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RESUMO 

 

 

A população de qualquer município se constitui em um dos principais agregados 

econômicos que se utiliza atualmente para avaliações macroeconômicas com vistas a se 

dimensionar a capacidade de produção e de consumo de uma determinada economia, quer 

seja país, estado, região ou município. O conhecimento da composição da população é uma 

variável importante para a definição de políticas públicas voltadas para a infância, 

juventude e idosos; para emprego, habitação, transporte, educação, assistência e proteção 

social e de saúde pública, entre outras. O crescimento populacional afeta diretamente as 

condições de vida ao requerer maiores disponibilidades de infra-estrutura e de serviços 

públicos, como hospitais, escolas, habitações, equipamentos e serviços públicos de lazer, 

entre outros. Aumenta a exigência por maior quantidade de bens para a alimentação, 

vestiário e repercute na renda per capita. Este trabalho busca analisar a evolução da 

população em Montes Claros, segundo o território urbano e rural, por sexo e por faixa 

etária, população economicamente ativa, população ocupada e alguns indicadores de 

saúde, tendo como horizonte temporal o período de 1995 a 2009. Também se faz uma 

projeção da população para Montes Claros tendo como horizonte o ano de 2030.  
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A população de qualquer município se constitui em um dos principais agregados 

econômicos para avaliações macroeconômicas com vistas a se dimensionar a capacidade 

de produção e de consumo de uma determinada economia, quer seja na escala do país, 

estado, região ou município. É comum, também, dividí-la por gênero feminino e 

masculino; por ocupação territorial: - urbano ou rural e por faixa etária. O conhecimento da 

composição da população é uma variável importante para a definição de políticas públicas 

voltadas para a infância, juventude, idosos, para a inserção no mercado de trabalho, 

educação, assistência e proteção social e de saúde pública, entre outras. O crescimento 

populacional afeta diretamente as condições de vida, de um lado exigindo maiores 

disponibilidades de infra-estrutura em serviços públicos, como hospitais, escolas, 

habitações, equipamentos e serviços públicos de lazer, entre outros. Aumenta a exigência 

por maior quantidade de bens para a alimentação, vestiário e repercute na renda per capita 

local. Os questionamentos que orientam o trabalho são: (i) em que medida a população de 

Montes Claros  apresenta convergência/divergência com relação à tendência do Brasil no 

período referenciado? (ii) Em que medida a oferta de equipamentos e serviços sociais 

acompanhou a dinâmica populacional do município? (iii) O município tem atendido o 

percentual mínimo  de 15% da arrecadação de impostos para aplicação em saúde, previsto 

na Emenda Constitucional 29/2000? 

O objetivo geral do trabalho é analisar o comportamento populacional do município 

de Montes Claros, no período de 1995 a 2009. De maneira específica procura-se: (a) 

apresentar alguns dos principais conceitos sobre demografia e desenvolvimento e (b) 

analisar a dinâmica demográfica da população e alguns indicadores selecionados de modo 

a confrontar as transformações demográficas do município e o crescimento da oferta de 

equipamentos e serviços sociais básicos no setor de saúde.  

Em termos metodológicos optou-se por  utilizar o método analítico.   No que refere 

ao modelo operacional, as principais variáveis utilizadas foram  a população e suas taxas 

de  mortalidade, fecundidade e longevidade.  Os dados utilizados são de fontes 

secundárias: IBGE e FJP.   

O texto encontra-se organizado em três sessões. A primeira, esta introdução; na 

segunda, faz-se uma abordagem acerca dos aspectos atinentes às principais teorias sobre a 

população e o processo de desenvolvimento. A terceira sessão discute a evolução da 

população, ocupação territorial, população por gênero, população economicamente ativa, 

população ocupada, alguns indicadores de oferta de equipamentos e serviços públicos de 
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saúde. Por fim, são apresentadas as considerações finais, destacando alguns aspectos 

relevantes dos indicadores analisados. 

 

2. Aspectos teóricos e históricos sobre demografia e saúde 

 

A demografia aborda os aspectos da população relaciodos com a natalidade, 

mortalidade, migrações de pessoas e o seu envelhecimento. 

Até o século XVIII, a população era relativamente estável, crescendo a taxas lentas. 

No pós-Guerra, devido à melhoria das condições sanitárias e ao progresso científico na 

área da medicina, a população cresceu a taxas sem prescedentes com grande impacto na 

oferta de bens e serviços públicos. Em 1650 a população mundial era estimada em cerca de 

540 milhões de habitantes. Cem anos depois (1750) a população mundial era superior a 

700 milhões de habitantes e, após 90 anos (1840) o mundo alconçou o seu primeiro bilhão 

e, em mais 90 anos (1930) chegou-se a marca de dois bilhões de habitantes. Em 1976 

atingiu a marca de quatro bilhões, sendo em (2007)  6,5 bilhões de habitantes. Os 

continentes da Ásia América Latina e África, onde se concentram o maio número de  

pobres, sendo que aproximadamente 82% da população mundial encontra-se nestas 

regiões.  

 

Tabela 1: População Mundial por Continente em 2009 

Região População Percentual 

  Milhões de Total 

África 728 12,75 

America Latina 482 8,43 

Ásia 3.457 60,49 

América do Norte 292 5,11 

Europa 726 12,71 

Oceania 29 0,51 

Total 5.716 100,00 

Fonte:  Nações Unidas, Yearbook, 1995. 

 

Esta crescente evolução populacional se deveu à forte queda da taxa de 

mortalidade, em especial como resultante do avanço da medicina e do progresso que se 

verificou a partir do século XVIII no que se refere a saúde pública. 

