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RESUMO

Existe um vácuo na literatura no que diz respeito às microrregiões de Ubá e 

Viçosa. Com o intuito de suprir esta ausência e divulgar dados tratados dessas, este 

estudo é elaborado. Microrregiões com facetas tão distintas e tão próximas Ubá e 

Viçosa apresentam – se como cidades antagônicas. Mas, fato é que em uno as 

microrregiões um PIB de dois bilhões seiscentos e vinte e oito milhões duzentos e 

vinte e cinco mil Reais, um IDH médio, crescimento e decrescimento populacional 

heterogêneo, importância na produção cientifica nacional e internacional devido à 

presença da Universidade Federal de Viçosa. Esses são dados desconhecidos da 

população e de grande parte dos empresários locais e são vitais para a estruturação 

de  planos  de  negócios,  pesquisas  mercadológicas,  planos  diretores  e  com  o 

desígnio de saciar esta ausência de tratamento de dados este estudo é elaborado.

Palavras-chave: Microrregião, Ubá, Viçosa, socioeconômico, tratamento de dados.

ABSTRACT 

There is a vacuum in the literature with regard to Microregions of Ubá and Viçosa. In order  

to overcome this absence and disclose such data, this study is prepared. Microregions with  

such different facets and as close Ubá and Viçosa and present - is as antagonistic cities. But 

one fact is that in the microregions a GDP of two billion six hundred and twenty-eight million  

two hundred and twenty-five thousand Reais, a medium HDI, decreasing population growth  

and heterogeneous, important in national and international scientific production due to the  

presence of the Federal University of Viçosa. These data are unknown to the population and  

a large proportion of local entrepreneurs and are vital to the development of business plans,  

search marketing, directors and plans to satiate the design of this lack of data processing this  

study is prepared.

Keywords: Microregion, Ubá, Viçosa, socioeconomic status, data processing.
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1. Introdução

Segundo Castro (2007) a mesorregião da zona da mata mineira é formada 

por 07 Microrregiões Geográficas (Juiz de Fora, Manhuaçu, Ponte Nova, Muriaé, 

Viçosa,  Ubá  e  Cataguases)  e  142  municípios.  Como objetivos  de  estudo  foram 

escolhidas duas de microrregiões a de Ubá e a Viçosa, para serem analisadas pela 

a ótica de um administrador, haja vista o interesse do pesquisador em conhecer as 

referidas regiões e em seus diversos números,  como índice de desenvolvimento 

humano (IDH) e produto interno bruto (PIB), estes dados que influem diretamente na 

qualidade de vida e potencial econômico da região e consequentemente em seus 

empreendimentos.  Através  deste  estudo,  utilizaremos  os  dados  e  informações 

necessárias para o sucesso de qualquer organização, disponibilizados pelo IBGE, 

ONU  e  outras  organizações,  pois  estas  microrregiões  possuem  números 

desconhecidos de sua população e suas empresas como, por exemplo, um PIB de 

um bilhão seiscentos e sessenta e dois milhões e trinta e um mil reais1, somente na 

microrregião de Ubá. Através de dados e informações que serão detalhadas durante 

o estudo teremos a faculdade de nos compreender e todo o ambiente a nossa volta.

 Esse estudo tem como objetivo divulgar e analisar estes dados estatísticos 

para que pesquisadores tenham dados tratados da região e os profissionais da área 

de administração possam gerir  melhor as organizações que nela estão inseridas. 

Uma vez que conhecendo a microeconômica e as especificidades das condições 

sócio-econômicas da região, facilitara eventuais tomadas de decisões. 

1 IBGE 2005.
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2. Tema

 Analise de mercado, econômica e social das microrregiões de Ubá e Viçosa.

2.1 Justificativa do tema

A escolha deste tema é devido à necessidade de dados devidamente tratados 

das regiões escolhidas. Na literatura atual há um vácuo no que tange este assunto, 

o que dificulta eventuais estudos e pesquisas de campo. Através destes dados que 

se transformariam em informações os lideres da região poderiam gerir  melhor os 

municípios, tal quais os gestores de organizações privadas. Até mesmo a população 

de  forma  ampla  se  beneficiaria  deste  estudo,  pois  com  ele  poderiam  pleitear 

melhores condições uma vez que já conheceram os problemas e deficiências da 

região e teriam dados para comprová-los. Portanto o estudo beneficiaria todas as 

camadas da sociedade das microrregiões de Viçosa e Ubá.

2.2. Formulação do problema

•  Qual é o perfil da microrregião de Ubá, e o da microrregião de Viçosa?
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3. OBJETIVOS

3.1. Objetivo geral

Compreender e analisar as microrregiões de Ubá e Viçosa e visualizar suas 

peculiaridades. 

3.2. Objetivos específicos

• Realizar pesquisa bibliográfica para conhecer dados das microrregiões 

estudadas.

• Obter um tratamento dos dados brutos pesquisados

• Elaborar projeções para criar cenários futuros para as regiões e seus 

municípios.

• Comparar os dados das microrregiões com dados Estaduais, Nacionais 

e Mundiais.

• Divulgar dados tratados das microrregiões de Ubá e Viçosa
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4. REFERENCIAL TEÓRICO

4.1. Visualização de dados das microrregiões e das cidades de maior 
importância que as compõe 

Com o intuito de fornecer informações para a composição deste estudo, serão 

apresentados  dados  considerados  relevantes  sobre  as  cidades  de  cada 

microrregião.  Através  destes  serão  elaborados,  perfis  que  auxiliarão  em  uma 

conclusão sobre as características microeconômicas da região. 

