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Microrregião de Uberlândia: considerações 

iniciais 

  

 Políticas de governo e de grupos privados 
promoveram inovações científicas e 
tecnológicas viabilizando um novo modelo de 
produção e reorganização do espaço 
regional.  

 A instalação das redes logísticas e as lógicas 
dos fluxos, induziram novos dinamismos 
econômicos na região e orientaram as 
políticas de crédito que fortaleceram de forma 
desigual um conjunto de cidades.  



 

 

Agroindustrialização 

 Atividade que impulsionou a economia 

regional com culturas de soja, cana de 

açúcar e milho e criação de bovinos, 

suínos e aves. 

 

 Usinas de cana-de-açúcar para 

produção de combustíveis e indústrias 

de processamento de grãos e carnes. 

 





Municípios - Microrregião de 

Uberlândia 



Município Área (km2) População Densidade (hab./ 

km2) 

Taxa de 

Urbanização 

Araguari 2.729,5 109.801 40,2 90,95 

Araporã 295,8 6.144 20,7 90,81 

Canápolis 839,7 11.365 13,5 84,74 

Cascalho Rico 367,3 2.857 7,7 45,08 

Centralina 323,1 10.266 6,5 59,48 

Indianópolis 830,0 6.190 7,46 59,48 

Monte Alegre 

de Minas 

2.595,9 19.619 7,5 70,38 

Prata 4.847,5 25.802 5,3 72,63 

Tupaciguara 1.823,9 24.188 13,2 89,20 

Uberlândia 4.115,2 604.013 146,7 97,56 



 

 

  a microrregião tem apresentado 
grande diversificação produtiva e, 
na história recente, o município de 
Uberlândia apresentou uma 
trajetória de crescimento 
diferenciada, consolidando-se no 
topo da hierarquia urbana da 
região do Triângulo Mineiro. 



Uberlândia 

  diversificação de funções pela ampliação 

do setor secundário (agroindústria) e 

terciário, (comércio e da prestação de 

serviços)-  articulação entre o campo e a 

atividade industrial.   

 demográfica expressivo incremento na 

população total e urbana,  

 infraestrutura regional e nacional de 

serviços, telecomunicações e sistemas 

logísticos para todo país. 



 

A agricultura moderna contribuiu 
para a modernização da 
microrregião, para a sua inserção 
nos modernos circuitos produtivos 
e, desta forma, também para um 
adensamento do meio técnico-
científico e para a sua definitiva 
participação no processo de 
globalização 





UBERLÂNDIA – CONEXÕES 

EXTERNAS 



Uberlândia –  

 





Indicadores de qualidade de vida  
 BRASIL - 2011 

• De acordo com Jorge Abrahão de Castro, 
diretor de estudos e políticas sociais do 
Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(IPEA), no encontro da FNFPA em  novembro 
de 2011 o Brasil melhorou os indicadores 
sociais entre 1990- 2011. Para o autor os 
dados do IPEA apontam que: 

 



 - a pobreza extrema, de 2003 a 2011, caiu de 10,9% para 
5%,  

 - a renda brasileira, de 1995 a 2011, teve um crescimento 
de 65% para os pobres e de 11% para os ricos, mas cerca 
de 30% dos jovens brasileiros são extremamente pobres, 
porque não têm conexão com o mercado de trabalho. 

 - a mulher, por sua vez, entra no mercado de trabalho de 
ainda mais forma precária, ganhando 80% do salário do 
homem, apesar de todo o preparo e estudo.  

 -os  jovens de 15 a 17 anos, 30% estavam na escola em 
1995 e, em 2009, o percentual subiu para 50%. 

 - a taxa de mortalidade  passou de 53% para 22% entre 
1990 a 2008.  

 



Microrregião de Uberlândia  

Renda Per capita - 2000 



RENDA - 2000 

Municípios da 

Microrregião de 

Uberlândia 

Valor do rendimento nominal 

médio mensal familiar (Reais) 

Valor do rendimento nominal 

médio mensal das famílias 

residentes em domicílios 

particulares (Reais) 

Valor do 

rendimento 

nominal médio 

mensal das 

famílias residentes 

em domicílios 

particulares com 

rendimento 

familiar (Reais) 

Valor do 

rendimento 

nominal 

mediano 

mensal das 

famílias 

residentes em 

domicílios 

particulares 

(Reais) 

Valor do 

rendimento 

nominal mediano 

mensal das 

famílias 

residentes em 

domicílios 

particulares com 

rendimento 

familiar (Reais) 