É evidente que a população é um fator importante para o processo de crescimento 

econômico,  não só na perspectiva do fornecimento de força de trabalho como também na 
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demanda interna para consumir a produção disponibilizada e na arrecadação tributária do 

poder público, necessária à redistribuição dos recursos materiais e oferecimento de bens e 

serviços públicos. Como fator restritivo, numa economia de mercado, altamente 

monetizada,  por outro lado, a população com taxas de crescimento superior à taxa de 

crescimento econômico, afeta negativamente o PIB per capita, quando se verfica um 

crescimento menor ou igual deste, há o comprometimento das condições de vida desta 

população. Há ainda que se ressaltar o estrangulamento dos serviços públicos, por excesso 

de demanda reprimida, em especial no que se refere à saúde e educação, pilares mestres de 

um processo de desenvolvimento socioeconômico.  

Ao olhar para o caso brasileiro, percebe-se que sua população que em 1872 era 

cerca de 9,9 milhões de habitantes, saltando para 98 milhões em 1972, portanto um século 

depois e, em 2005 o país já possuía uma população de 184,2 milhões ou seja quase que 

dobrando sua população entre 1972 e 2005. A população urbana do Brasil em 2000 

representava 81,25%% de sua população total, enquanto 18,75% residiam na zona 

rural.(IBGE, 2008) 

Para a população do estado de Minas Gerais, que em 1872 era de 2,1 milhões de 

habitantes (IBGE, 1990),  em 2000 já contava com 17,9 milhões e com 19,2 milhões em 

2005 (IBGE, 2008). A população urbana do estado de Minas em 2000 representava 82% 

do total de sua população, compatível com o que acontece com o Brasil.  

Quanto à população do Norte de Minas, tem-se que a região contava com 981 mil 

habitantes em 1970, tendo sido contado pelo último Censo IBGE (2000)  1,5 milhão de 

habitantes, com uma taxa de urbanização da ordem de 64,53% e uma população no campo 

equivalente à 35,47%.(IBGE, 2000). 

Já no que se rerefe a população de Montes Claros, em 1857 Montes Claros era Vila 

de Montes Claros de Formigas e contava com uma população de aproximadamente 2.000 

habitantes. Neste ano a Vila passa a cidade de Montes Claros.(SEPLAN-Montes Claros, 

2006). Em 1950 a população desta cidade já era de 72.480 habitantes, passando em 1970 

para 116.486 e em 2000 para 306.258, contando com uma estimativa de 363.227 em 2009. 

A taxa de urbanização de Montes Claros evoluiu de 73,10% na década de 1970 para 

94,21% em 2005. (IBGE, 2008) 

 

 

2.1 Aportes teóricos acerca da população e desenvolvimento 
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Do ponto de vista teórico, distinguem-se quatro teorias básicas sobre os aspectos 

populacionais, a saber as teorias mercantilista, malthusiana, neomalthusiana e reformista.  

Para a teoria mercantilista quanto maior a população, menores os custos de 

produção, mais soldados e maior circulação da riqueza. Segundo Petti, William (1983), “a 

pouca quantidade de criaturas é, na realidade, pobreza; uma nação na qual existem oito 

milhões de homens é mais de duas vezes mais rica do que um mesmo pedaço de terra onde 

existam apenas quatro milhões”. Na Inglaterra acreditava-se que um grande contingente de 

população, com um salário de subsistência, se traduziria em maior riqueza. Na França, 

grandes massas foram recomendadas para fins militares, tendo sido  considerado  de forma 

diferente por Colbert, que creditava fatores econômicos a estes contingentes.  

A teoria malthusiana, desenvolvida pelo economista inglês Roberto Malthus, em 

sua obra Um Ensaio sobre os Princípios da População, publicada em 1798,provocou 

grande impacto à epoca e, continua a promover influências atuais. Quanto formulou sua 

teoria Malthus estava muito preocupado com os problemas conjunturais e estruturais que a 

Inglaterra vivia naquela época, em especial o desemprego, a fome, o êxodo rural e o forte 

aumento da população. Para ele a principal causa dos problemas que afetavam  a Inglaterra 

era o grande crescimento populacional, especialmente dos mais pobres. A solução estaria 

no controle da natalidade, sendo que o referido controle deveria basear-se na sujeição 

moral do homem  de forma especial: casamento tardios e abstinência sexual. Sua tarefa é, 

portanto, nitidamente antinatalista e conservadora.   A teoria Malthusiana baseou-se 

em dois princípios:  a) caso não seja detida por obstáculos (guerras e epidemias), a 

população tende a crescer segundo uma progressão geométrica, duplicando a cada 25 anos; 

b) os meios de subsistência, na melhor das hipóteses, só podem aumentar segundo uma 

progressão aritmética. Para Malthus, a fome e a miséria eram resultantes do elevado 

crescimento populacional. A solução, portanto, estava no controle da natalidade. 

Como continuidade desta teoria surgiu a neomalthusiana, a partir das mudanças no 

cenário mundial,  advindas  em especial da II Guerra Mundial, com vários países, 

notadamente, aqueles em subdesenvolvimento e em processo de desenvolvimento, 

sofrendo altas taxas de crescimento de suas populações, com escassez de recursos para 

elevação de renda, provocou situações de fome e penúria, ressurgindo assim as antigas 

idéias malthusianas sobre o crescimento da população. Este quadro de dificuldades para 

alimentar as suas populações, de forma notória nos países menos desenvolvidos, levou os 

neomalthusianos a creditar o grande crescimento demográfico provocado por estes países 

como culpados por estas deficiências. Para resolver os problemas do crescimento 
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populacional, a solução estava na implantação de políticas oficiais que promovessem o 

controle da natalidade a  partir da utilização de pílulas anticoncepcionais, abortos, 

vasectomia, amarramento das trompas, dentre outros métodos. Vários países de acordo 

com suas culturas e religiões adotaram alguns destes métodos, apesar de se saber que a 

situação de miséria e fome por que passam existem até os dias atuais. 

Assim como os Neomalthusianos a  corrente dos reformistas ou marxistas teve sua 

maior expressividade após a Segunda Guerra Mundial. Eles acreditam que a  situação de 

pobreza e subdesenvolvimento dos países subdesenvolvidos do Terceiro Mundo é o fator 

responsável pelo excesso de populações e, que, portanto, a implantação de reformas 

econômicas e sociais são imprescindíveis para a solução deste problema demográfico. 

