. 

 

Gráfico 01: Taxa de Analfabetismo Urbano, Rural e Total em Porcentagem no Sul/Sudoeste de 

Minas e na UF, 2010. 
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Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010b. 

 

A Taxa de Desemprego é calculada pela População Economicamente Ativa Desocupada 

dividida População Economicamente Ativa Total (tabela 04) multiplicada por 100, o resultado final 

é representado na unidade de porcentagem. Portanto, a taxa de desemprego a nível estadual foi 

de 4,00%, já a nível mesorregional foi de 3,06%, apresentando resultados abaixo da taxa de 

desemprego no Brasil que no mesmo ano foi de 6,7% (IBGE, 2011). 

Os resultados apontam para uma situação de pleno emprego no país, porém esse 

apontamento pode não refletir a realidade, juntamente a esse indicador seria necessário realizar 

outros estudos que compreendam a situação de trabalho da população brasileira. 

 

Tabela 04: Pessoas de 10 anos ou mais de idade, economicamente ativas ocupadas, 

economicamente ativas desocupadas, desinteressadas e total na Mesorregião Sul/Sudoeste de 

Minas e na UF, 2010. 

Mesorregião Geográfica e 
Unidade da Federação 

Ativas 
Ocupadas 

Ativas 
Desocupadas 

Desinteressados Total 

Sul/Sudoeste de Minas 1.214.747 64.705 837.622 2.117.074 

Minas Gerais 9.264.527 675.204 6.951.250 16.890.981 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010b. 

 

Por Saneamento Básico entende-se um conjunto de ações integradas, que envolvem as 

diferentes fases do ciclo da água e compreende: a captação ou derivação da água, seu 

tratamento, adução e distribuição, o esgotamento sanitário e a efusão industrial. No Censo 2010 

são analisados quatro importantes aspectos (IBGE, 2011): 

a) Abastecimento de Água: está associado a melhor qualidade de vida dos moradores em 

domicílios particulares permanentes por representar maior grau de conforto e, por princípio, tratar-

se de um fornecimento de água de melhor qualidade; b) Esgotamento Sanitário: o esgotamento 

sanitário é o que apresenta o mais longo caminho a ser percorrido para atingir índice satisfatório 

que possa garantir melhorias nas condições de moradia e de saúde da população, bem como 
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preservar a qualidade do meio ambiente; c) Coleta de Lixo: refere-se ao lixo coletado por serviço 

de limpeza ou em caçamba de serviço de limpeza; d) Energia Elétrica: representa os domicílios 

particulares permanentes onde há existência de energia elétrica. 

Para análise desses itens o Censo 2010 utiliza como variável os Domicílios Particulares 

Permanentes (DPP) que se referem a domicílios particulares localizados em unidades que se 

destinam a servir de moradia. A tabela 05 apresenta a quantidade total de DPP’s presentes no 

estado e em cada mesorregião, a quantidade de DPP’s com rede geral de abastecimento de 

água, e com rede geral de esgoto e fossa séptica. 

 

Tabela 05: Número de DPP’s Totais, com Rede Geral de Esgoto e Fossa Séptica e com Rede 

Geral de Abastecimento de Água na Mesorregião, Sul/Sudoeste de Minas e na UF, 2010. 

Mesorregião Geográfica 
e Unidade da Federação 

DPP (Total) 
DPP com Rede Geral de 
Abastecimento de Água 

DPP com Rede Geral de 
Esgoto e Fossa Séptica 

Sul/Sudoeste de Minas 767.968 629.946 640.517 

Minas Gerais 6.028.223 5.200.911 4.738.696 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010b. 

 

O Sul/Sudoeste de Minas em relação à Rede Geral de Esgoto e Fossa Séptica possui 

melhores índices que os do estado em cinco pontos percentuais (83,40% contra 78,60% 

respectivamente), porém na Rede Geral de Abastecimento de Água a média estadual é superior 

em quatro pontos percentuais (86,27% contra 82,02% respectivamente). 