Araguari 1.076,01 1.037,04 1.076,01 551 586 

Araporã 1.023,11 963,33 1.023,11 499 501 

Canápolis 670,2 637,11 670,2 380 400 

Cascalho Rico 676,79 665,2 676,79 431 450 

Centralina 1.154,13 1.075,48 1.154,13 340 360 

Indianópolis 922,07 883,58 922,07 450 453 

Monte Alegre de 

Minas 745,05 706,76 745,05 400 450 

Prata 922,89 893,26 922,89 451 453 

Tupaciguara 799,34 745,75 799,34 371 400 

Uberlândia 1.307,49 1.264,63 1.307,49 680 700 

Notas da tabela: Salário mínimo utilizado: R$ 151,00. 

 

Fonte: IBGE - Censo Demográfico 2000 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Araguari
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arapor%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A1polis_(Minas_Gerais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cascalho_Rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centralina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indian%C3%B3polis_(Minas_Gerais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Alegre_de_Minas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Alegre_de_Minas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prata_(Minas_Gerais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tupaciguara
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uberl%C3%A2ndia


Microrregião de Uberlândia 

IDH -2000 



Índice FIRJAN de 

Desenvolvimento 

Municipal 

IFDM 
Emprego & 

Renda  
Educação  Saúde  

0,7603 0,7286 0,7506 0,8018 

0,8597 0,8496 0,9073 0,9529 

ANO  2009 0,7111 0,4590 0,6836 0,8700 

Ranking IFDM 
 IFDM                                       

MUNICÍPIOS BRASIL  
IFDM  

Emprego & 

Renda  
Educação  Saúde  

Nacional Estadual 

51º 1º Uberlândia 0,8597 0,8496 0,8146 0,9150 

327º 24º Araguari 0,7843 0,6401 0,8186 0,8941 

543º 34º Cascalho Rico 0,7608 0,5012 0,8295 0,9518 

628º 43º Araporã 0,7533 0,4780 0,9073 0,8745 

670º 47º Canápolis 0,7503 0,5542 0,8266 0,8700 

987º 76º Tupaciguara 0,7291 0,4590 0,7753 0,9529 

1272º 110º 
Monte Alegre de 

Minas 
0,7120 0,5292 0,7259 0,8809 

1291º 114º Indianópolis 0,7111 0,5609 0,6836 0,8888 

 



IFDHM – FIRJAN- 2011 

Longevidade:sintetiza 
as condições de saúde 
e salubridade daquele 

local.  

Renda: Para se 
chegar a esse valor 

soma-se a renda de todos 
os residentes e divide-se 
o resultado pelo número 
de pessoas que moram 
no município (inclusive 

crianças ou pessoas com 
renda igual a zero 

Educação: 
freqüência a escola e 

alfabetização de 
pessoas acima de 15 

anos  



IFDM – MINAS GERAIS – 2000-

2009 



 

 

 

Mapeamento de indicadores de 

qualidade de vida – saúde SUS 



Mapeamento de indicadores de 

qualidade de vida – saúde Privado 



SAÚDE 2000-2006 















 

 

 

 

Educação:Ensino fundamental - 

2000 



Educação – escolaridade de 

pessoas com mais de 20 anos 



Educação – Ensino Superior 



Alfabetizados - Pessoas 15 anos e mais 

Municipios Anos   

      

  1991 2000 

Araguari 88,892 93,134 

Araporã 81,884 88,29 

Canápolis 80,584 85,19 

Cascalho Rico 84,148 92,441 

Centralina 82,003 83,569 

Indianópolis 80,075 87,061 

Monte Alegre de Minas 81,175 87,405 

Prata 83,94 87,206 

Tupaciguara 82,457 86,615 

Uberlândia 91,497 94,554 

Fonte: IPEA DATA  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Araguari
http://pt.wikipedia.org/wiki/Arapor%C3%A3
http://pt.wikipedia.org/wiki/Can%C3%A1polis_(Minas_Gerais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cascalho_Rico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Centralina
http://pt.wikipedia.org/wiki/Indian%C3%B3polis_(Minas_Gerais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Monte_Alegre_de_Minas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Prata_(Minas_Gerais)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tupaciguara
http://pt.wikipedia.org/wiki/Uberl%C3%A2ndia


Trabalho – pessoas com trabalho 

formal - 2000 



Saneamento – rede de esgoto -2000 



Saneamento: rede geral de 

abastecimento de água 



Moradia – número de cômodos 

 
 