É  percepível que a população mundial vem crescendo a um rítmo exponencial, 

entretanto, nos últimos anos esta taxa tem invertivo sua tendência. Do ponto de vista da 

alimentação, quanto maior o número da população mas se consome, sendo que também 

mais possibilidades se tem de produzir. É preciso que o aumento da produção seja superior 

ao aumento do consumo. (Ray, 1998) 

 

 

2.2 Crescimento Populacional em Montes Claros-MG e oferta de      

equipamentos e serviços públicos de saúde 

 

 Para o caso de Montes Claros, espaço geofísico e sociopolítico considerado neste 

trabalho, percebe-se que o processo de crescimento foi compatível com as teorias de 

Perroux com a teoria dos polos de crescimento e Hirschman, com a teoria dos efeitos de 

encadeamento, em especial a partir da implantação da Superintendência de 

Desenvolvimento do Nordeste – SUDENE, na década de 1960, a qual alocou recursos do 

Fundo de Investimento do Nordeste, em projetos de empreendimentos privados em sua 

maioria, a partir dos anos 1970 culminando com a implantação de diversas unidades 

produtivas nesta cidade, o que veio de atrair uma parcela expressiva de migrantes das 

cidades circunvizinhas,  que para  cá se deslocaram em busca de emprego e renda. Este 

fato resultou numa concentração de investimentos públicos em infra estrutura de saúde e 

educação em Montes Claros o que vem contribuindo para a atração de pessoas para esta 

Cidade.  

 Basta observar que a população de Montes Claros  que em 1950 era de 72 mil  

habitantes passou a contar em 2009 com 363 mil habitantes, com um crescimento de 5 
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vezes, quintuplicando em apenas 60 anos, enquanto que a população do Brasil saiu de 51,9 

milhões de habitantes para 171,2 milhões de habitantes, crescendo  3,3 vezes, no mesmo 

período. 

    A questão básica e essencial tratada pela sáude em geral, parte do pressuposto  de 

que a resolutibilidade desta área do conhecimento deve estar voltada para a população. Daí 

se dizer que é, a partir da população que se originam os problemas que o setor deve buscar 

resolver. É nesta perspectiva que se enfoca aqui a abordagem ligada aos impactos do 

crescimento populacional frente as necessidades de infra estrututura de saúde pública para 

o atendimento destas demandas, surgidas a partir da população. 

Umas das primeiras teorias que suscitaram os impactos da população frente aos 

recursos diz respeito a problemática da alimentação que foi tratado por Malthus quando 

este, analizando o crescimento populacional no período 1650 a 1850, chegou a conclusão 

que a população cresce de forma geométrica e as condições de se produzir alimentos cresce 

de forma aritimética, implicando que, a perdurar esta tendência o mundo teria falta de 

alimentos para a sua população. A recomendação feita para que este problema fosse 

solucionado, prescrevia três alternativas que deveriam ser adotas, a saber: a) as pessoas 

deveriam casar mais tarde; b)  praticar a castidade antes do casamento e c) adotar o 

controle de filhos, considerando-se apenas aqueles que a família poderia sustentar.  

Malthus não contava à época com a tecnologia e inovações que seriam implementadas o 

que levou a grandes incrementos nos níveis de produção e produtividades. Todavia, há que 

se destacar que por falta de renda existe uma parcela expressiva da população mundial que 

passa fome, a  despeito de existir produção disponível no mercado capitalista. 

  O crescimento populacional de dado município impacta diretamente todos os 

recursos infra-estruturais públicos destinados à saúde. O caso de cidade como Montes 

Claros, se constata que este crescimento foi muito superior ao crescimento do Brasil. O que 

se infere que seus recursos destinados à saúde, por conseguência do expressivo aumento 

populacional, estão com uma demanda aumentada.   

No Brasil  o sistema de saúde  pública, já vem demonstrando fortes 

estrangulamentos. Com a Constituição Federal de 1988,  se verificou uma ação mais 

assertiva buscando a resolução destes gargalos no atendimento de sua população em suas 

necessidades básicas de saúde, através da criação do Sistema Único de Saúde. 

Dos inúmeros indicadores de saúde, analisar-se-á neste trabalho, alguns conceitos 

básicos deles que dizem repeito diretamente a questão populacional, que são: mortalidade, 

fecundidade e longevidade. 
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A taxa de mortalidade infantil normalmente é expressa em números de óbitos que 

ocorrem no primeiro ano de vida por mil crianças nascidas vivas, significando que, por 

exemplo se a taxa de mortalidade é de 10 implica que em cada 1.000 crianças nascidas em 

um ano 10 delas morrem; implicando, portanto em um idicador negativo de saúde pública. 

A taxa de fecundidade representa o número de filhos nascidos vivos, por mulher em 

idade reprodutiva, em uma população residente  em um periodo determinado no ano. 

Quando a taxa de fecundidade é menor do que 2,1  dar indicação de  que a reposição da 

população  não está assegurada, sendo, portanto, uma taxa  insuficiente. 

A longevidade siginfica a quantidade de anos que as pessoas vivem e é um 

indicador que quanto maior mais significativo é para as pessoas. Com o grande progresso 

da medicina nos últimos anos, em especial na prevenção de doenças e também a melhoria 

na alimentação, aliado à queda na taxa de fecundidade; tem sido constatado um expressivo 

aumento nos anos de vida das pessoas. Há que se destacar que, com isto a população idoso 

vem aumentando nos últimos anos.  