4.1.1. Microrregião de Ubá

De  acordo  com  a  assembléia  legislativa  de  Minas  Gerais  (2008),  a 

microrregião  de  Ubá  é  composta  pelas  as  seguintes  cidades2:  Astolfo  Dutra, 

Divinésia,  Dores  do  Turvo,  Guarani,  Guidoval,  Guiricema,  Mercês,  Piraúba,  Rio 

Pomba, Rodeiro, São Geraldo, Senador Firmino, Silveirânia, Tabuleiro, Tocantins, 

Ubá, Visconde do Rio Branco. Vide mapa abaixo:

Para que tenhamos a faculdade de compreender as peculiaridades da região 

na seqüência deste estudo irá conceber quadros com dados socioeconômicos dos 

municípios.

2 Dados acessados em 06/08/2008 em: <http://www.almg.gov.br/index.asp?
grupo=estado&diretorio=mregiao&arquivo=macrorregioes&macro=2 >
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Como primeiro dado a ser analisado é a população de cada município, devido 

a  este  fator  afetar  diretamente  a  renda,  este  fator  em  2007  gerou  varias 

controvérsias  ente  os  prefeitos  como  citado  abaixo  no  trecho  retirado  de  uma 

discussão no senado federal.

“Em cinco de outubro último, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) divulgou os números preliminares da Contagem da População de 2007. A 

contagem  foi  realizada  em  5.562  Municípios  (considerando-se  Fernando  de 

Noronha, são 5.563) de 26 Estados e no Distrito Federal. Contou-se a população de 

cidades  com  até  170  mil  habitantes.  Nas  demais,  foi  feita  uma  estimativa.  Os 

Prefeitos, após serem informados, mediante ofício, do resultado do seu Município, 

têm, caso julguem que houve alguma falha, um período de vinte dias para recorrer 

junto ao próprio IBGE.

           No dia 31 de outubro do ano em curso, os dados serão encaminhados ao 

Tribunal  de  Contas  da  União  (TCU)  para  o  cálculo  das  cotas  do  Fundo  de 

Participação dos Municípios (FPM) para 2008. Em dezembro, quando o IBGE tiver 

conferido todos os números, será divulgada a população definitiva e as cotas de 

cada ente.

           O Fundo citado é uma transferência prevista nas alíneas b e d do inciso I do 

art.  159  da  Constituição  Federal3.  É  composto  por  23,5%  da  arrecadação  dos 

impostos sobre renda (IR) e sobre produtos industrializados (IPI). Os seus recursos 

são distribuídos de acordo com a quantidade de habitantes de cada ente e, no caso 

de capitais e de municípios populosos, com o inverso da renda per capita estadual. 

Do total de recursos, 10% são destinados às capitais (FPM - Capitais), 86,4% aos 

demais Municípios (FPM - Interior) e 3,6% ao Fundo de Reserva constituído em 

favor  de  Municípios  com população superior  a  142.633  habitantes,  excluídas as 

capitais. Para manter atualizados os dados populacionais, além do censo a cada dez 

anos, o IBGE realiza a contagem da população a cada biênio.

           Infelizmente,  como  amplamente  noticiado  pela  imprensa,  os  números  da 

Contagem da População de 2007 estão provocando uma verdadeira  rebelião de 

Prefeitos por todo o País. É generalizada a exigência de recontagem da população, 

3 Vide anexo ao final deste estudo.
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pois um grande número de cidades apresentou redução de habitantes em relação às 

projeções  efetuadas  pelo  próprio  IBGE.  Como  o  tamanho  da  população  afeta 

diretamente  o  cálculo  do  rateio  do  FPM,  principal  receita  da  maior  parte  das 

Prefeituras,  esses entes poderão sofrer  quedas significativas  nos montantes  que 

lhes são devidos.” (Senador Expedito Júnior; poder legislativo; senado federal, 2008)

A seguir a tabela como a população dos municípios da microrregião de Ubá4:

Município População 2000 População 2007 evolução Área km²
Astolfo Dutra 11.805 12.510 5,97% 159
Divinésia 3.188 3.276 2,76% 118
Dores do Turvo 4.799 4.572 -4,73% 231
Guarani 8.520 9.487 11,35% 265
Guidoval 7.490 7.321 -2,26% 159
Guiricema 9.259 8.906 -3,81% 294
Mercês 10.061 10.452 3,89% 353
Piraúba 11.140 10.686 -4,08% 144
Rio Pomba 16.359 16.709 2,14% 252
Rodeiro 5.375 6.178 14,94% 72
São Geraldo 7.716 9.171 18,86% 187
Senador Firmino 6.598 7.019 6,38% 166
Silveirânia 2.138 2.125 -0,61% 157
Tabuleiro 4.572 4.061 -11,18% 211
Tocantins 15.005 15.704 4,66% 174
Ubá 85.065 94.228 10,77% 408
Visconde do Rio Branco 32.598 35.346 8,43% 242

TOTAL 241.688 257.751 6,65% 3592

Minas Gerais 17.891.494 19.273.506 7,72% 586528

Brasil 169.799.170 183.987.291 8,36% 8514205
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A  população  da  microrregião  de  Ubá  em  2007  representa  1,33%  da 

população  mineira  e  0,14%  da  população  brasileira.  Como  vemos  nos  gráficos 

acima  o  crescimento  na  população  na  microrregião  de  Ubá  é  heterogêneo. 

Apresentamos  cidades  com um crescimento  extraordinário  nesses  sete  anos  tal 

como São Geraldo (18,86%), Rodeiro (14,94%), Guarani (11,35%) e Ubá (10,77%). 

E outras com uma redução abrupta de população como Tabuleiro (-11,18%), Dores 

do turvo (-4,73%), Piraúba (-4,08%). Porém, mesmo com cidades com redução de 

população  a  microrregião  de  Ubá  como  um  todo  demonstra  um  aumento  de 

população de 6,65% em sete anos. 

