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Tendo como fio condutor o estudo da relação entre emancipação de distritos

e desenvolvimento econômico e social, este trabalho procura investigar se

os fatos comprovam a hipótese da associação entre a criação de

municipalidades e o impacto positivo sobre a economia mineira e a renda

das populações envolvidas. O autor compara os indicadores do Estado de

Minas Gerais e os do grupo de municípios criados em 1995, para fechar o

foco da sua análise na comparação entre os indicadores dos cinco melhores

e dos cinco piores municípios emancipados naquele ano, escolhidos segundo

critério do Índice de Desenvolvimento Humano dos Municípios (IDHM).
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A premissa básica que fundamenta

essas reflexões sobre o fenômeno da

emancipação de distritos e criação de

municípios em Minas Gerais, na década

de 1990, é a da necessidade de cons-

tante avaliação das políticas públicas em

qualquer de suas dimensões materiais

ou esfera de governo envolvida. A avalia-

ção, tal como a compreendo, constitui

um processo: isso significa que suas

raízes se encontram no exame do pas-

sado e seus desdobramentos devem

informar as ações no futuro. Nesse sen-

tido, a avaliação de políticas públicas não

deve representar um momento estan-

que, que se encerra em si mesmo, com

o cumprimento de rituais formais e a

produção de relatórios cujo destino é,

quase sempre, o arquivamento e o pos-

terior esquecimento.

Ainda que esteja temporariamente

suspensa a possibilidade de criação de

municípios no Brasil e em Minas Gerais,

até que lei complementar federal regu-

lamente a matéria, conforme exige o pa-

rágrafo 4º do artigo 18 da Constituição

Federal, com a redação que lhe foi dada

pela Emenda Constitucional nº 15, de 12

de setembro de 1996, não se pode pres-

cindir do exame das conseqüências e

dos desdobramentos dos fatos recen-

tes, para que se possa decidir com se-

gurança acerca de novas emancipa-

ções, se tal vier a acontecer no futuro.

Assim, creio ser oportuno e neces-

sário que se desencadeie � tardiamen-

te, no meu entender � um debate acer-

ca do processo de criação de municí-

pios e sua repercussão na melhoria da

qualidade de vida das populações direta-

mente afetadas. Ao apontar alguns ele-

mentos para que se inicie um processo

de avaliação dos resultados das nume-

rosas emancipações de distritos na dé-

cada de 1990, o principal objetivo é con-

vidar os interessados à reflexão sobre o

tema da criação de entidades político-

administrativas de natureza local.
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A questão identificada como fio condutor do estudo é a da relação entre

�emancipação de distritos e desenvolvimento econômico e social�, explicita-

mente tratada pela Comissão de Fiscalização Financeira e Orçamentária da As-

sembléia Legislativa de Minas quando da análise do Projeto de Lei nº 562/95,

que, aprovado e sancionado, possibilitou legalmente o surgimento de 96 muni-

cípios. Naquela ocasião, assim se expressava a Comissão, pelo relator da ma-

téria:

�Por outro lado, sabemos que muitos distritos, embora contribuam consideravel-

mente para as receitas municipais, não recebem a devida contrapartida das prefeituras.

Ganhando autonomia, além de poderem realizar projetos e obras, poderão instituir

políticas que possibilitem o seu desenvolvimento econômico, o que poderá gerar um

impacto positivo na economia mineira.�

Deve-se, portanto, investigar se os fatos comprovam a hipótese da associa-

ção entre a criação de municipalidades e o impacto positivo sobre a economia

mineira e a renda das populações envolvidas.

A estratégia adotada neste estudo para a abordagem da questão consiste

em dois procedimentos metodológicos distintos, que aparecem entrelaçados

no texto:

a) a comparação entre os indicadores do Estado de Minas Gerais e os do

grupo de municípios criados em 1995;

b) a comparação entre os indicadores dos cinco melhores e dos cinco piores

municípios emancipados em 1995, escolhidos segundo critério do IDHM.

É importante, também, ressaltar que, quando se trabalha com a variação de

indicadores e dados quantitativos ao longo do tempo, deve haver homogeneidade

na base de dados adotada. Essa homogeneidade metodológica impede que se-

jam comparados dados que, embora sob a mesma denominação, expressem

realidades diferentes. Para evitar esse problema, optou-se pela utilização dos

dados censitários do IBGE, organizados no Atlas IDH/2000 e produzidos em

parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) e a Fundação João Pinheiro

(FJP). Esse novo instrumento de análise é bastante útil e eficaz como elemento

para a obtenção de dados e indicadores.