3. População  e saúde em Montes Claros 

3.1. A população total de Montes Claros 

Em comparação com o Brasil, Montes Claros cresce mais em termos percentuais. O 

Brasil cresce a uma taxa média anual de 1,37%. (IBGE, 2009)  

Estes dados encontram-se na Tabela 2, com uma ilustração gráfica, nos Gráfico 1 e 

2.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 2: População de Montes Claros e Taxa de Crescimento Anual: 1995-2009 

 

Anos População 
Taxa 
Cresci- População por Sexo População por Área 
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  Total mento Masculina Feminina Urbana  Rural 

1995 274.448 0,00 132.740 141.708 249.970 24.478 

1996 280.766 2,30 - - - - 

1997 287.174 2,28 - - - - 

1998 293.669 2,26 - - - - 

1999 300.262 2,25 - - - - 

2000 306.947 2,23 148.459 158.488 289.183 17.764 

2001 313.823 2,24 - - - - 

2002 323.285 3,02 - - - - 

2003 329.710 1,99 - - - - 

2004 336.132 1,95 - - - - 

2005 342.586 1,92 165.696 176.890 322.759 19.827 

2006 348.991 1,87 - - - - 

2007 352.384 0,97 - - - - 

2008 355.810 0,97 - - - - 

2009 363.227 2,08 175.680 187.547 342.206 21.021 

Fonte: IBGE e elaboração própria a partir de 2005 para o caso de sexo e área 

 

 

 

Gráfico 1: População Total de Montes Claros: 1995 a 2009 

 

Fonte: IBGE 

 

 

 

 

 

 

        
 

 

 
        

         

         

          

Gráfico 2: Taxa de Crescimento da População Total em Montes 

Claros: 1995 a 2009     
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Fonte: elaboração própria, a partir de dados do IBGE 

 

 

 

Esta tendência tem como uma de suas conseqüências o crescimento da população 

de idosos, a  partir da diminuição das taxas de crescimento populacional, combinada com a 

diminuição da taxa de  fecundidade e o aumento da expectativa de vida, o que vai 

demandar políticas sociais específicas para essa faixa etária, com especial demanda sobre o 

setor de saúde e previdência.  

 

3.2. A População de Montes Claros por Sexo  

 

Ao analisar a população de Montes Claros por gênero, percebe-se que o sexo 

masculino representa 48,37% e o feminino 51,63%. Como está sendo considerado o 

Censo-2000, o percentual está constante para 1995, 2005 e 2009. E foi estimada a 

quantidade de habitantes por gênero, tomando-se os dados do último Censo disponível. 

Esta tendência verificada é compatível com os dados para o Brasil como um todo. A 

Tabela 2 e o Gráfico 3, apresentam estas condições. 
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Gráfico 3:  População por Sexo em Montes Claros: 1995-2009 

 

 

Fonte: : IBGE e elaboração própria para 1995 e 2009 

 

3.3. A População Urbana e Rural em Montes Claros 

 

Montes Claros é um município com população concentrada na zona urbana, tendo 

94,21% de sua população na Cidade e apenas 5,79% na zona rural no ano de 2009.  

Quando se observa esta população em 1995, portanto, há 14 anos a zona rural dispunha de 

quase 9% da população. A partir de 2000 estes percentuais foram mantidos constantes, em 

face de que o último Censo foi feito nesta data. 

Como há uma concentração de recursos infra-estruturais na cidade, existe uma 

atração forte para que as pessoas se aglutinem e vivam na cidade, onde existem melhores 

condições de saúde, educação, emprego, trabalho e renda. 

A teoria marxista explica a concentração da população nas localidades onde estão 

os recursos capitalistas que promovem o processo de transformação da produção, alocando 

aí os recursos produtivos e, a força de trabalho constitui em um destes recursos.  

Há que se destacar ainda, que a cidade de Montes Claros passou por fortes 

transformações a partir da vinda da SUDENE – Superintendência de Desenvolvimento do 

Nordeste, nas décadas de 1960 e 1970, o que, também contribui com investimentos 

públicos e privados que para cá vinheram atraídos por estes incentivos fiscais e financeiros. 

De outra forma, a aglutinação de recursos educacionais e de saúde, a partir destas pré-
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condições acima mencionadas, uma emigração de habitantes de toda a região do Norte de 

Minas para cá se deslocou em busca de estudos e melhores condições para tratamento de 

saúde. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Gráfico 4: : População Urbana e Rural em Montes Claros: 1995-2009 

 

 

Fonte: IBGE e elaboração própria para 1995 e 2009 

 

3.4. População Residente por Faixa Etária 
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A população de Montes Claros é predominantemente jovem, vez que 86,6% é 

constituídas de pessoas que têm até 49 anos de idade, sendo que  52,4%% têm até 24 anos 

e portanto, existe um grande contingente de pessoas em idade escolar. Apenas 0,79% ou 

seja menos de 1% são pessoas que estão em idade acima de 80 anos. Esta informações 

encontram-se discriminadas na Tabela 3 e Gráfico 5, logo a seguir. 

 

Tabela 3:  População  Residente por Faixa Etária em Montes Claros em 2005 

Idade/anos Habitantes 2005 % % Acum 

até 14 102.756 29,99 29,99 

15 a 17 23.908 6,98 36,97 

18 a 24 52.986 15,47 52,44 

25 a 49 117.173 34,20 86,64 

50 a 64 31.379 9,16 95,80 

65 a 79 11.685 3,41 99,21 

80+ 2.699 0,79 100,00 

Total 342.586 100,00 100,00 

    

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados IBGE, 2000 

 
  

   
 

Gráfico 5:  População  Residente por Faixa Etária em Montes Claros em 2005 
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Fonte: Elaboração própria, a partir de dados IBGE, 2000 

      

Ao fazer a evolução dos quantitativos populacionais, tendo em vista a faixa 

etária, para o ano de 2009, destaca-se que o município tem aproximadamente 109 mil 

habitantes com até 14 anos de idade e conta com 124 mil pessoas na faixa etária entre 

25 a 49 anos de idade, como se vê da Tabela 4, ilustrado pelo Gráfico 6. A população 

com idade acima dos 5 anos vem crescendo, neste período, passando de 45 mil para 
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quase 49 mil habitantes e isto é fruto da melhoria do progresso científico na 

medicina, associado com  baixas taxas de fecundidade e mortalidade; o que tem 

levado ao crescente aumento da população de idosos, fazendo com que a 

infraestrutura de saúde seja pressionada a alocar maiores volumes de recursos para 

atender esta demanda crescente, que, normalmente, utiliza-se mais do sistema de 

saúde. 