Outro dado importante a ser analisado é o PIB da região (em milhares de 

reais) que é demonstrado no quadro abaixo5:

município
PIB setor 1º

(agropecuária)
PIB setor 2º
(indústria)

PIB setor 3º
(serviços) imposto PIB total

Astolfo Dutra 6.189 27.752 40.608 8.407 82.956
Divinésia 3.699 1.392 7.787 450 13.328
Dores do Turvo 5.274 1.303 9.353 582 16.512
Guarani 12.650 7.406 25.224 3.384 48.664
Guidoval 6.939 8.589 20.294 2.692 38.515
Guiricema 14.798 4.640 21.046 2.220 42.704
Mercês 7.096 4.287 22.988 1.626 35.996
Piraúba 8.479 4.546 29.942 2.091 45.058
Rio Pomba 11.832 16.454 61.959 7.617 97.863
Rodeiro 1.996 17.363 19.882 4.109 43.350
São Geraldo 5.112 8.430 19.796 3.124 36.462
Senador Firmino 5.992 4.814 18.351 1.220 30.378
Silveirânia 3.027 692 5.691 287 9.697
Tabuleiro 3.987 1.699 10.991 820 17.497
Tocantins 9.367 13.267 46.883 5.513 75.029
Ubá 11.921 184.619 398.762 83.133 678.434
Visconde do Rio Branco 8.280 155.936 150.417 34.955 349.588

SOMA 126.638 463.189 909.974 162.230 1.662.031

Nesse  quadro  é  possível  constatar  a  importância  do  município  de  Ubá  e 

Visconde do Rio Branco em sua microrregião, os dois em uno contam com 62% do 

PIB regional,  as características econômicas de Ubá serão tratadas mais a frente 

deste estudo. O próximo quadro apresenta com qual percentual que cada município 

contribui com o PIB de sua microrregião, é apresentado abaixo.

5 Fonte: IBGE/2005. Últimos dados até a data de elaboração deste estudo.
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Participação no PIB da Microrregião
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Uma característica de suma importância para que a cidade se destaque no 

ambiente socioeconômico é qualidade de vida. Para quantificar este valor para a 

elaboração  do  perfil  da  microrregião  utilizaremos  o  Índice  de  Desenvolvimento 

Humano (IDH).

Todos os anos o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) é divulgado pelo 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). A elaboração do 

IDH tem como objetivo oferecer um contraponto a outro indicador, o Produto Interno 

Bruto (PIB), prestado acima, e parte do pressuposto que para dimensionar o avanço 

não  se  deve  considerar  apenas  a  dimensão  econômica,  mas  também  outras 

características  sociais,  culturais  e  políticas  que  influenciam a  qualidade  da  vida 

humana. (PNUD/Atlas de Desenvolvimento Humano)
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No  IDH  estão  equacionados  três  sub-índices  direcionados  às  análises 

educacionais, renda e de longevidade de uma população. O resultado das análises 

educacionais é medida por uma combinação da taxa de alfabetização de adultos e a 

taxa combinada nos três níveis de ensino (fundamental,  médio e superior).  Já o 

resultado  do  sub-índice  renda  é  medido  pelo  poder  de  compra  da  população, 

baseado  pelo  PIB  per  capita  ajustado  ao  custo  de  vida  local  para  torna-lo 

comparável  entre  países  e  regiões,  através  da  metodologia  conhecida  como 

paridade do poder de compra (PPC). E por último, o sub-índice longevidade tenta 

refletir as contribuições da saúde da população medida pela esperança de vida ao 

nascer.

A  metodologia  de  cálculo  do  IDH  envolve  a  transformação  destas  três 

dimensões em índices de longevidade, educação e renda, que variam entre 0 (pior) 

e 1 (melhor), e a combinação destes índices em um indicador síntese. Quanto mais 

próximo de 1 o valor deste indicador, maior será o nível de desenvolvimento humano 

do país ou região.(PNUD/Atlas de Desenvolvimento Humano)

Abaixo o IDHM de cada município da microrregião de Ubá de 1991 e de 2000 

assim como os outros três sub-índices que o compõe. E a posição do município em 

um ranking que compõe todos os 5507 municípios brasileiros. 

municipios IDHM, 
1991

IDHM, 
2000

IDHM-
Renda, 
1991

IDHM-
Renda, 
2000

IDHM-
Longevidade, 

1991

IDHM-
Longevidade, 

2000

IDHM-
Educação, 

1991

IDHM-
Educação, 

2000

ranking 
nacional

2000

Astolfo Dutra 0,685 0,771 0,606 0,672 0,709 0,807 0,739 0,833 1286
Divinésia 0,607 0,724 0,499 0,611 0,649 0,759 0,672 0,802 2532
Dores do 
Turvo 0,610 0,711 0,497 0,594 0,690 0,769 0,644 0,769 2795
Guarani 0,672 0,759 0,592 0,649 0,715 0,808 0,708 0,821 1616
Guidoval 0,612 0,736 0,550 0,659 0,618 0,759 0,667 0,790 2273
Guiricema 0,640 0,735 0,524 0,602 0,714 0,808 0,681 0,794 2300
Mercês 0,594 0,717 0,536 0,615 0,618 0,759 0,628 0,778 2674
Piraúba 0,660 0,759 0,547 0,648 0,715 0,812 0,717 0,817 1629
Rio Pomba 0,694 0,771 0,618 0,686 0,733 0,807 0,731 0,821 1307
Rodeiro 0,641 0,745 0,529 0,664 0,709 0,771 0,686 0,801 2028
São Geraldo 0,638 0,732 0,534 0,634 0,715 0,769 0,664 0,792 2390
Senador 
Firmino 0,658 0,730 0,534 0,606 0,715 0,782 0,725 0,802 2439
Silveirânia 0,623 0,721 0,533 0,593 0,618 0,759 0,719 0,811 2613
Tabuleiro 0,643 0,724 0,549 0,618 0,715 0,759 0,665 0,794 2554
Tocantins 0,672 0,762 0,601 0,669 0,690 0,810 0,725 0,808 1543
Ubá 0,715 0,773 0,631 0,701 0,733 0,766 0,782 0,853 1258
Visconde do 
Rio Branco 0,660 0,753 0,608 0,679 0,636 0,760 0,736 0,819 1807
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MEDIA 0,648 0,743 0,558 0,641 0,688 0,780 0,699 0,806