Se as conclusões estiverem corretas, creio ser possível afirmar que o pro-

cesso de emancipação, por si só, não representa uma garantia de significativa

alteração nas condições econômicas e sociais originais. Qualquer alteração nos

indicadores municipais dependerá, principalmente, da eficácia de ações admi-

nistrativas, o que, por sua vez, depende de opções de natureza política e ideoló-

gica, no âmbito específico de cada administração municipal.
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1 � A criação de municípios: antecedentes e condições

Um dos aspectos relevantes do processo de redefinição das estruturas polí-

tico-administrativas do Brasil, que se verifica a partir de meados da década de

1980 e tem como momento emblemático a elaboração de uma nova Carta

Constitucional em 1988, é o da reorganização do pacto federativo, que ocorre

especialmente com a incontestável inclusão do município como entidade federada

autônoma, nos termos do artigo 18 da Constituição da República. Mesmo que

ainda perdurem na doutrina algumas discussões acerca da natureza dessa au-

tonomia, marcadas por posicionamentos divergentes, como é o caso dos

adotados por José Nilo de Castro e Hely Lopes Meireles, por exemplo, não se

pode negar que a nova ordem constitucional, ao conferir ao ente local a possibi-

lidade de se auto-organizar e de decidir sobre assuntos de interesse local, sem

a interferência da esfera estadual, introduziu um novo componente na estrutu-

ra da Federação brasileira.

Seguindo-se à nova ordem constitucional, houve em todo o País, na primeira

metade dos anos 1990, um intenso processo de criação de municípios. Em

Minas Gerais, em 1992, com a Lei nº 10.704, de 27 de abril, foram criadas

33 municipalidades. Em 1995, com as Leis nºs 12.030 e 12.050, outros 97

distritos foram emancipados. Essa última etapa do processo constitui o objeto

específico deste estudo.

A possibilidade de criação de municípios foi afastada temporariamente com

a promulgação, em setembro de 1996, da Emenda Constitucional nº 15, que

condicionou a criação de municípios à regulamentação em lei complementar

federal. A aprovação, após célere tramitação no Congresso, em maio de 2003,

de projeto de lei complementar objetivando essa regulamentação demonstra

que a criação de municípios continua presente como elemento da agenda de

grande parte dos agentes políticos brasileiros. O veto total aposto pelo presiden-

te da República à proposição aprovada no Legislativo, no entanto, mantém em

suspenso a possibilidade de retomada do processo de emancipação de distritos.

Esses dois fatos � a aprovação no Parlamento e o veto no Executivo � são um

claro sintoma da controvérsia que existe em torno da matéria.

É possível imaginar a existência de uma conexão entre a mudança constitu-

cional de 1988 e o surgimento de municipalidades na década de 1990, o que

confere ao processo uma natureza específica, que difere da expansão verificada

em épocas anteriores, em que a criação de cidades estava associada à incorpo-

ração de novas áreas territoriais à produção econômica dominante, como foi o

caso, mais recentemente, da ocupação do Vale do Paraíba ou do Oeste Paulista,

que ocorreu com o crescimento da cultura do café.

Qualquer alteração nos indicadores municipais dependerá
da eficácia de ações administrativas, o que, por sua vez,
depende de opções de natureza política e ideológica.
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Um rápido exame nos dados do IBGE mostra claramente que o processo de

criação de municípios, intenso em todo o Brasil na década de 1960, foi estan-

cado nos anos do governo militar e retomado, com intensidade redobrada, na

década de 1990. O mesmo ocorre quando se observa a criação de municípios

em Minas Gerais, no mesmo período. Esse fenômeno aparece claramente nos

dados da quadro I e do gráfico I.

No gráfico II, na página ao lado, comparando-se as curvas representativas

da criação de municípios no Brasil, na Região Sudeste e em Minas Gerais,

percebe-se que o padrão mineiro aproxima-se bastante do regional, ao passo

que no âmbito nacional o processo desencadeou-se com mais vigor. Um estudo

interessante seria o que procurasse identificar as regiões em que esse proces-

so foi mais intenso e as repercussões no desenvolvimento regional.