Tabela 4: População  Residente por Faixa Etária em Montes Claros em 2009 

Idade/anos Habitantes 2009 % % Acum 

até 14 108.947 29,99 29,99 

15 a 17 25.349 6,98 36,97 

18 a 24 56.179 15,47 52,44 

25 a 49 124.233 34,20 86,64 

50 a 64 33.270 9,16 95,80 

65 a 79 12.389 3,41 99,21 

80+ 2.861 0,79 100,00 

Total 363.227 100,00 100,00 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados IBGE, 2000 

 

Gráfico 6:  População  Residente por Faixa Etária em Montes Claros em 2009 

 

Fonte: Elaboração própria, a partir de dados IBGE, 2000 

Vê-se, com clareza que a população residente de Montes Claros tem crescido mais 

aceleradametne do que a do Estado de Minas Gerais e a do Brasil, sendo que estes dois 

últimos cresceram entre 1995 a 2005 a uma taxa de  aproximadamente 7,5%, enquanto 

Montes Claros cresceu a uma taxa média de quase 12%, como fica demonstrado na Tabela 
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5 e no Gráfico 7, os quais demontram o percentual de crescimento da população no período 

em referência. 

 

 

Tabela 5: População Residente no Brasil, em Minas Gerais e em Montes Claros no 

período de 1995 a 2005 

Descrição 1995 % Crescim. 2000 %Crescim. 2005 %Crescim. 

Brasil 158.874.963 0 171.279.882 7,81 184.184.264 7,53 

M. Gerais 16.672.613 0 17.892.492 7,31 19.237.450 7,52 

M. Claros 274.448 0 306.947 11,84 342.586 11,61 

 

Fonte: IPEA 

 

Gráfico 7:  Percentual de Crescimento da População Residente no Brasil, Minas Gerais e 

em Montes Claros entre 2000 e 2005 

 

 

 

Fonte: IPEA 

 

3.5. População Economicamente Ativa 

 

O conceito de população economicamente ativa é dado de forma resumida como 

aquelas pessoas que estão em idade ativa e que contam com idade entre 10 e 65 anos. 
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Compõem a População Economicamente Ativa as pessoas que, durante todos os 12 meses 

anteriores à data do Censo Demográfico ou parte deles, exerceram trabalho remunerado, em 

dinheiro e/ou produtos ou mercadorias, inclusive as licenciadas, com remuneração, por 

doença, com bolsas de estudo, etc., e as sem remuneração que trabalharam habitualmente 

15 horas ou mais por semana numa atividade econômica, ajudando à pessoa com quem 

residiam ou à instituição de caridade, beneficente ou de cooperativismo ou, ainda, como 

aprendizes, estagiárias, etc.  Também foram consideradas nesta condição as pessoas de 10 

anos ou mais de idade que não trabalharam nos doze meses anteriores à data de referência 

do Censo mas que nos últimos dois meses tomaram alguma providência para encontrar 

trabalho. (IBGE, 2009) 

 

Tomando-se por base o Censo-2000, Montes Claros contava com 146 mil 

habitantes, nesta categoria, tendo verificado um crescimento de 46,26% entre 1991 e 2000, 

superior, portanto ao crescimento de Minas Gerais e do Brasil que tiveram um crescimento 

de 31% e 35,2%, respectivamente. A Tabela 6 apresenta este  crescimento. 

 

Tabela 6: População Economicamente Ativa de Montes Claros, Minas Gerais e  Brasil em 

1991 e 2000 

 

Anos 1991 2000 
Crescimento 

2000/91 

Montes Claros 99.864 146.062,00 46,26 

Minas Gerais 6.363.089 8.335.782,00 31,00 

Brasil 58.456.125 77.467.483,00 32,52 

 

Fonte: IPEA 

 

 

3.6. População Ocupada 

 

A população ocupada é representada pelas pessoas que trabalharam nos últimos 12 meses 

anteriores à data do Censo, ou parte deles. 

No Censo, foi considerada como ocupada a pessoa que trabalhou nos últimos 12 meses 

anteriores à data de referência do Censo, ou parte deles.  A pessoa que não trabalhou nos 

últimos 12 meses anteriores à data de referência do Censo, mas que, nos últimos 2 meses, 

tomou alguma providência para encontrar trabalho. (IBGE, 2009) 

Montes Claros contava com 118 mil pessoas na categoria de  população ocupada 

em 2000, sendo que 111,5  mil pessoas encontravam-se ocupada vivendo na zona urbana e 
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6,8 mil habitantes ocupados vivendo na zona rural.  Pode-se observar que vem se 

constatando uma diminuição de ocupações no campo, em função da forte migração campo-

cidade que tem sido verificada nos últimos anos, tendência esta válida para todo o país. O 

Gráfico 8  explicita tal situação.  

À medida que a população ocupada vem aumentando, implica em que a oferta de 

equipamentos e serviços de saúde são demandados para ampliar sua capacidade de 

atendimento.  

 

Gráfico 8: População Ocupada de Montes Claros em 1991 e 2000 

 

 

Fonte: IBGE e IPEA 

 

3.7. População Ocupada por Setor da Atividade Econômica 

 

Enquanto a população economicamente ativa representa a mão de obra disponível 

com que pode contar o sistema de produção vigente em um país, a população ocupada é 

distribuída entre: a) empregados, que são aquelas pessoas que trabalham para um 

empregador qualquer, percebendo uma remuneração por tal trabalho em um determinado 

horário; b) conta própria, são notadamente os profissionais liberais ou qualquer pessoa que 

exercem uma profissão por conta própria; c) empregadores são os empresários e/ou 

empreendedores que exercem uma atividade econômica e que têm um ou mais pessoas 

empregadas e d) não remunerados, que sãos as pessoas que se encontram prestando 

estágios, aprendizes, pessoas que se encontram em instituições religiosas ou com trabalho 

voluntário. (IBGE, 2009) 
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A população ocupada por setor de atividades explicita como está distribuída a 

população ocupada pelos setores das atividades econômicas. No caso de Montes Claros a 

atividade agropecuária e extrativa tinha em 2000 apenas 7,48% de sua população ocupada 

trabalhando neste setor. Na indústria 23,25%, no comércio 20,93% e nos serviços 48,34%, 

sendo este o maior empregador. Os dados detalhados podem ser vistos na Tabela 7, com a 

ilustração no Gráfico 9. 