DOMICÍLI
OS 
 

   NÚMER
O  

    DE  COMODO
S 

    

                                                   
Total 

1  
comodo       

3 
cômodo 

5 
cômod 

7 
cômodos 

9 
cômod 

10 
cômodo
s ou 
mais 

ARAGUARI 29.310 182 1.736 6.769 4.045 1.335 2.175 
                          
ARAPORÃ 

1.399  -  31 461 233 45 100 

      
CANAPÓLIS 

2.990 22 243 748 395 121 123 

CASCALHO 
RICO 

838  -  8 261 132 46 78 

                            
PRATA 

6659 67 629 1738 706 428 465 

CENTRALINA 2.907 8 183 686 396 115 151 
INDIANÓPOL
IS 

1.459 16 61 377 255 79 79 

MONTE 
ALEGRE DE 
MINAS 

5.484 45 322 1.319 863 179 351 

TUPACIGUA
RA 

7.148 22 332 1.412 1.066 379 748 

UBERLÂNDIA 144.440 320 7.680 34.238 20.476 7.397 12.671 
Fonte: IBGE - Censo 
Demográfico 2000 

      

 



 Políticas Públicas 

O Brasil possui diversas políticas públicas que 

têm como objetivo principal promover o bem- 

estar social de toda população.  

A  responsabilidade do governo federal quase 

sempre é planejar e executar tais políticas, que são 

focalizadas principalmente nas famílias de baixa 

renda, tanto das áreas urbanas quanto das rurais. 



Os principais programas sociais do governo para 

populações de baixa renda: 

  

  Bolsa- Família 

  Programa de Erradicação do Trabalho Infantil – 
PETI  

  Programa Agente Jovem de desenvolvimento 
social 

  PROGER – Programa de geração de renda e 
emprego 

  Programa de saúde da família 

 Pronaf – Programa nacional de agricultura 
familiar 

  Programa “Minha casa, minha vida” 

 



 o Brasil vem executando diversos programas 

sociais, tanto para a população urbana quanto 

para a população rural com objetivo de melhorar 

os indicadores educacionais e sociais por meio 

da erradicação da pobreza, melhoria da 

distribuição de renda, atendimento da população 

em situação de risco e melhoria da infraestrutura 

e da qualidade escolar. 





POLÍTICAS PÚBLICAS 
 

As políticas públicas e os 
problemas inerentes à sua 
implementação têm se constituído, 
nos últimos anos, em um tema 
recorrente no Brasil, porém não 
têm merecido a necessária atenção 
para se tornar um tema da 
agenda política nacional. 



 No entanto, existem inúmeras abordagens e 

análises que tentam compreender a 

diversificação dos processos de formação e 

gestão das políticas públicas no país. 

 Mas é preciso destacar a inexistência de análises 

mais sistemáticas acerca dos processos de 

implementação de políticas públicas, além da 

escassez dos estudos de "pós-decisão" da 

institucionalização destas políticas. 



 

 O que acontece no Brasil, segundo o Prof. Carlos 

Aurélio Pimenta Faria , é que existe uma babel 

de abordagens, teorizações incipientes e 

vertentes analíticas, que buscam dar 

inteligibilidade à diversificação dos processos de 

formação e gestão das políticas públicas em um 

mundo cada vez marcado pela interdependência 

assimétrica.  

 



  
 No Brasil, as políticas sociais não estão no centro 

dos mecanismos de legitimação política dos 
governos. 

  A descentralização não vem ocorrendo por uma 
disputa por créditos políticos entre os níveis de 
governo, mas  de modo semelhante ao caso 
norte-americano,  por indução do governo 
federal.  

 Este  reuniu condições institucionais para 
formular e implementar programas de 
transferência de atribuições para os governos 
locais. 



Minas Gerais - políticas públicas  
  

  SETOR RURAL –  

 maior investimento e atenção a políticas de:  

  combate a pobreza rural, 

  programas de alfabetização de adultos,  

 convênios com a Pastoral da Criança, 

  Subprogramas de eletrificação rural,  

 abastecimento de água e esgoto,  

 recuperação de estradas vicinais,  

 compra de equipamentos para produção rural,  

 construção de escolas e creches comunitárias e 
centros sociais. 



 SAÚDE - investimentos, com ênfase para a 
regionalização da assistência à saúde, 
proporcionaram a melhora da qualidade dos 
hospitais do  SUS e  do   fornecimento  de  
medicamentos .  