Deve-se ressaltar, também, que a criação de municípios não se confunde

com o processo de urbanização, embora possa contribuir para o seu

aprofundamento. O Brasil se torna predominantemente urbano na década de

1960, ao passo que em algumas regiões, como é o caso do Nordeste e do

Norte, esse fenômeno aconteceu um pouco mais tarde. Em 1980, o contin-

gente populacional urbano supera o rural em todas as regiões do Brasil, como

se pode visualizar no quadro II, na página ao lado.

No período mais recente, a criação de municípios implica tanto a elevação

do status  do antigo distrito quanto a implantação de uma estrutura adminis-

trativa e de serviços minimamente suficiente para o atendimento da popula-

ção do território emancipado. Assim sendo, é natural que haja um razoável

afluxo de indivíduos para a nova cidade, o que certamente acarreta algum im-

pacto no processo de urbanização, ainda que, em determinadas regiões, como

é o caso do Norte de Minas, tanto os municípios criados na década de 1990

quanto os municípios remanescentes tenham uma população predominante-

mente rural.

Os efeitos do redesenho do pacto federativo sobre a implantação de políticas

sociais têm sido objeto de importantes estudos nos últimos anos. Entretanto,

há nesses estudos uma característica singular: a ênfase no processo de coor-

denação e regulação concentrado na esfera da União, enquanto o processo de

implementação fica  a cargo dos entes locais. Ora, se o processo de implanta-

ção de políticas sociais, segundo o novo paradigma, deve ficar a cargo da admi-

nistração local � que agora é dotada de um certo grau de autonomia constitu-

cionalmente assegurada �, não se pode prescindir, na análise, do exame do

processo de criação de municipalidades e sua repercussão no conjunto dessas

políticas sociais. Há, nesse sentido, uma lacuna a ser preenchida, especialmen-

Minas Sudeste Brasil

1940 288 641 1574

1950 386 845 1889

1960 483 1085 2766

1970 722 1410 3952

1980 722 1410 3974

1990 723 1432 4491

1998 853 1666 5507

Quadro I

Número de municípios

Fonte: IBGE
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Gráfico I

Número de municípios mineiros
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te pelo fato de que a doutrina normalmente associa a melhoria de indicadores

sociais ao processo de urbanização.

Essas considerações iniciais apontam para a necessidade de aprofundamento

dos estudos acerca do processo de descentralização � e de criação de municípios

� verificado no Brasil, nos anos 1990, bem como sua repercussão nas políticas

sociais e nos indicadores de qualidade de vida das populações afetadas. Entre-

tanto, são bastante escassos os trabalhos voltados para o exame concreto das

condições que cercam a criação e implantação de municípios, pelo menos em

Minas Gerais.

Antônio Cláudio Cerqueira, em trabalho publicado na Revista do Legislativo

n° 15, em 1996, analisando a situação decorrente da criação de 33 municípios

em 1992, conclui que em apenas um deles � Lagoa Grande, emancipada de

Presidente Olegário � o processo se justificou, dada a existência de uma grande

indústria alimentícia na localidade, fato que permitiu a obtenção de boas recei-

tas e transferências semelhantes, tanto em relação à população per capita

quanto à densidade populacional. Para os demais municípios, conclui o autor

que, �sob o ponto de vista estritamente econômico, o processo de emancipação

causou apenas e somente um enorme ônus a ser bancado, em última instância,

pelo erário público.� (p. 65)

Constatada a lacuna nos estudos acerca da criação de municípios e aceita

a sua necessidade e importância para o planejamento futuro das ações gover-

namentais em Minas Gerais, procuro, neste trabalho, verificar, de forma

exploratória, a hipótese da associação entre o processo de emancipação de

distritos e a melhoria dos indicadores de desenvolvimento das municipalidades

no Estado.

2 � Os novos municípios e o Estado

Antes de mais nada, é preciso caracterizar bem o objeto de estudo, para

que os leitores saibam de quais municípios trata este artigo.