Em relação a coleta de lixo e a energia elétrica os resultados são satisfatórios (tabela 06). 

A coleta de lixo no Sul/Sudoeste de Minas atinge 90% dos domicílios, quantidade superior à 

média estadual que é de 87%. Na distribuição de energia elétrica, praticamente 100% dos 

municípios mineiros são atendidos pela companhia estadual. 

 

Tabela 06: Número de DPP’s Totais, com Coleta de Lixo e Energia Elétrica na Mesorregião, 

Sul/Sudoeste de Minas e na UF, 2010. 

Mesorregião Geográfica 
e Unidade da Federação 

DPP (Total) DPP com Coleta de Lixo DPP com Energia Elétrica 

Sul/Sudoeste de Minas 767.968 694.611 765.734 

Minas Gerais 6.028.223 5.282.287 5.985.392 

Fonte: IBGE – Censo Demográfico 2010b. 

 

Em comparação a média estadual o Sul/Sudoeste de Minas apresenta bons índices gerais 

de saneamento básico, todos acima de 90% com exceção do item abastecimento de água. 

Depois que a economia foi fortemente abalada pela crise financeira mundial, em 2010, a 

economia mineira, assim como a brasileira, retomou a trajetória de crescimento, com destaque 
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para os segmentos da extração mineral; indústria de transformação; construção civil; comércio; 

agropecuária e transportes (BARRETO, 2010). Ao longo de 2010, a economia de Minas Gerais 

gerou R$ 351,4 bilhões de PIB, valor 22,4% superior ao do ano anterior (R$ 287,1 bilhões). Em 

2009 o nível de atividade econômica foi bastante afetado pela recessão econômica (CEI, 2010). 

O PIB do Sul/Sudoeste de Minas tem uma participação de 11,7% no PIB mineiro. A região 

perde em participação somente para o Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e para mesorregião 

Metropolitana de Belo Horizonte (esta última contribui em mais de 50% do PIB estadual). As três, 

juntas, participam do PIB mineiro em mais de 75%. Esses dados mostram o quanto a produção 

mineira está concentrada nessas três mesorregiões, contribuindo diretamente para reafirmar as 

desigualdades regionais existentes no estado. 

Em relação à participação dos setores econômicos a mesorregião Sul/Sudoeste de Minas 

tem como base econômica o setor terciário que contribui em quase 50% no PIB Total conforme 

indica a tabela 07. Em relação a contribuição ao PIB estadual à agropecuária contribui com cerca 

de 20%, enquanto a indústria e os serviços com de cerca de 10% cada um. 

 

Tabela 07: PIB por Setores da Mesorregião, Sul/Sudoeste de Minas e da UF em R$ mil, 2010. 

Mesorregião Geográfica e 
Unidade da Federação 

Agropecuária (R$mil) Indústria (R$mil) Serviços (R$mil) 

Sul/Sudoeste de Minas 5.398.150 9.565.493 22.005.470 

Minas Gerais 26.101.805 103.376.322 178.386.737 

Fonte: IBGE – Censo 2010b. Org.: FJP, 2013. 

 

O indicador rendimento domiciliar médio mensal expressa o valor médio do rendimento 

nominal mensal por domicílio auferido pelos residentes de determinado espaço geográfico. No 

domicílio, não são considerados os rendimentos dos moradores cuja condição no domicílio era 

pensionista e empregado (a) doméstico (a). Como rendimento considera-se os ganhos 

provenientes com o trabalho principal e outros trabalhos exercidos simultaneamente ao trabalho 

principal. Ainda, consideram-se os recursos advindos de aposentadoria e pensão e proveniente de 

programas social como bolsa família ou programa de erradicação do trabalho infantil. 

O Rendimento Domiciliar Médio Mensal é dado muito semelhante ao PIB per capita, 

enquanto o primeiro é anual, o segundo, como o próprio nome diz, é mensal. Porém cabe 

ressaltar que o Rendimento Domiciliar não é tão generalizante quanto o PIB per capita. 