Evolução do IDHM
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Constamos  que  todos  os  municípios  da  microrregião  de  Ubá  apresentam 

evolução em seu IDH, e com evoluções consideráveis em todos os sub-índices. Não 

obstante, o IDH da microrregião esta abaixo do IDH mineiro que em 2000 era de 

0,773  e  do  brasileiro  que  em  2000  era  de  0,789.  E  longínquo  dos  melhores 

municípios brasileiros como, São Caetano do Sul (SP) com 0,919, Águas de São 

Pedro (SP) com 0,908 e Niterói (RJ) com 0,886. Se fosse um país a microrregião de 

Ubá apresentaria um desenvolvimento humano médio (pelos critérios da ONU) e 

seria o 99º país, em um ranking de 177, em IDH juntamente com o Siri Lanka6 e 

distante do Brasil  que ocupa a septuagésima posição. (HUMAN DEVELOPMENT 

REPORT 2007/2008).

Na seqüência levantaremos dados da principal cidade e a que dá o nome da 

microrregião:  Ubá.  Devido  à  importância  notória  que  o  município  tem  em  sua 

microrregião, aprofundaremos o estudo nele.

4.1.1.1. A cidade de Ubá
6 HDI rank: 2005, HUMAN DEVELOPMENT REPORT 2007/2008.
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4.1.1.1.1. Dados Gerais

Fonte – Confederação Nacional de Municípios

A localização do município de Ubá esta detalhada abaixo:

Fonte – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

4.1.1.1.2. Dados Socioeconômicos

15



A economia ubaense demonstra uma evolução,  devido ao crescimento do 

APL (arranjo produtivo local) de móveis e ao seu crescimento populacional. Abaixo 

podemos observar a evolução do PIB e do PIB per capta de 2002 a 2005, último 

dado até a elaboração deste estudo:

Podemos observar conforme gráfico abaixo que o crescimento do PIB não 

acompanha  proporcionalmente  o  crescimento  do  PIB  per  capta,  apesar  deste 

apresentar uma notável evolução de 2003 a 2004 de 17,61%. Podemos observar 

também  uma  tendência  de  continua  elevação  do  PIB,  o  que  demonstra  que  a 

economia esta aquecida, e que provavelmente ainda não atingiu seu ápice.  

Com o intuito de ratificar estas informações agora será descrita uma breve 

história do pólo moveleiro de Ubá, para que possamos entender como ocorreu e 

ainda ocorre esta evolução.

Juntamente com Linhares/Colatina (ES); Arapongas (PR); Votuporanga (SP); 

Mirassol, Jaci, Bálsamo e Neves Paulista (SP).  (Câmara; Stefano; Dutra; Gimenez; 
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Aligleri;  Guerreiro;  Souza;  Scaramuzza,  2008).  Ubá  é  um  dos  maiores  pólos 

moveleiro do Brasil.

Localizado  na  Zona  da  Mata  mineira,  com  mais  de  40026  empresas 

produtoras de móveis,  destas,  cerca de 250 estão no município  de Ubá,  o Pólo 

Moveleiro de Ubá é o mais importante pólo produtor de móveis de Minas Gerais 

(Fernandes; Junior, 2002). Sua origem remonta à década de 40 com o alojamento 

dos primeiros empreendimentos produtores de móveis no município de Ubá, com a 

presença  de  uma  empresa  de  grande  porte,  a  Dolmani.  Em  relação  ao 

desenvolvimento do pólo moveleiro ubaense e suas peculiaridades de formação é 

adequado  notar  que  o  modelo  é  diferente  do  alemão (grandes  empresas)  e  do 

italiano  (pequenas  empresas  associadas),  configurando  um  pólo  misto  com, 

basicamente,  por  micro,  pequenas  e  médias  empresas  a  participação  do 

empresariado foi  essencial  para a sua formação nos anos 60 (como pólo) e sua 

consolidação do pólo nos anos 80. (Santos, Pamplona e Ferreira,1998)

Com seu gênesis a partir de microempresas a constituição do pólo, segundo o 

porte de suas empresas, pouco se alterou desde sua formação.

Compostas  por  micro,  pequenas  e  médias  organizações  o  Pólo  de  Ubá 

corresponde ao padrão nacional brasileiro para o setor moveleiro. Em relação ao 

tipo de produto do pólo, a produção de móveis de madeira,  em especial  móveis 

residenciais, assume maior evidência quanto ao número de empresas e empregos 

gerados. Além destas empresas outro fato curioso é a presença, no município de 

Ubá,  da  maior  empresa  brasileira  produtora  de  móveis  de  metal,  a  Itatiaia. 

(Fernandes; Junior, 2002)

Outro dado de suma importância para se analisar a economia de uma região 

é a sua renda per capta que é a razão entre o somatório da renda per capita de 

todos os indivíduos e o número total desses indivíduos. A renda per capita de cada 

indivíduo é definida como a razão entre a soma da renda de todos os membros da 

família e o número de membros da mesma.
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Os  valores  acima  estão  expressos  em  reais  de  1º  de  agosto  de  2000. 