Em 1995, foram criados 97 municípios no Estado, distribuídos por todas

as suas regiões, como se verifica no quadro III.
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Gráfico II

Número de municípios

Quadro II

Taxa de urbanização

Norte de Minas Rio Doce Mata
Jequitinhonha

Mucuri
Central Noroeste Triângulo Sul de Minas Centro-Oeste

36 18 13 13 6 6 2 2 1

Quadro III

Distribuição regional dos novos municípios
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Nesse processo, predominam os municípios criados nas regiões Norte de

Minas e Rio Doce, que, com 36 e 18 emancipações, respectivamente, repre-

sentam mais da metade do total no período. As regiões da Mata e do

Jequitinhonha/Mucuri, com 13 municípios cada uma, vêm logo a seguir, e,

com seis municípios cada uma, na posição logo abaixo, as regiões Central e

Noroeste de Minas. E, finalmente, as regiões Sul de Minas, Triângulo e Centro-

Oeste, que, juntas, produziram cinco emancipações em 1995.

Com algumas ressalvas, e alertando para o fato de que a amostra dos 97 muni-

cípios emancipados não representa rigorosamente um retrato estatístico do total do

Estado, especialmente pela desproporção verificada entre o número de municípios

emancipados e o total de municípios da região (a região Central possui 158 municípios,

sendo seis emancipados; a região Norte possui 89, sendo 36 emancipados), a pri-

meira tarefa proposta neste trabalho é a de comparar a evolução de alguns indicado-

res, aplicados ao grupo de �emancipados�, ao Estado de Minas Gerais e ao Brasil.

Dado o caráter exploratório deste estudo, restringirei a comparação princi-

palmente aos Indicadores do Desenvolvimento Humano � IDHM  � e de Renda �

percentual de pobres.

Começando o estudo pelo IDHM, percebe-se claramente que o maior crescimen-

to percentual do indicador (lembrando que quanto mais o valor se aproxima de 1,

melhor é a situação do ente estudado) foi no grupo dos �emancipados�, ao ser compa-

rado com o Brasil e com Minas Gerais. Nesse grupo, o maior crescimento percentual

está no subgrupo �cinco piores de 1991�, composto dos municípios de Santo Antô-

nio do Retiro, Setubinha, Indaiabira, Pai Pedro e Monte Formoso. O menor cresci-

mento percentual, por sua vez, está no subgrupo �cinco melhores de 1991�, com-

posto dos municípios de Confins, Delta, Sarzedo, São José da Barra e Tocos do Mogi.

Esse índice não é surpresa: quanto maior a posição inicial no IDH, mais

lento é o crescimento do índice, dada a dificuldade que normalmente ocorre

com a agregação de novas utilidades a uma situação já bem razoável. Os exem-

plos dos dois piores Estados da Federação em 1991 � Maranhão e Alagoas �,

dos dois melhores � Distrito Federal e São Paulo � e dos melhores e piores

municípios do Brasil e de Minas Gerais confirmam a afirmação. Os dados espe-

cíficos estão no quadro IV (ver na página ao lado).

Essa primeira abordagem demonstra, portanto, que o comportamento do grupo

�emancipados� tomado como um todo foi razoável, com um crescimento percentual

acima da média do Estado. Entretanto, o indicador mostra também que a situa-

ção do grupo de municípios é mais semelhante aos dos Estados com menor de-

senvolvimento humano do que ao de Minas Gerais. Essa conclusão é coerente

com a distribuição regional e com a situação inicial da maior parte dos municípios.

Quanto maior a posição inicial no IDH, mais lento é o
crescimento do índice, dada a dificuldade de agregação de
novas utilidades a uma situação já bem razoável.
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A : IDHM 1991 B : IDHM 2000 B/A %

Minas Gerais 0,697 0,773 10,90

Brasil 0,696 0,766 10,05

Emancipados * 0,562 0,662 17,79

5 piores * 0,452 0,577 27,65

5 melhores * 0,691 0,760 9,98

Maranhão 0,534 0,636 17,12

Alagoas 0,548 0,649 18,43

Distrito Federal 0,799 0,844 5,63

São Paulo 0,778 0,820 5,39

Curral Novo do Piauí (PI) 0,323 0,538 66,56

Santo Antônio do Retiro (MG) 0,419 0,601 43,43

Águas de São Pedro (SP) 0,848 0,908 7,07

Belo Horizonte (MG) 0,791 0,839 9,86

Quadro IV

Comparativo do IDHM 1991/2000

* Média do grupo

Ao mesmo tempo, pode-se presumir que o fato de ser emancipado importa

menos do que a situação inicial do município: a comparação entre os grupos dos

�cinco piores� e dos �cinco melhores� parece indicar a veracidade dessa afirmação.