Como pode ser analisado, a mesorregião Sul/Sudoeste de Minas tem rendimento 

domiciliar mensal rural e urbano próximos, porém inferiores às médias estaduais (gráfico 02). 

 

Gráfico 02: Renda Domiciliar Média Mensal por Condição de Domicílio na Mesorregião, 

Sul/Sudoeste de Minas e da UF em R$ mil, 2010. 
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Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2010b. 

 

Portanto o conjunto de indicadores analisados apontam que os municípios pertencentes à 

mesorregião, em sua maioria, são de pequeno porte; proporcionalmente apresentam uma parcela 

ainda considerável de população vivendo no meio rural; índices de analfabetismo satisfatórios; 

baixo índice de desemprego; índices satisfatórios de abastecimento de água e rede de esgoto; 

bons índices na coleta de lixo e na eletricidade; Produto Interno Bruto (PIB) baseado no setor de 

serviços (destaque para a participação do setor agropecuário no PIB estadual); e por último, renda 

próxima aos padrões estaduais. 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A partir do desenvolvimento e dos resultados da pesquisa foi possível associar as 

dinâmicas regionais aos indicadores. A ideia de fragmentar para melhor compreender vem sendo 

empregada há muito tempo pelo poder público, essas fragmentações são formas de intervenção, 

abarcando as contradições do espaço, acentuando as semelhanças e a diferenciação de 

determinadas áreas. Nessa contextualização surgem os estudos populacionais, que foram 

incorporados pelo estado, como instrumentos úteis a compreensão do espaço, essa compreensão 

motivou o surgimento dos indicadores demográficos e socioeconômicos, estes, devido sua 

dinamicidade, tornaram capazes de mensurar o desenvolvimento de determinado nível de 

abrangência, seja nacional, estadual, regional ou municipal. Portanto, os indicadores podem ser 

considerados como uma ferramenta essencial para a administração pública na identificação de 

problemas, fragilidades, e consequentemente na proposição e elaboração de políticas públicas. 

A mesorregião Sul/Sudoeste de Minas é composta majoritariamente, tanto em número de 

municípios, como em número de habitantes, por cidades de pequeno porte. Muito desse cenário 

atual refere-se ao processo histórico que perpetuou na região e consequentemente seus ciclos 

econômicos motivados pela exploração do ouro, cultivo do café e a criação de ferrovias. Essa 

primeira característica foi determinada principalmente pela existência de pequenas propriedades, 

esse aspecto foi essencial na formação e constituição de centros urbanos dispersos.  
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Posteriormente, as políticas de concentração/reconcentração motivaram a transformação 

da estrutura industrial, que passou a incorporar atividades industriais mais dinâmicas e 

tecnológicas. Embora algumas cidades tenham apresentado maior desenvolvimento econômico 

que as outras, não existe um predomínio claro de alguns centros urbanos e a região tem mantido 

sua característica histórica de dispersão econômica entre seus centros. Cabe ressaltar que o 

desenvolvimento econômico da região sempre esteve atrelado à economia paulista, fato que 

influencia diretamente nas dinâmicas espaciais. 

Nessa perspectiva, há certa tendência em perpetuar essa dinâmica, a mesorregião é 

apontada como beneficiária das políticas públicas de reconcentração e desconcentração que vem 

caracterizando o Brasil nas últimas décadas. No entanto, os municípios do Sul de Minas, devido à 

concorrência com as regiões metropolitanas (destaque para a de São Paulo e Belo Horizonte), 

contam com dificuldades para ampliar sua área de influência. 

Na apreciação dos indicadores demográficos, destaque para a porcentagem de população 

que ainda vive no meio rural, quase 20%. Nos indicadores socioeconômicos destaque para o 

baixo índice de desemprego que atingiu níveis com porcentagem próximos a 3%; para os índices 

acima de 80% nos quatro itens do saneamento básico e pela importante participação do PIB 

agropecuário da mesorregião na participação do PIB estadual desse mesmo setor, aspecto que 

subentende ou pode justificar a permanência da população no campo. 