Visualizando criticamente o dado acima pode se notar uma evolução de 51,85% em 

nove anos. Apesar desse estupendo crescimento a renda do ubaense ainda está 

baixa se compararmos a renda per capta do brasileiro, assim como visto as seguir:

E  é  ainda  mais  baixa  se  comparada  a  de  outros  municípios  de  maior 

importância nacional, como São Paulo – SP:
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Outro fator importante tão importante quanto à renda e saber de onde ela 

vem, como no famoso caso americano Watergate como disse o conselho célebre de 

Mark Felt : "Follow the money" (Siga o dinheiro). (Época, 2006)

Pensando nisso a diante veremos o gráfico, os percentuais da renda e de onde 

são provenientes, da cidade de Ubá. Utilizando a seguinte metodologia:

• %  da  renda  proveniente  de  transferências  governamentais

Equivale à participação percentual das rendas provenientes de transferências 

governamentais  (aposentadorias,  pensões  e  programas  oficiais  de  auxílio, 

como renda mínima, bolsa-escola e seguro-desemprego, etc) na renda total 

do município.

• %  da  renda  proveniente  de  rendimentos  do  trabalho

Equivale  à  participação  percentual  das  rendas  provenientes  do  trabalho 

(principal e outros) na renda total do município.

• % de pessoas com mais de 50% da renda provenientes de transferências 

governamentais

Percentual de pessoas cuja renda familiar  per capita provém, em mais de 

metade  de  seu  valor  total,  de  rendimentos  de  aposentadoria,  pensão  e 

programas oficiais de auxílio. A renda familiar per capita de cada indivíduo é 

definida como a razão entre a soma da renda de todos os membros de sua 

família e o número de membros da mesma.
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Podemos observar que a grande maioria da renda ubaense é proveniente do 

trabalho apesar de haver uma redução desse percentual ao decorrer da década de 

90. Esse dado se analisado em conjunto com a renda per capta constatamos que o 

município de Ubá oferece empregos com remuneração baixa. O explicaria o fato de 

Ubá  não  ter  indústrias  de  alto  nível  tecnológico,  juntamente  com  o  elemento 

educação que será explanado em seguida.

Os dados de educação do município de Ubá vêm confirmar os demais dados 

já  ilustrados  no  decorrer  deste  estudo.  Para  iniciar  os  dados  de  educação 

iniciaremos  pelo  o  índice  de  analfabetismo,  neste  índice  são  considerado  o 
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percentual de pessoas que nessa faixa etária que não sabem ler nem escrever um 

bilhete simples. 

Tão importantes quantas as taxas de analfabetismo são os anos de instrução 

da  população.  Os  dados  abaixo  estão  considerando  os  domicílios  particulares 

permanentes por número de moradores e anos de estudo da pessoa responsável 

pelo domicílio.

Educação - Anos de Estudo Ubá - MG  
2000 Percentual

Sem instrução ou menos de 
1 ano 2.655 11,35%
1 ano 917 3,92%

2 anos 1.374 5,88%
3 anos 1.632 6,98%
4 anos 6.439 27,53%
5 anos 1.533 6,56%
6 anos 861 3,68%
7 anos 1.032 4,41%
8 anos 2.276 9,73%
9 anos 283 1,21%

10 anos 363 1,55%
11 anos 2.433 10,40%
12 anos 84 0,36%
13 anos 103 0,44%
14 anos 150 0,64%
15 anos 704 3,01%
16 anos 310 1,33%

17 anos ou mais 204 0,87%
Não determinados 32 0,14%
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Fonte – INEP/MEC/IBGE

Como vemos mais de 50% tem menos que quatro anos de educação, isso 

comprova o baixo sub-índice do IDH de educação do município de Ubá. 

4.1.2. Microrregião de Viçosa

De  acordo  com  a  assembléia  legislativa  de  Minas  Gerais  (2008),  a 

microrregião  de  Ubá  é  composta  pelas  as  seguintes  cidades7:  Alto  Rio  Doce, 

Amparo da Serra, Araponga, Brás Pires, Cajuri, Canaã, Cipotânea, Coimbra, Ervália, 

Lamim, Paula Cândido, Pedra do Anta, Piranga, Porto Firme, Presidente Bernardes, 

Rio Espera, São Miguel do Anta, Senhora de Oliveira, Teixeiras, Viçosa. Vide mapa 

abaixo:

Em concordância  com o  objetivo  deste  estudo,  agora  serão apresentados 

dados  socioeconômicos  da  microrregião  de  Viçosa.  Onde  na  conclusão  serão 

traçados os perfis das duas microrregiões e será feita uma comparação entre elas.

O primeiro dado a ser abordado é a população. Nos quadros abaixo serão 

demonstrados a população e sua evolução:

7 Dados acessados em 06/08/2008 em: <http://www.almg.gov.br/index.asp?
grupo=estado&diretorio=mregiao&arquivo=macrorregioes&macro=2 >
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Município
População 

2000
População 

2007 Evolução
Área 
km²

Alto Rio Doce 13.858 12.657 -8,67% 519
Amparo da Serra 5.477 5.245 -4,24% 146
Araponga 7.916 8.029 1,43% 304
Brás Pires 5.107 4.592 -10,08% 223
Cajuri 4.190 4.015 -4,18% 83
Canaã 4.789 4.668 -2,53% 175
Cipotânea 6.345 6.539 3,06% 153
Coimbra 6.523 6.886 5,56% 107
Ervália 17.018 18.002 5,78% 357
Lamim 3.587 3.546 -1,14% 118
Paula Cândido 9.037 9.086 0,54% 269
Pedra do Anta 3.925 3.672 -6,45% 164
Piranga 17.010 17.208 1,16% 657
Porto Firme 9.474 10.404 9,82% 285
Presidente Bernardes 5.847 5.699 -2,53% 237
Rio Espera 6.942 6.594 -5,01% 240
São Miguel do Anta 6.641 6.820 2,70% 152
Senhora de Oliveira 5.643 5.675 0,57% 170
Teixeiras 11.149 11.665 4,63% 167
Viçosa 64.854 70.404 8,56% 299

TOTAL 215.332 221.406 2,82% 3592

Minas Gerais 17.891.494 19.273.506 7,72% 586528

Brasil 169.799.170 183.987.291 8,36% 8514205
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Podemos  averiguar  que  na  microrregião  de  viçosa  todos  os  municípios, 

exceto por Viçosa, apresentam crescimento abaixo da média  mineira e alguns como 

Brás Pires e Alto Rio Doce forte redução populacional.