O passo seguinte, na busca da compreensão de aspectos do processo de eman-

cipação de municípios, consiste no exame comparativo entre indicadores dos

subgrupos �cinco piores� e �cinco melhores�, que integram o grupo �emancipados�.

3 � Os piores e os melhores do Estado

Segundo critério do IDHM, os piores e os melhores municípios do Estado são:

Piores de 1991 Piores de 2000

Município IDHM Município IDHM

Santo Antônio do Retiro 0,419 Setubinha 0,568

Setubinha 0,453 Monte Formoso 0,570

Pai Pedro 0,461 Indaiabira 0,571

Indaiabira 0,464 Pai Pedro 0,575

Monte Formoso 0,464 Bonito de Minas 0,580

Quadro V

Desempenho do IDHM 1991/2000
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Constata-se que quatro dos municípios estão incluídos entre os piores em

todo o período: Setubinha, Monte Formoso, Indaiabira e Pai Pedro. Nota-se a

persistência da situação de desenvolvimento humano ruim nesses municípios,

embora se perceba que todos eles transitaram de uma situação de baixo desen-

volvimento humano para uma de médio desenvolvimento. Esses municípios apre-

sentam algumas características comuns, a começar pela região geográfica em

que se situam: quatro estão no Norte de Minas e dois, no Jequitinhonha/Mucuri.

Quanto aos melhores, deve-se ressaltar que os três novos que se incluem

em 2000 estavam entre os dez melhores em 1991 e que aqueles que foram

excluídos, com exceção de Tocos do Mogi (que ocupa em 2000 a 11ª posição),

ainda se incluem entre os dez melhores. Predominam, entre esses municípios,

os localizados na região Central do Estado. Os demais, salvo Alto Caparaó, que

se localiza na região da Mata, estão localizados no Sul ou no Triângulo.

Essa distribuição geográfica não é surpreendente e está compatível com o

padrão de distribuição dos valores do IDHM no Estado, como se pode verificar

no mapa, na página ao lado, no qual se destacam os 20% piores municípios,

segundo o IDHM de 2000.

Outro aspecto que apresenta similaridade no interior dos dois grupos diz

respeito à distribuição geográfica de sua população. No caso dos �cinco piores�,

deve-se ressaltar, em primeiro lugar, que, com exceção de Setubinha, todos

possuem uma densidade demográfica bastante inferior à do Estado quanto ao

grau de urbanização. Apesar de terem passado por um processo razoavelmen-

te acentuado de crescimento da população urbana, explicável e previsível, pois

é de se esperar que a criação do município tenha desencadeado um processo

mínimo de regulamentação da sua área urbana, além da atração de pessoas

para a antiga sede distrital, um dos fatores comuns a todos os municípios é a

Quadro VI

Desempenho do IDHM 1991/2000

Melhores de 1991 Melhores de 2000

Município IDHM Município IDHM

São José da Barra 0,717 São José da Barra 0,792

Delta 0,699 Confins 0,773

Sarzedo 0,687 Alto Caparaó 0,758

Tocos do Mogi 0,677 Catas Altas 0,756

Confins 0,676 Santa Cruz de Minas 0,755
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Gráfico III

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal/2000

Municípios do Estado de Minas Gerais

predominância da população rural, que se mantém bem acima dos padrões

estaduais.

Em síntese, no que diz respeito a esse aspecto comum aos piores municípios,

pode-se afirmar que são unidades com baixa densidade demográfica e predomi-

nantemente rurais.

No caso dos �cinco melhores� a situação se inverte. A densidade demográfica

é alta, especialmente no caso dos municípios situados na região Central � Con-

fins e Sarzedo �, que superam muito a média do Estado. Em todos esses muni-

cípios, com exceção de Tocos do Mogi, a taxa de urbanização também é alta,

semelhante à média estadual.

Os melhores municípios, portanto, ao contrário dos piores, apresentam al-

tas densidades demográficas e altas taxas de urbanização.

Um importante aspecto, relacionado com a dinâmica populacional dos me-

lhores e dos piores municípios mineiros emancipados em 1995, refere-se à

razão de dependência, medida pela razão entre a população infantil ou idosa

(menores de 15 e maiores de 64 anos) e a população adulta (entre 15 e 64

anos). Nos piores municípios, essa razão de dependência é bastante elevada,

situando-se bem acima dos padrões vigentes no Estado de Minas Gerais, ao

passo que, nos melhores, os valores estão bem próximos da média estadual.