 

Tabela 7: População Ocupada por Setor da Atividade Econômica de Montes Claros em 

2000 

 

Descrição 2000 % 

Agropecuário, extração vegetal e pesca  8.859 7,48 

Industrial    27.527 23,25 

Comércio    24.778 20,93 

Serviços    57.233 48,34 

Total       118.397 100,00 

 

Fonte: IPEA 

 

Gráfico 9:  População Ocupada por Setor da Atividade Econômica de  

       Montes Claros em 2000 

 

Fonte: IPEA 

3.8. Saúde   

 

Neste subitem serão explicitados alguns aspectos da economia da saúde do  
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Município de Montes Claros com vistas a uma breve análise do comportamento destes 

indicadores de custo, infraestrutura de saúde disponível e indicadores de saúde que 

repercutem diretamente na demografia do município.  

 

3.8.1. Custo Municipal com Saúde 

 

O município de Montes Claros  teve um custo per capita em valores reais, 

deflacionados pelo Índice de Preços ao Consumidor Amplo da Fundação  Instituto de 

Geografia e Estatística, que evoluiu em 2002 de R$ 169,85 para um custo de R$ 371,90  

em 2008, o que representou uma aumento real da ordem de 94%.   

O custo total per capita representa a despesa empenhada, sendo deduzidos os restos 

a pagar sem disponibilidade financeira e os restos a pagar com disponibilidade financeira 

do exercício anterior cancelados no exercício considerado. Representando, portanto,  a 

despesa total  com saúde sob a responsabilidade do município. 

Em Minas Gerais para todo o estado, segundo informações do Datasus/2006, o 

gasto per capita com saúde foi da ordem de R$ 329,73 que, se comparado com o mesmo 

ano para o caso de Montes Claros, onde o gasto foi de R$ 317,68, constata-se que o 

município vem tendo um gasto compatível com a média deste Estado. Há que se destacar 

que Monte Claro tem recebido um afluxo de migrantes de toda a região do Norte de Minas 

e também do Sul da Bahia que para esta cidade se deslocam, por se constituir em uma 

cidade referência macrorregional em saúde, tendo em vista que a mesma dispõe dos 

melhores recursos infra-estruturais de saúde da região, sendo inclusive, município 

caracterizado com de alta complexidade, com gestão plena do sistema municipal, a partir 

de 1998; isto para efeito de atendimento das demandas do Sistema Único de Saúde - SUS. 

O gasto público com saúde por habitante ao ano, no Brasil, para 2006 foi da ordem 

de R$ 891,20. Aí está incluído o gasto Federal, Estadual, Municipal e do sistema privado. 

Pode-se  inferir que o gasto de Montes Claros representa 37% do gasto público do Brasil 

para este ano considerado.(Carvalho, 2007).  

Há que se destacar que os dados anteriores a esta data – 2002, não estão disponíveis 

de forma sistêmica, no Sistema de Informações sobre Orçamentos Públicos em Saúde - 

SIOPS; ainda, que o sistema de saúde pública, representado pelo Sistema Único de Saúde 

somente veio a ser efetivado no Brasil a partir do início da década de 1990, o que prejudica 

uma comparação com a taxa de crescimento da população de Montes Claros a partir da 
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década de 1950, que já foi visto anteriormente representou um crescimento de 422% nos 

últimos sessenta anos.   

Na Emenda Constitucional 29 de 13 de setembro de 2000, também conhecida como 

EC 29/2000, se estabelece percentuais mínimos de aplicação em ações e serviços públicos 

de saúde, sendo fixado para os municípios um percentual mínimo de 15% (quinze por 

cento) do produto da arrecadação própria. No caso de Montes Claros, esta legislação vem 

sendo cumprida, nos anos analisados, como se percebe da Tabela 8, no período  alternado 

entre 2002 e 2008, exceto  em 2002  quando este percentual da ordem de 12,74% ficou 

abaixo do limite mínimo estabelecido pela EC 29/2000.  

 

Tabela 8: Despesa com Saúde, per capita e aplicação conforme EC-29/200 

Período Despesa Execu- Per capita EC29/2000 Per capita Cresc. Real% 
  tada (liquid.R$) R$ 1,00 Percentual Valor Real Per capita 

2002 N/D 169,85 12,74 169,85 0 

2004 72.802.318 220,61 15,31 178,01 4,80 

2006 110.866.967 317,68 18,72 270,84 52,15 

2008 152.026.045 424,33 17,28 371,90 37,31 

 

Fonte:  Ministério da Saúde. SIOPS.DATASUS  

Gráfico 12: Despesa per capita com Saúde do Município de Montes Claros, a preços 

constantes 

 

Fonte:   Ministério da Saúde. SIOPS.DATASUS 

3.8.2. Infraestrutura de saúde pública em Montes Claros  
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A partir da adesão do Município de Montes Claros ao SUS, e,  tendo como data-

base 2005, o município contava com a existência de um total de  142 estabelecimentos de 

saúde,  sendo que 62 pertencentes à rede pública Federal, Estadual e Municipal e 80 

pertencentes à rede privada, destacando-se que 86 destes estabelecimentos prestam 

serviços ao SUS, o que significa que fazem atendimento público diretamente à população, 

sem contrapartida de pagamento direto por conta do beneficiário. Existia 8 

estabelecimentos de saúde com internação, disponibilizando 996 leitos, dos quais 835 

pertencentes à rede privada e 161  de  propriedade da rede estadual. (IBGE, 2006)  