Após esta  analise  demográfica,  passaremos para  a  analise  econômica da 

região. O primeiro dado a ser analisado é o PIB dos municípios  (em milhares de 

reais) e sua participação na microrregião, vide quadro abaixo.

município
PIB setor 1º

(agropecuária)
PIB setor 2º
(indústria)

PIB setor 3º
(serviços) imposto PIB total

Alto Rio Doce 11.101 4.223 27.348 1.658 44.330
Amparo da Serra 3.984 1.344 10.458 463 16.249
Araponga 10.916 1.929 13.586 712 27.143
Brás Pires 4.527 1.163 9.380 418 15.489
Cajuri 4.871 1.362 12.634 1.382 20.249
Canaã 9.909 1.165 9.181 614 20.870
Cipotânea 4.881 1.671 12.281 577 19.410
Coimbra 11.121 2.484 18.783 1.500 33.888
Ervália 21.232 8.658 50.247 6.171 86.308
Lamim 1.998 984 7.731 339 11.052
Paula Cândido 13.814 3.663 18.332 1.321 37.130
Pedra do Anta 2.789 977 7.710 328 11.804
Piranga 9.276 4.961 31.470 1.457 47.164
Porto Firme 9.710 2.330 16.930 883 29.853
Presidente Bernardes 3.905 1.371 11.107 502 16.886
Rio Espera 3.109 1.593 11.438 440 16.580
São Miguel do Anta 12.630 1.876 14.154 1.001 29.662
Senhora de Oliveira 4.942 1.501 13.406 648 20.496
Teixeiras 9.070 3.983 29.572 2.054 44.679
Viçosa 13.245 55.434 314.153 34.121 416.952

SOMA 167.030 102.672 639.901 56.589 966.194

Apesar  da  população  pouco  menor  que  da  microrregião  de  Ubá,  a 

microrregião  de  Viçosa  apresenta  um  PIB  significativamente  menor,  não 

conseguindo obter a casa do bilhão de reais/ano, somente a soma dos PIB’s de Ubá 

e Visconde do Rio Branco já superam esta marca. E grande parte deste ínfimo PIB 

pertence à cidade de Viçosa.
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Participação do PIB da Microrregião
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A próxima informação a ser avaliada é o índice de desenvolvimento humano 

da microrregião, conforme quadro abaixo:

municipios IDHM, 1991 IDHM, 
2000

IDHM-
Renda, 
1991

IDHM-
Renda, 
2000

IDHM-
Longevidade, 

1991

IDHM-
Longevidade, 

2000

IDHM-
Educação, 

1991

IDHM-
Educação, 

2000
Ranking 
nacional

Alto Rio Doce 0,593 0,696 0,47 0,577 0,657 0,752 0,652 0,758 3054
Amparo da 
Serra 0,588 0,675 0,498 0,569 0,63 0,707 0,637 0,748 3363
Araponga 0,549 0,657 0,462 0,536 0,659 0,75 0,525 0,684 3644
Brás Pires 0,62 0,705 0,47 0,551 0,698 0,751 0,692 0,814 2900
Cajuri 0,56 0,694 0,479 0,599 0,545 0,685 0,657 0,799 3087
Canaã 0,578 0,678 0,45 0,578 0,666 0,685 0,619 0,771 3326
Cipotânea 0,574 0,643 0,437 0,522 0,63 0,659 0,656 0,748 3865
Coimbra 0,642 0,756 0,55 0,638 0,665 0,81 0,712 0,821 1699
Ervália 0,596 0,7 0,502 0,629 0,662 0,724 0,623 0,748 2986
Lamim 0,602 0,691 0,488 0,573 0,643 0,707 0,676 0,793 3141
Paula Cândido 0,615 0,699 0,509 0,581 0,657 0,723 0,68 0,793 3009
Pedra do Anta 0,554 0,664 0,498 0,576 0,505 0,659 0,66 0,756 3550
Piranga 0,595 0,661 0,469 0,538 0,698 0,707 0,617 0,738 3591
Porto Firme 0,604 0,686 0,488 0,563 0,698 0,75 0,626 0,745 3221
Presidente 
Bernardes 0,756 0,79 0,676 0,699 0,782 0,805 0,809 0,865 812
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Rio Espera 0,598 0,673 0,478 0,555 0,671 0,685 0,646 0,78 3416
São Miguel do 
Anta 0,6 0,717 0,52 0,616 0,624 0,771 0,655 0,765 2680
Senhora de 
Oliveira 0,575 0,654 0,478 0,551 0,588 0,665 0,658 0,746 3715
Teixeiras 0,608 0,712 0,548 0,632 0,59 0,685 0,687 0,819 2786
Viçosa 0,723 0,809 0,677 0,741 0,655 0,756 0,836 0,929 405

MEDIA 0,6065 0,698 0,507 0,591 0,64615 0,7218 0,66615 0,781
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A exemplo da microrregião de Ubá, todos os municípios da microrregião de 