Um aspecto comum aos piores municípios mineiros,
segundo critério do IDHM, é que são unidades com baixa
densidade demográfica e predominantemente rurais.
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Outras duas características também devem ser analisadas com atenção,

pois sinalizam a associação entre duas questões fundamentais para o bem-

estar da população: o desenvolvimento da comunidade e a desigualdade nela

existente.

Todos os municípios estudados apresentam no período uma indiscutível

melhora no seu IDHM: no caso dos piores, em 1991 estavam incluídos, na sua

totalidade, entre os de baixo desenvolvimento humano (IDH < 0,500), ao passo

que em 2000 todos eles se incluem entre aqueles definidos como sendo de

médio desenvolvimento humano (0,550 < IDH < 0,800). No caso dos melho-

res, em 2000 estão todos no nível médio, mas bastante próximos aos indicado-

res de alto desenvolvimento humano, especialmente no caso de São José da

Barra.

Ao mesmo tempo em que os municípios analisados melhoraram no seu

posicionamento quanto ao desenvolvimento, no caso dos piores, nota-se o cres-

cimento acentuado da desigualdade, medida pelo Índice de Gini. O quadro VII a

seguir mostra, de maneira clara, o desequilíbrio na apropriação da renda gera-

da no processo, a partir do exame da perspectiva dos 20% mais ricos.

MUNICÍPIO A :
em 1991

B:
em 2000

B/A C:
Gini 1991

D:
Gini 2000

D/C

Santo Antônio do Retiro 49,9 60,2 120,88 0,47 0,60 127,65

Indaiabira 48,9 59,0 120,65 0,43 0,58 134,88

Pai Pedro 49,8 59,0 118,47 0,48 0,57 118,75

Setubinha 56,1 58,8 104,81 0,51 0,57 111,74

Bonito de Minas 55,0 71,8 130,54 0,48 0,69 143,75

Monte Formoso 50,7 71,0 140,03 0,51 0,66 129,41

Quadro VII
Percentual da renda apropriada pelos 20% mais ricos em 1991 e em 2000

A situação dos melhores municípios emancipados é bem diferente: neles o

processo de desenvolvimento, ainda que tenha gerado o crescimento da desi-

gualdade, não produziu alterações tão profundas como as de Bonito de Minas,

onde a variação atingiu 43,75% no período.

No quadro VIII, na página ao lado, verifica-se que, de todos os indicadores,

apenas o que mede a desigualdade apresenta semelhança com o do Estado de

Minas Gerais ao ser comparado com os municípios. Indicadores como a taxa de

fecundidade ou o grau de analfabetismo da população adulta demonstram clara-

O processo de desenvolvimento traz consigo o crescimento
da desigualdade, pois seus efeitos, especialmente no que se
refere à apropriação da renda, não se distribuem igualmente.
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mente a diversidade nas condições sociais existentes entre os grupos dos me-

lhores e dos piores municípios emancipados em 1995.