A análise dos indicadores na mesorregião analisada revelou que, apesar do Sul/Sudoeste 

de Minas, apresentar essa concentração de cidades de pequeno porte, dispersão urbana, 

ausência de um centro polarizador e pressões de outras regiões metropolitanas, os resultados 

foram satisfatórios e geralmente acima das médias estaduais, mas não que isso venha a 

prejudicar a mesorregião, analisando por outra perspectiva, o conjunto de todas essas 

características podem vir a favorecer o desenvolvimento dos municípios locais. No entanto, para 

chegar a essas conclusões seria necessário investigar outras e/ou novas alternativas de análise, 

além de desenvolver estudos mais aprofundados. 

 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao CNPq pelo apoio financeiro ao projeto de pesquisa nº 831623/1999-3 pelo processo nº 

130829/2015-3. 

 

REFERÊNCIAS 
 
ANDRADE, T. A.; SERRA, R. V. O Recente Desempenho das Cidades Médias no Crescimento 
Populacional Urbano Brasileiro. Coleção Texto para Discussão, n. 554. Rio de Janeiro: IPEA, 

1998. Disponível: http://www.ipea.gov.br/pub/td/td0554.pdf. Acesso em: 19 nov. 2013. 
 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 926 

BARRETO, R.C.S. A Economia Mineira. In: FJP. Boletim da Conjuntura Econômica. p. 10-16. 
2010. Disponível em: http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/boletim-de-conjuntura/14-
conjuntura-fjp-2010-3o/file. Acesso em: 26 jan. 2014. 
 
BOTELHO, T. História Demográfica e História Social: convergências e perspectivas. UFOP, 

Ouro Preto-MG, 2004. p.9.Disponível em: http://www.ichs.ufop.br/memorial/conf/mr5b.pdf. Acesso 
em: 20 jan. 2014. 
 
CANO, W. Concentração e Desconcentração Econômica no Brasil: 1970/95. Revista Econômica 
e Sociedade, Campinas-SP, n.8. jun. 1997, p.101-141. 
 
CENTRO DE ESTATÍSTICA E INFORMAÇÕES (CEI). Produto Interno Bruto de Minas Gerais 
2010: relatório anual. Belo Horizonte, 2010. p. 01-25. Disponível em: 

http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/produtos-e-servicos-cei. Acesso em: 14 fev. 2014. 
 
DINIZ, A.M.A; BATELLA, W.B. O Estado de Minas Gerais e Suas Regiões: um resgate histórico 
das principais propostas oficiais de regionalização. Revista Sociedade & Natureza, Uberlândia, 

v.17, n.33, p.59-77, 2005. Disponível em: 
http://www.seer.ufu.br/index.php/sociedadenatureza/article/view/9208/5670. Acesso em: 21 jan. 
2014. 
 
FERREIRA, Mauro. (1996) Rede de Cidades em Minas Gerais a partir da Realocação da Indústria 
Paulista. Revista Nova Economia, Belo Horizonte-MG, n. especial, p. 09-69; 

 
FUNDAÇÃO JOÃO PINHEIRO (FJP). Estudo Sobre Regionalização do Estado de Minas 
Gerais. Belo Horizonte, 2001. pp. 38. Disponível em: 

http://www.bibliotecadigital.mg.gov.br/consulta/consultaDetalheDocumento.php?iCodDocumento=
73097. Acesso em: 01 fev. 2014. 
 
______. Perfil Demográfico do Estado de Minas Gerais 2000. Belo Horizonte, 2003. Disponível 

em: http://www.fjp.mg.gov.br/index.php/docman/cei/perfil-demografico-de-minas-gerais/108-perfil-
demografico-do-estado-de-minas-gerais/file. Acesso em: 01 fev. 2014. 
 
GRAÇA FILHO, A. A. As Flutuações nos Preços e as Fazendas Escravistas em São João Del Rei 
no Século XIX. IX Seminário da Economia Mineira, Anais..., p. 147-198, 2000. 