Viçosa tiveram crescimento em seus índices de IDH. Também podemos considerar 

Viçosa com IDH alto  (pelos critérios da ONU)  sendo o 405º município do ranking 

nacional. Contudo a microrregião como um todo ficou aquém do índice mineiro e 

brasileiro. O fator decisivo para este índice regional ser baixo e o sub-índice renda 

onde  a  grande  maioria  dos  municípios  esta  abaixo  de  0,7,  tendo  como  única 

exceção Viçosa.
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4.1.2.1. A cidade de Viçosa

4.1.2.1.1. Dados Gerais

Fonte – Confederação Nacional de Municípios

A localização do município de Viçosa esta detalhada abaixo:

Fonte – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
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4.1.2.1.2. Dados Socioeconômicos

A economia  de  Viçosa  ou  como  é  chamada  pelo  geógrafo  Mirlei  Fachini 

Vicente “A CIDADE CIENTÍFICA”,  descreve que a economia da cidade baseada 

principalmente no setor terciário. Esse setor fornece meios de sobrevivência para a 

população urbana crescente, devido ao advento da UFV (Universidade Federal de 

Viçosa). 
“Se  nos  dias  atuais  Viçosa  é  fortemente  marcada  por  uma 

especialização  urbana  com  notável  caráter  de  cidade  universitária,  no 

conjunto do território  nacional  a cidade também desponta como centro de 

produção científica especializada...

 Viçosa  apresenta  atualmente  uma  notável  superioridade  das 

atividades  econômicas  urbanas  frente  às  agrícolas.  Dentre  as  principais 

atividades urbanas, pelo próprio caráter de cidade universitária, destaca-se o 

papel do setor terciário (comércio e serviços), que atualmente é responsável 

por  mais  de  dois  terços  do  valor  do  Produto  Interno  Bruto  do  município” 

(Fachini, 2005).

Abaixo a evolução do PIB da cidade, o PIB do setor de serviços e o PIB per 

capta:
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O gráfico acima confirma a prosperidade da cidade universitária. O PIB do 

setor de serviços é 75,35% do PIB total, o que pode demonstrar a dependência da 

cidade da universidade federal que é a força motriz do setor terciário viçosense. 

São nas atividades do setor  terciário  que a estrutura microeconômica de Viçosa 

estabelece  seus  fundamentos  e  é  onde  mais  de  um  terço  da  população 

economicamente ativa do município trabalha nas atividades do setor terciário (IBGE, 

2000, apud Fachini, 2004). Das empresas existentes no município de Viçosa, as do 

setor de comércio e serviços contabilizam mais de 90%, e são ainda marcadas pelo 

caráter  de  pequeno  porte.  Contudo  a  prosperidade  não  acompanha 

proporcionalmente a evolução da população como pode ser visto no PIB per capta 

que vem evoluindo aquém do PIB total do município. 

Praticamente tudo que tange a cidade de Viçosa tem alguma ligação com sua 

universidade federal, e é devido a ela que viçosa se destaca no âmbito internacional 

como sitio de produção cientifica de alto nível com ênfase no setor agrário. Como 

também é dito por Fachini, Viçosa é uma cidade, dois tempos, antes e depois da 

UFV. 

Mesmo no setor secundário marcado pela agroindústria, principalmente pela 

presença em Viçosa da unidade do grupo Pif-Paf, que possui expressiva circulação 

de sua produção no mercado regional. A Universidade Federal de Viçosa realiza 

atividades industriais no município ligadas ao setor agroindustrial. Por meio de uma 

Fundação, a UFV fabrica, com matéria prima local, uma série de produtos lácteos 

que são comercializados no próprio município e no entorno regional. (Fachini, 2005)

Graças à universidade a renda per capta da cidade de viçosa é melhor que a 

nacional como vemos no gráfico abaixo:
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E as maiorias da renda provem do laboro de seus habitantes, lembrando que 

pela metodologia o salário do servidor público não é considerado proveniente de 

transferências governamentais, mas sim renda proveniente do trabalho. 

Mesmo com a sua vocação para a educação Viçosa apresenta índices de 

analfabetismo funcional como descrito no quadro abaixo.
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No índice anos de estudo viçosa apresenta  um percentual  significativo  de 

pessoas responsáveis pelo domicilio com mais de 17 anos de estudo, mas uma vez 

a explicação se da à existência da universidade federal.

Educação - Anos de Estudo

Viçosa- 
MG  
2000 Percentual

Sem instrução ou menos de 1 
ano 1.647 9,59%

1 ano 666 3,88%
2 anos 945 5,50%
3 anos 1.241 7,22%
4 anos 3.952 23,00%
5 anos 961 5,59%
6 anos 492 2,86%
7 anos 581 3,38%
8 anos 1.320 7,68%
9 anos 291 1,69%

10 anos 303 1,76%
11 anos 1.871 10,89%
12 anos 98 0,57%
13 anos 163 0,95%
14 anos 181 1,05%
15 anos 592 3,45%
16 anos 590 3,43%

17 anos ou mais 1227 7,14%
Não determinados 61 0,36%

Fonte – INEP/MEC/IBGE

Os  dados  acima  se  referem  os  domicílios  particulares  permanentes  por 

número de moradores e anos de estudo da pessoa responsável pelo domicílio. 
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5. Metodologia

5.1. Coleta de Dados

Com o propósito de atingir os objetivos deste artigo, a coleta de dados foi 

realizada por meio de duas fontes distintas de informações, a saber.

5.1.1. Pesquisa Bibliográfica

A construção do referencial  teórico foi iniciada em maio de 2008 mediante 

pesquisa exploratória em livros de autores consagrados e teses e estudos e dados 

das microrregiões estudadas relacionadas ao objetivo da pesquisa. O detalhamento 

das pesquisas usadas para a elaboração dos dados estará presente no anexo. 

A  coleta  de  dados  será  feita  pelo  pesquisador,  aluno  do  8º  período  de 

Administração de Empresas da Universidade Presidente Antônio Carlos - Visconde 

do Rio Branco - Campus IV, Gustavo Bastos Braga.