Além das questões levantadas no decorrer deste estudo, é interessante

chamar a atenção para o fato de que a medida de desigualdade, apontada pelo

Índice de Gini, nos municípios estudados, além de ter aumentado significativa-

mente no período, aproxima-se em 2000 mais dos municípios mais ricos do

que dos intermediários. Como comparação, pode-se adotar o Índice de Gini medido

em Poços de Caldas (0,56), o melhor entre os municípios mineiros, segundo o

IDHM em 2000. Verifica-se que os extremos se tocam: a pobreza generalizada

de Setubinha e de Pai Pedro se assemelha com a riqueza generalizada de Poços

Quadro VIII
Radiografia dos Municípios

Unidade territorial T
axa d

e

u
rb

an
ização

D
en

sid
ad

e

d
em

o
g

ráfica

R
azão

 d
e

d
ep

en
d

ên
cia

T
axa d

e

fecu
n

d
id

ad
e

T
axa d

e

an
alfab

etism
o

G
IN

I

Minas Gerais 82 30,5 52,8 2,2 14,8 0,61

Setubinha 15,41 50,2 92,3 4,7 62,3 0,57

Monte Formoso 31,26 11,5 86,0 3,7 49,1 0,66

Indaiabira 16,61 7,3 73,7 3,5 52,9 0,58

Pai Pedro 27,30 7,4 71,5 3,4 52,9 0,57

Santo Antônio do Retiro 18,89 8,3 75,9 3,9 50,4 0,60

Bonito de Minas 18,06 2,0 82,1 5,1 51,5 0,69

Confins 64,06 113,9 52,3 2,1 11,2 0,47

Delta 92,0 47,6 50,8 2,4 20,6 0,47

Sarzedo 85,32 277,6 53,7 2,7 11,0 0,45

São José da Barra 71,35 19,3 50,8 2,1 11,5 0,53

Tocos do Mogi 21,41 32,2 44,4 2,5 15,6 0,50
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Município IDHM / Renda 2000

Bonito de Minas 0,423

Fruta de Leite 0,444

São João das Missões 0,444

Padre Carvalho 0,446

Cônego Marinho 0,451

Município IDHM / Longevidade / 2000

Curral de Dentro 0,571

Montezuma 0,571

Itacarambi 0,573

Jampruca 0,573

Manga 0,573

Município IDHM / Educação / 2000

Ninheira 0,573

São João das Missões 0,606

Setubinha 0,608

Crisólita 0,611

Fruta de Leite 0,613

Quadro IX
IDHM � Índice Desagregado

de Caldas, produzindo, no caso, Índices de Gini praticamente idênticos para os

três municípios.

Um fator adicional pode ser agregado ao exame até agora empreendido, que

se tem voltado para indicadores gerais. Amartya Sen, criticando a mera cons-

trução de linhas de pobreza, aponta a necessidade de se verificarem os hiatos

existentes entre os grupos sociais. Segundo o autor, �a taxa de incidência H (de

pobreza) é completamente insensível ao quanto as rendas dos mais pobres

ficam aquém da linha de pobreza�. Para ele, um exame adequado da situação

deve levar em conta a variação na camada pobre da população, pois é possível

que se tenha um empobrecimento relativo de camadas da população sem alte-

ração do percentual absoluto de pobres.

Nesse sentido, o caso de Bonito de Minas é exemplar, confirmando a hipó-

tese do economista indiano. Esse foi o município que, entre os cinco piores do
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Estado, mais posições perdeu no ranking  do IDHM, entre 1991 e 2000. No

primeiro momento, o município ocupava a 37ª posição, passando, no momento

posterior, a ocupar a quinta posição entre os piores do Estado. Quando se faz a

desagregação dos componentes do IDH, percebe-se que esse município não

está entre os cinco piores em todos os componentes, com exceção da renda

per capita, em 2000. Isso pode ser verificado no quadro IX, na página anterior.

No entanto, percebe-se que a questão da renda em Bonito de Minas repre-

senta uma séria dificuldade para a melhoria dos indicadores de desenvolvimen-

to. O crescimento da renda per capita  média entre 1991 e 2000 foi de apenas

14,23 %, número pouco significativo se comparado com a média dos outros

municípios estudados (40%) ou a do Estado de Minas Gerais (42,87%). Ao

mesmo tempo, o percentual de pobres de Bonito de Minas manteve-se pratica-

mente estável, com uma pequena redução de 6,81% no período: a proporção

dessa camada da população (definida pelo critério de meio salário mínimo per

capita) passou de 88,7% para 82,6%. A parcela da renda apropriada por todo

Município emancipado Variação /  IDH

Setubinha 25,39%

Monte Formoso 22,84%

Pai Pedro 24,73%

Bonito de Minas 15,08%

Santo Antônio do Retiro 43,44%

Indaiabira 23,06%

MINAS GERAIS � comparação 10,90%

Poços de Caldas � comparação 8,10%

Município remanescente Variação / IDH

Malacacheta 19,16%

Joaíma 22,81%

Porteirinha 15,30%

Januária 14,59%

Rio Pardo de Minas 24,85%

Quadro X
IDHM � Taxa de melhoria

O estudo dos cinco piores municípios do Estado mostra a
persistência do baixo padrão de desenvolvimento, pois quatro
deles estão entre o grupo dos piores em 1991 e 2000.
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esse grupo de cerca de 6.450 pessoas, entre as quais aproximadamente 2.760

têm menos de 15 anos de idade, reduziu-se em cerca de 40% no período. Em

1991 os 80% mais pobres do município apropriavam-se de 45% da renda; em

2000 esse percentual cai para 28,2%.