 

 EDUCAÇÃO - a incorporação do ensino 
fundamental com um período de nove anos de 
duração  e a ampliação  do  ensino  médio  em 
2004. O ensino fundamental de nove anos 
alcança, atualmente, 73% dos municípios 
mineiros 

 



 

                       UBERLÂNDIA 

 

 PROGRAMAS MUNICIPAIS 

                     

                          2010 



CULTURA 

  

DESENVOLVIMENT

O ECONÔMICO 

 

EDUCAÇÃ

O 

SAÚD

E 

DESENV

. 

SOCIAL 

E 

ESPORT

ES 

  

Cidade da música Minas Fácil Digitando o Futuro 

 

Saúde escolar 

e do 

trabalhador 
 

Drogas e 

violência entre 

Jovens  

  

Ler com Prazer 

  

Centro de Incubação de Atividades 

Empreendedoras 

 Amigos da Escola 

 

 Remédio em 

Casa 

 

  

    

Preservação 

Histórica, 

Museológica, 

Documental  Arquitet

ônica 

  

Educação pelo Turismo  Hipertensão e Diabetes 

 

Construindo a 

Cidadania 

  

Fomento à Leitura e à 

Informação 

  

Canal do Micro e Pequeno 

Empresário 

 Educação Inclusiva 

 

Saúde da 

pessoa idosa 

Moradia Digna 

e acessível 

  

Cultura na 
Comunidade 

 Calagem e conservação do solo 

 

 

 

 Escola em Tempo 

Integral 

 

Fonoaudiologi

a 

Iniciação 

Esportiva 

 

  

   Horta Comunitária 

 

Criança Saudável - 

Futuro Saudável 

 Controle da 

Hanseníase e 

 Tuberculose 

 

 

 Vôlei, skate 

 

 

  

  Pomares Rurais / Plante Frutas    Saúde Bucal Apoio a família   

  Feira dos Produtores Orgânicos    Saúde Mental Apoio ao idoso   
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http://www.uberlandia.mg.gov.br/?pagina=secretariasOrgaos&s=65&pg=671




 Nas pequenas cidades da microrregião as políticas 
públicas desenvolvidas estão muito  ligadas ao 
repasse de recursos provenientes do governo federal 
pelo Fundo de Participação dos municípios e por 
projetos de ministérios. 

 

 São programas sociais voltados para crianças, jovens 
e idosos, que tem objetivo apenas a assistência 
social, como por exemplo 

  educação sexual de jovens,  

 atenção a idosos e crianças,  

  esportes, dentre outros programas  



Políticas públicas  

 

 

 Há uma expressiva diversidade de políticas e  

programas sociais, mas que apresentam  ainda 

resultados incipientes. 

 



 
 



Considerações 

  

Qualidade de vida 

 

 Melhorias significativas nos indicadores sociais 

nos últimos cinco anos nos setores de educação, 

saúde e IDH; 

 Controle e acompanhamento de doenças 

transmissíveis; 

 Aumento para nove anos de escolaridade no 

ensino fundamental. 

 

 

 

 



 De acordo com Fundo de População das Nações 

Unidas (UNFPA) em 2011  

 

 “A pobreza extrema no Brasil caiu e houve 

aumento de renda, mas o país deve investir em 

políticas públicas para diminuir as desigualdades 

diante do aumento populacional global”.  



 Para a  ONU, no Brasil existe uma grave 

desigualdade a ser combatida entre as regiões 

centro-sul, Norte e Nordeste do país, as duas 

últimas, com menos acesso à educação e saúde.  

 “O Brasil é um dos primeiros países a enfrentar 

esse desenvolvimento tão rápido. Por isso, 

precisa de adequações.” 

  

 



Políticas públicas 
 As políticas sociais não estão no centro da legitimação 

dos governos. 

 A descentralização das políticas sociais ocorridas desde a 
década de 1990 foi induzida pelo governo federal.  

 Não existe tradição de políticas sociais sistêmicas no 
âmbito dos governos estaduais e municipais do país.  

 Governos estaduais possuem uma tradição razoavelmente 
significativa em algumas poucas áreas, como a 
educacional, mas é raro elaborarem políticas específicas, 
inéditas, para a maioria das subáreas o que remete para a 
assinatura de convênios com o governo federal, 
renomeando iniciativas e programas que não nasceram 
em solo estadual. 



 

 

Mas ainda há muito o que fazer 

para que os moradores da 

microrregião de Uberlândia possam  

viver em uma cidade saudável.  
 



 

 

 

                    MUITO OBRIGADA! 