5.1.2. Sites da Internet

Com relação às informações disponíveis na internet, foram utilizados somente 

sites de órgãos e entidades oficiais de pesquisa científica, como o IBGE e a ONU, 

principalmente  aqueles  relacionados  com  o  propósito  do  estudo.  Estes  estão 

especificados nas referências.
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6. Conclusão

Findando  este  estudo  esta  conclusão  tratara  dos  perfis  das  microrregiões 

estudadas e eventuais comparações entre as mesmas.

A  microrregião  de  Ubá  e  fortemente  marcada  no  âmbito  econômico  pelo 

arranjo produtivo local da indústria moveleira e outro ainda não citado neste estudo 

que seria o APL da indústria têxtil, esse último com menor importância econômica. 

Tendo como única exceção a essa regra Visconde do Rio Branco que tem em sua 

economia  além  das  fabricas  de  moveis  e  têxteis  a  presença  de  empresas 

alimentícias fortes como a Tropical Indústria de Alimentos Ltda. e a maior empresa 

frigorífica mineira8 a Pif-Paf alimentos. Mesmo com essas grandes quantidades de 

indústrias o PIB do setor terciário e maior do que do setor primário e secundário 

juntos,  tal  qual  a  microrregião  de  Viçosa.  Sendo  assim  o  perfil  econômico  da 

microrregião ubaense caracteriza – se pelas empresas de serviços, moveleira, têxtil. 

A  região  apresenta  uma tendência  de  crescimento  econômico,  e  também social 

como é visto na evolução considerável do IDH-M da região. Outra característica da 

região que não deve ser omitida e a baixa renda media de seus habitantes a cidade 

de Ubá mesmo tendo PIB melhor do que Viçosa apresenta renda media e um IDH 

menor,  o  que pode ser  entendido como uma pior  qualidade de vida.  Portanto a 

microrregião de Ubá é floresce economicamente e ainda esta em seus primeiros 

passos na melhoria da renda e da qualidade de vida de seus habitantes. 

 A microrregião de Viçosa apresenta duas dependências claras a da região 

com Viçosa e a de Viçosa com a UFV.  Este estudo somente reforçou pesquisas 

anteriores  que já  apresentavam este  fato,  apesar  de  que aos poucos empresas 

estejam vindo à região como a Pif-Paf alimentos. Falar da economia da microrregião 

de Viçosa é falar de seu setor de serviços que representa 66,22% do PIB da região. 

Sem duvida a região não apresenta números relevantes em seu setor secundário 

uma vez que até seu setor primário tem PIB maior. Portanto, o perfil econômico da 

região de Viçosa é caracterizado pelo setor de serviços e o setor primário, já que o 

único município a apresentar o PIB das indústrias maior do que o agropecuário é 

Viçosa. Outro fato de importância no perfil socioeconômico da microrregião e o baixo 

crescimento populacional que ela vive. Em sete anos a população cresceu apenas 

2,82% e se desconsiderarmos a cidade de Viçosa esse número é reduzido para 

8 Dado obtido em http://www.pifpaf.com.br/interna.php?n1=empresa&n2=historia acessado em 24/07/08
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0,35%.  Exceto  por  Viçosa  e  Porto  Firme,  todas  as  outras  cidades  apresentam 

crescimento abaixo da média mineira e algumas uma forte tendência de redução da 

população. Já no âmbito social a região apresenta uma evolução considerável em 

seu  IDH  apresentando  até  uma cidade  com o  IDH considerado  alto  pela  ONU, 

Viçosa com 0,809, devido a UFV e sua população apresentar uma media de anos de 

estudo relativamente alta. Apesar de também ter o município com o menor IDH das 

duas regiões Cipotânea com 0,643.

Apesar  de  vizinhas  as  Microrregiões  de  Ubá  e  Viçosa  apresentam perfis 

socioeconômicos distintos, a região de Ubá com indústria prospera e a região de 

Viçosa dependente de seus serviços e de sua agropecuária. A cidade de Viçosa tem 

a melhor qualidade de vida da região se considerar o IDH, em contraponto ao PIB 

ubaense que é substancialmente maior. Portanto se você leitor quer ser empresário 

do setor moveleiro ou têxtil, terá mais estrutura no cluster ubaense, entanto se você 

busca  melhor  qualidade  de  vida  e  ou  uma  cidade  com  pesquisa  cientifica 

desenvolvida opte por Viçosa.  
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8. Anexos

8.1. Lei que regula o FPM

 O CONGRESSO NACIONAL decreta:

           Art. 1º O §2º do art. 91 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966, modificado 

pelo art. 1º do Decreto-Lei nº 1.881, de 27 de agosto de 1981, passa a vigorar com a 

seguinte redação:

"Art. 2º  
§ 2º  

Categoria do Município,

segundo seu número de habitantes Coeficiente

a) Até 12.792

Pelos primeiros 6.000  0,60 

Para cada 3.396, ou fração excedente, mais  0,20 

b) Acima de 12.792 até 46.752

Pelos primeiros 12.792  1,00 

Para cada 6.792 ou fração excedente, mais  0,20 

c) Acima de 46.752 até 97.692

Pelos primeiros 46.752  2,00 

Para cada 10.188 ou fração excedente, mais  0,20 

d) Acima de 97.692 até 152.028

Pelos primeiros 97.692  3,00 

Para cada 13.584 ou fração excedente, mais  0,20 

e) Acima de 152.028  4,00

      (NR)"

            Art.  2º Esta  Lei  entra  em vigor  em 1º  de  janeiro  do  exercício  financeiro 

subseqüente ao da sua aprovação.
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8.2.  Pesquisas  Utilizadas  no  Calculo  do  PIB  dos  municípios
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