 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA (IBGE). Divisão Regional do Brasil 
em Mesorregiões e Microrregiões Geográficas. v.1. Rio de Janeiro, 1990. 
 
______. Síntese de Indicadores Sociais: uma análise das condições de vida da população 

brasileira. Rio de Janeiro, 2010a. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/condicaodevida/indicadoresminimos/sinteseindi
csociais2010/SIS_2010.pdf. Acesso em: 02 abr. 2014. 
 
______. Sistema de Recuperação Automática - SIDRA. 2010b. Disponível em: 
http://www.sidra.ibge.gov.br/. Acesso em: 10 abr. 2014. 
 
______. Censo Demográfico 2010: características da população e dos domicílios. Rio de 
Janeiro, 2011. Disponível em: 
http://www.ibge.gov.br/english/estatistica/populacao/censo2010/caracteristicas_da_populacao/res
ultados_do_universo.pdf. Acesso em: 28 dez. 2013. 
 
JANNUZZI, P.M. Considerações sobre o uso, mau uso e abuso dos indicadores sociais na 
formulação e avaliação de políticas públicas municipais. Revista de Administração Pública, Rio 



 

Universidade Federal de Uberlândia | Observatório das Cidades | Anais do IV Simpósio Nacional sobre Cidades Pequenas | 2016 | p. 927 

de Janeiro, v. 36. n. 01, p. 51-72, jan./fev. 2002. Disponível em: 
http://bibliotecadigital.fgv.br/ojs/index.php/rap/article/viewArticle/6427. Acesso em: 02 abr. 2014. 
 
LAKATOS, E.M; MARCONI, M.A. Fundamentos da Metodologia Científica. 5. Ed. São Paulo: 
Atlas, 2003. 
 
MARTINS, H.E.P; BERTOLUCCI JR. L; OLIVEIRA, P.L. Urbanização, Migração e Emprego: uma 
análise de municípios no Triângulo Mineiro e no Sul de Minas. Pesquisa & Debate, São Paulo, v. 

18. n. 2, p. 283-305, 2007. Disponível em: http://revistas.pucsp.br/index.php/. Acesso em: 10 jan. 
2014. 
 
PEREIRA, A. M. Cidade média e região: o significado de Montes Claros no Norte de Minas 

Gerais. 301f. Tese (Doutorado em Geografia) – Instituto de Geografia, Universidade Federal de 
Uberlândia, Uberlândia, 2007. 
 
PESQUISA NACIONAL POR AMOSTRA DE DOMICÍLIOS (PNAD). Síntese de Indicadores 
2011. 2011. Disponível em: 

http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/populacao/trabalhoerendimento/pnad2011/. Acesso em: 
16 fev. 2014. 
 
REDE INTERAGENCIAL DE INFORMAÇÃO PARA A SAÚDE (RIPSA). Indicadores Básicos 
para a Saúde no Brasil: conceitos e aplicações. 2.ed. Brasília: Organização Pan-Americana da 

Saúde, 2008. 349 p. Disponível em: 
http://www.paho.org/bra/index.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=89&Itemid=828. 
Acesso em: 20 fev. 2014. 
 
SAES, A. M. ; COSENTINO, D. V.; GAMBI, T. F. R.; SILVA, M. P. Sul de Minas em transição: 
ferrovias, bancos e indústrias na constituição do capitalismo na passagem do século XIX para o 
XX. In: XIV Seminário de economia mineira, 2010, Diamantina. XIV Seminário de economia 

mineira, 2010. Disponível em: 
http://web.cedeplar.ufmg.br/cedeplar/site/seminarios/seminario_diamantina/2010/D10A021.pdf. 
Acesso em: 09 jan. 2014. 
 
SOUZA, M.M.C. O Analfabetismo no Brasil Sob o Enfoque Demográfico. Cadernos de Pesquisa, 
Brasília, n. 107, p. 169-186, 1999. Disponível em: http://www.scielo.br/pdf/cp/n107/n107a07.pdf. 

Acesso em: 02. abr. 2014. 
 