O mais significativo, no entanto, é a evolução desse indicador no grupo de

pobres. No contingente situado na base � os 40% mais pobres �, os dados do

Atlas IDH/2000 mostram que a renda por eles apropriada caiu de 20% em

1991 para 0% (percentual insignificante, não mensurável) em 2000. Bonito

de Minas foi, entre os piores municípios mineiros, o que apresentou maior cres-

cimento do Índice de Gini no período.

Um último aspecto merece atenção neste trabalho. Trata-se de uma comparação

simples entre a velocidade da melhoria do IDHM entre os piores municípios e os municí-

pios remanescentes.

Deve-se relembrar o fato de que a velocidade de crescimento do IDH é in-

versamente proporcional ao maior estágio inicial do período: o exemplo de Po-

ços de Caldas ilustra bem a afirmação: unidades com mais alto índice tendem

naturalmente a crescer em menor ritmo, quando há crescimento. O caso de

Januária aparentemente também se enquadra nessa situação. Os exemplos

de Malacacheta, Joaíma e Porteirinha, com os seus respectivos distritos eman-

cipados, parecem desmentir a previsão da Comissão de Fiscalização Financei-

ra e Orçamentária da Assembléia Legislativa no parecer de 1995.

Os casos de Bonito de Minas e de Santo Antônio do Retiro exemplificam

dois extremos. Bonito de Minas mostra como o mau desempenho no quesito

renda pode afetar a evolução do IDH. Santo Antônio do Retiro mereceria um

estudo à parte, dado o seu significativo crescimento, principalmente quando

comparado com Indaiabira e com Rio Pardo de Minas, que pertenciam em

1991 à mesma base territorial.

4 � Conclusão

O objetivo deste trabalho foi explorar, preliminarmente, alguns dos instrumen-

tos disponibilizados no Atlas IDH/2000. O estudo dos cinco piores municípios do

Estado mostra a persistência do baixo padrão de desenvolvimento, dada a presença

de quatro deles entre o grupo dos piores, tanto em 1991 quanto em 2000.

O estudo comprovou também a relativa homogeneidade dos indicadores en-

tre os piores municípios do Estado. Entretanto, a prevalência de municípios da

mesorregião Norte de Minas desmente, pelo menos no caso estudado, a idéia

corrente de que as piores localidades do Estado estariam nas regiões do

Jequitinhonha/Mucuri.

A melhoria das condições de vida da população mineira
pode estar relacionada com ações político-administrativas
que desequilibrem o jogo em favor dos menos favorecidos.
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Pelo exame dos dados dos municípios, é possível afirmar com alguma segu-

rança que:

1 � a emancipação de distritos, por si só, é incapaz de assegurar o

desencadeamento do processo de desenvolvimento da localidade;

2 � o comportamento do novo município está fortemente associado ao seu

passado e às condições socioeconômicas predominantes;

3 � nada indica que se tenha uma reversão da tendência à concentração da

desigualdade na parte setentrional do Estado;

4 � o processo de melhoria dos indicadores de desenvolvimento humano �

especialmente os de renda � parece estar associado ao crescimento da desi-

gualdade da distribuição da renda.

Os dois casos destoantes no grupo dos piores municípios � o de Santo Antô-

nio do Retiro (pela melhoria) e o de Bonito de Minas (pela piora) � mereceriam

um estudo mais detalhado. Bonito de Minas parece ser também um exemplo

adequado para se aplicar a hipótese de Sen acerca da desigualdade interna no

grupo de pobres.

Nota-se ainda que o processo de desenvolvimento traz consigo o crescimen-

to da desigualdade, pelo menos no caso estudado, pois os efeitos do processo,

especialmente no que se refere à apropriação da renda, não se distribuem igual-

mente entre os grupos sociais. No caso de Bonito de Minas, pode-se presumir

que o desequilíbrio na distribuição da renda tenha contribuído para a piora rela-

tiva do município no ranking do IDH.

Finalmente, sugere-se que a possibilidade de melhoria das condições de vida

de grande parte da população mineira esteja relacionada com ações político-

administrativas que desequilibrem o jogo em favor dos menos favorecidos, como

se postula na concepção da �justiça como eqüidade�, de John Rawls.
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