Ao comparar a situação de Montes Claros com Minas Gerais e o Brasil, no que se 

refere ao número de leitos por 1.000 habitantes para o ano de 2005 (último dado 

disponível), enquanto Montes Claros tem um indicador de 0,99 leitos, o Brasil e Minas 

Gerais têm 2,41 leitos. (DATASUS, 2010)  

Como já foi mencionado, o caso de Montes Claros, fica com este indicador 

enviesado vez que uma parcela de seus leitos são também destinados a pacientes de toda a 

macrorregião de saúde que esta atende, pela contratualização municipal que este município 

tem com o Sistema Único de Saúde, o que significa que deve atender pacientes vindos de 

outros municípios pertencentes ao Norte de Minas. Isto resulta numa insuficiente oferta de 

leitos para o atendimento  as demandas de internamento da população, ficando alguns 

pacientes, por vezes em macas nos prontos socorros a espera de vagas em leitos 

hospitalares. 

 

3.8.3.  Esperança de Vida ao Nascer, Fecundidade e Mortalidade Infantil  

 

Estes três indicadores combinados demonstram que o Brasil, Minas Gerais e 

Montes Claros têm um desafio a enfrentar pela frente, vez que a esperança de vida ao 

nascer tem crescido. Por outro lado a taxa de fecundidade e a taxa de mortalidade infantil 

total por mil nascidos vivos vêm diminuindo, o que redunda em menor quantidade de 

filhos por mães em idade reprodutiva e menor quantidade de crianças falecendo até um ano 

de idade, repercutindo em que a população de idosos  tende a aumentar.  

Tomando-se o caso de Montes Claros com relação à esperança de vida ao nascer 

que em 1991 era de 69,4 anos e que em 2000 avançou para 72,2, tem-se um ganho de vida 

de aproximadamente três anos num período transcorrido de  10 anos. Ao tomar a taxa de 

fecundidade total observa-se que em 1991 cada mulher em idade reprodutiva, em média, 

tinha quase três filhos, diminuindo para dois filhos em 2000, basicamente  o que apenas 
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mantém a reposição populacional. No indicador de mortalidade infantil Montes Claros vem 

reduzindo suas taxas, acompanhando a tendência do Brasil e do Estado de Minas Gerais, 

tendo reduzido sua taxa de quase 26 para 21 mortes em  cada mil crianças  nascidas. Estes 

dados estão demonstrados na Tabela 9. 

Quando se compara a taxa de  mortalidade infantil  percebe-se que Montes Claros 

tem indicador que é melhor do que o do Brasil e do que Minas Gerais, para o período 

analisado. 

Estes dados indicam que o desafio para a gestão pública, com relação à infra- 

estrutura de saúde será cada vez maior o que exigirá mais mobilização de recursos e 

melhor eficiência técnica e econômica na gestão destes recursos. 

 

Tabela 9: Esperança de Vida ao Nascer em anos, Taxa de Fecundidade Total e Taxa de 

Mortalidade Infantil por mil Nascidos Vivos 

  

Indicadores   1991     2000     2006   

  Brasil M.Gerais M. Claros Brasil M.Gerais M. Claros Brasil M.Gerais M. Claros 

Esperança de vida ao nascer 64,73 66,36 69,43 70,44 72,73 72,25 72,48 74,62 74,91(1) 

Taxa Fecundidade Total 2,73 2,53 2,81 2,36 2,22 2,06 1,95 1,92 1,87(2) 

Taxa Mortalidade Infantil 44,68 35,39 25,68 27,4 22,3 22,27 20,7 17,9 10,73 
Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2000 e IBGE, Projeções Demográficas  

Notas: (1) 2008; (2) 2007 

 

3.9. Estimativa da População de Montes Claros 

 

A população do Brasil cresceu acentuadamente, em especial, nas grandes cidades, 

atraídos pela concentração industrial e da infra-estrutura crescimento urbano de 90 milhões 

de habitantes entre 1970 para o ano 2000 isto é, um crescimento nas grandes cidades por 

volta de 4% ao ano. Atualmente a maior metrópole do país, São Paulo, cresce a 1,8% ao 

ano. Nota-se que, diferentemente das projeções de especialistas nos anos 70 e 80 do século 

XX de grande crescimento das metrópoles, nos anos 1990 o que se verificou no país foi um 

movimento migratório em direção às cidades de porte médio, como o caso de Montes 

Claros, devido ao crescimento das externalidades negativas das megalópolis.  

Para o caso de Montes Claros, estaremos trabalhando com três estimativas para a 

população, sendo a primeira com base no crescimento estimado pelo IBGE para o Brasil 

com tendência semelhante a adotada para o Brasil. No segundo caso, esta se registrando a 
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estimativa feita pela Fundação João Pinheiro, tomando-se  o horizonte de 2020 e, no último 

caso, estima-se esta população com base na tendência histórica observada em Montes 

Claros para os últimos 15 anos. 

A estimativa da população feita pelo IBGE para o Brasil considerou que o país terá 

um crescimento populacional de ordem de 13% considerado o horizonte temporal de 2030, 

tomando-se como base a população estimada como ano-base em 2009, como se pode ver 

na Tabela 10. 

Como ser observa o país terá uma população de 216 milhões de habitantes, sendo 

que a população entre 15 e 65 anos representará 69,7% e os idosos serão da ordem de 

13,3% da população. 

 

Tabela 10: Estimativa da População do Brasil para 2030 

 

Descrição 2009 2030 

Milhões pessoas 191 216 

0 a 14 anos (%) 26,3 17 

15 a 65 anos(%) 67 69,7 

mais 65 na  (%) 6,7 13,3 

Fonte: IBGE, Projeções demográficas 

 

Para o caso de Montes Claros, considerando a tendência de crescimento que foi 

adotada para o Brasil, pelo IBGE, e, estimando-se o crescimento populacional para Montes 

Claros, esta cidade contará em 2030 com uma população de 410.770 habitantes. 

A Fundação João Pinheiro, estabeleceu uma projeção para todos os municípios do 

estado de Minas Gerais, em 2009, sendo adotada a seguinte metodologia abaixo citada. 

O método aplicado para projetar a população foi o método sugerido por Pickard (1959) e 

denominado, por esse autor, como Apportionment Method, ou projeção da participação no 

crescimento. No Brasil este método é conhecido como Método dos Coeficientes ou 

simplesmente AiBi. Sucintamente esse método consiste em projetar a população baseando-

se na contribuição de uma área pequena no crescimento absoluto da população esperada na 

área maior (Waldvogel, 1998). No presente estudo, a estimativa futura da população se 

baseou em adaptação desse método proposto e utilizado pelo IBGE na estimativa da 

população dos municípios brasileiros (IBGE, 2008). A fonte de dados utilizada foi a 

população bservada nos municípios mineiros no Censo Demográfico de 2000 e na 

Contagem de População de 2007, ajustada segundo fatores de correção de subenumeração 
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definidos pelo IBGE. O horizonte da projeção populacional adotado foi 2009 a  2020. (FJP, 

2009) 

 Como se observa na Tabela 11, a estimativa para a população de Montes Claros em 

2020 será de 404.70 habitantes, de acordo com a metodologia adotada pela Fundação João 

Pinheiro. 

Utilizando-se da tendência de crescimento observada pelo IBGE o autor deste 

trabalho fez uma estimativa para a população de Montes Claros, considerando-se a média 

de seu crescimento populacional, tomando-se por base o período de 1995 a 2009, quando 

se observou uma taxa média de crescimento da ordem de 2.023% ao ano. Este percentual 

foi tomado como índice básico e, a partir dele, estimou-se a população no período em 

referência, como pode ser visto na Tabela 11. Como estimado o município de Montes 

Claros contará com 553.144 habitantes em 2030. 

cado para projetar a população foi o método sugerido  
Tabela 11: Estimativa da População de Montes Claros para 2020 e 2030 

Anos 
 

Habitantes 
IBGE 

Habitantes 
FJP 

2009 363.227 363.226 

2010 370.575 367.927 

2011 378.072 372.385 

2012 385.720 376.613 

2013 393.523 380.637 

2014 401.484 384.482 

2015 409.606 388.168 

2016 417.893 391.716 

2017 426.347 395.142 

2018 434.972 398.457 

2019 443.771 401.668 

2020 452.749 404.780 

2021 461.908 - 

2022 471.252 - 

2023 480.786 - 

2024 490.512 - 

2025 500.435 - 

2026 510.559 - 

2027 520.887 - 

2028 531.425 - 

2029 542.176 - 

2030 553.144 - 

Fonte: FJP/CEI, IBGE- Projeções Demográficas e estimativas do autor 

Confirmada esta estimativa para a população em 2030, isto implicará que para o 

atendimento desta demanda será necessário aumentar os estabelecimentos, equipamentos e 
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pessoal na área da saúde, em aproximadamente 50% da disponibilidade já existente 

atualmente, o que, com certeza exigirá maiores investimentos de recursos dos serviços 

públicos de saúde, em especial, vez que a maioria do atendimento à população nesta área é 

feita com recursos do Sistema Único de Saúde. 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Buscou-se inicialmente, uma compreensão sobre as principais teorias sobre o 

crescimento da população, desenvolvimento e alguns indicadores de saúde, atinentes ao 

crescimento demográfico; bem como uma breve incursão sobre a evolução da população 

no mundo, no Brasil, em Minas Gerais, no Norte de Minas e com maior amplitude com 

relação ao município de Montes Claros. 

A evolução da população em Montes Claros teve elevação de 2,02% ao longo da 

década 1995 a 2009.  Cresceu percentualmente mais do que a do Brasil, tendo em vista que 

este teve um crescimento de 1,4% no mesmo período, objeto deste estudo.  

Quando se observou a taxa de crescimento da população conclui-se que um 

destaque especial deve ser dado para o ano de 2002, quando este teve um aumento bastante 

expressivo, quando a taxa de crescimento real foi da ordem de 3%. Já no que se refere ao 

sexo percebe-se que 51% de sua população é do sexo feminino e 49% é do sexo masculino. 

Ao analisar a população em relação a ocupação territorial percebe-se que existe 

uma alta taxa de urbanização de Montes Claros, traduzida em um percentual de 94,2%  de 

pessoas residindo na cidade e apenas 5,8% morando na zona rural, o que representa a 

condição de uma baixa população residindo na área rural do município. 

Na perspectiva do processo de desenvolvimento pôde-se perceber que, para o caso 

de  Montes Claros  é compatível as teorias Perroux e Hirschman, em especial a partir da 

implantação da SUDENE, na década de 1960,  com alocação efetiva de recursos 

financeiros aqui, a partir dos anos 1970. 

Em relação à saúde, o município vem alocando recursos próprios como prevê a 

Emenda Constitucional 29/200, exceto no periodo analizado, para o ano de 2002, quando 

este percentual foi de 12,7%, sendo que aquela emenda exige um mínimo de 15% ao ano. 

Também em relação aos leitos hospitalares para internação, enquanto no Brasil existe 2,41, 

em Montes Claros tem-se menos de um  leito para internação por mil habitantes.  

Como sugestão para novas incursões nesta área da população de Montes Claros, 

merece atenção especial ao fato da existência de uma expressiva concentração de pessoas 

em sua zona urbana, e esvaziamento da zona rural, o que merece uma explicitação de 
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causas deste fenômeno, do modelo de desenvolvimento regional, da dinâmica dos serviços 

públicos em especial de saúde nos municípios de pequeno porte, que podem elucidar as 

causas da sobrecarga dos serviços na cidade pólo da região dos mais básicos aos 

especializados, o que seria uma função esperada dado o porte da cidade. Também em 

relação à saúde merece aprofundamento sobre a eficiência técnica e econômica na gestão 

dos recursos públicos e o aprofundamento sobre o comportamento dos indicadores 

demográficos de saúde.  
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