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 SOBRE AS FONTES DE DADOS

Centralina, MG
IDHM 2010

0,678
FAIXA DO IDHM

Médio
IDHM entre 0,600 e 0,699

POPULAÇÃO 2017

10.622 hab.
DENSIDADE DEMOGRÁFICA
2017

32,46 hab/km²
PIB PER CAPITA 2016

R$ 11,94
anual, em mil reais de agosto 2010

ANO DE INSTALAÇÃO

1953

ÁREA

327,20 Km²
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IDHM
O IDHM e seus indicadores

AUMENTOU 18,53% DESDE 2000

A partir dos dados do Censo Demografico, o gráfico e a tabela mostram
que o IDHM do município - Centralina - era 0,572, em 2000, e passou para
0,678, em 2010. 
Em termos relativos, a evolução do índice foi de 18,53% no município.

IDHM
2000

0,572

IDHM
2010

0,678

Valor do IDHM no município - Centralina/MG - 1991,
2000 e 2010

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010).
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O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é um número que varia entre 0,000 e 1,000. Quanto mais próximo de 1,000, maior o
desenvolvimento humano de uma localidade.
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IDHM e seus indicadores no município - Centralina/MG - 2000 e 2010

Total

2000

Total

2010

Negros

2010

Brancos

2010

Mulheres

2010

Homens

2010

0,572 0,678 - - - -

0,410 0,558 - - - -

28,15 39,87 - - - -

Indicadores

IDHM

IDHM Educação
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Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (2000 e 2010).

Total

2000

Total

2010

Negros

2010

Brancos

2010

Mulheres

2010

Homens

2010

60,12 70,93 - - - -

59,62 80,48 - - - -

34,22 57,70 - - - -

23,57 31,28 - - - -

0,751 0,853 - - - -

70,06 76,19 - - - -

0,609 0,654 - - - -

354,07 468,15 - - - -

Indicadores

% de 4 a 5 anos na escola

% de 11 a 13 anos de idade n…

% de 15 a 17 anos de idade c…

% de 18 a 20 anos de idade c…

IDHM Longevidade

Esperança de vida ao nascer

IDHM Renda

Renda per capita
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Evolução do IDHM

Como evidenciado anteriormente, o IDHM do município - Centralina -
apresentou aumento entre os anos de 2000 e 2010, enquanto o
IDHM da UF - Minas Gerais - passou de 0,624 para 0,731. Neste
período, a evolução do índice foi de 18,53% no município, e 17,15% na
UF.

Ao considerar as dimensões que compõem o IDHM, também entre
2000 e 2010, verifica-se que o IDHM Longevidade apresentou
alteração 13,58%, o IDHM Educação apresentou alteração 36,10% e
IDHM Renda apresentou alteração 7,39%.

O gráfico ao lado permite acompanhar a evolução do IDHM e suas
três dimensões para o município - Centralina - e para a UF - Minas
Gerais - nos anos de 1991, 2000 e 2010.

 AUMENTOU 18,53% DESDE
2000

IDHM 2010 Centralina

0,678
 AUMENTOU 17,15% DESDE

2000

IDHM 2010 Minas Gerais

0,731

A ÁRVORE DO IDHM

Permite visualizar a evolução do índice para os períodos
disponíveis e a diferença entre o resultado e o IDHM ideal da
territorialidade.

Evolução do IDHM no município - Centralina / MG -
1991, 2000 e 2010
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Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010).

 

Centralina/MG

Exibir IDHM Ideal

1991 2000 2010

 

Minas Gerais

Exibir IDHM Ideal

1991 2000 2010

Ranking

Em 2010, o IDHM do município - Centralina - ocupava a 2481ª posição
entre os 5.565 municípios brasileiros e a 365ª posição entre os
municípios de seu estado (UF).

 SUBIU 370 DESDE 2000

RANKING GERAL 2010
Centralina

2481ª
posição

 SUBIU 29 DESDE 2000

RANKING GERAL 2010
Minas Gerais

365ª
posição

Posição do IDHM do município - Centralina/MG - 2010

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censo Demográfico (2010).

5565ª
Melgaço(PA)

MENOR IDHM DO BRASIL

2481ª
Centralina(MG)

1ª
São Caetano do Sul(SP)

MAIOR IDHM DO BRASIL

853ª
São João das Missões(MG)

MENOR IDHM MG

365ª
Centralina(MG)

1ª
Nova Lima(MG)

MAIOR IDHM MG
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População
Indicadores demográficos

VARIAÇÃO POPULACIONAL NO PERÍODO 2013 - 2017

De acordo com as estimativas de 2017, a população do município -
Centralina - era de 10.622 pessoas, sendo composta, em sua maioria, por
homens e negros .

Entre 2013 e 2017, a população do município - Centralina - registrou um
aumento de 0,37%. No mesmo período, a UF - Minas Gerais - registrou um
aumento de 2,56%. A tabela mostra a população total do município e a sua
composição por sexo e cor nesses dois anos.

Centralina

0,37%
Minas Gerais

2,56%

População por sexo e cor no município -
Centralina/MG - 2017

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Estimativa populacional FJP (2017). Obs.: Não foram
consideradas as categorias de cor/raça amarela e indígena.

Homens 51,15%

Mulheres 48,85%

Brancos 48,15%

Negros 49,68%

População total por sexo e cor no município - Centralina/MG - 2013 e 2017

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Estimativa populacional FJP (2013 e 2017). Obs.: Não foram consideradas as categorias de cor/raça amarela e indígena.

População

2013

% do Total

2013

População

2017

% do Total

2017

10.583 100,00 10.622 100,00

5.170 48,85 5.189 48,85

5.413 51,15 5.433 51,15

5.257 49,67 5.277 49,68

5.095 48,14 5.114 48,15

População total

Mulher

Homem

Negro

Branco

Estrutura etária

TAXA DE ENVELHECIMENTO

Centralina 2010

%
Minas Gerais 2010

%

O QUE É A RAZÃO DE DEPENDÊNCIA TOTAL?

É a população com menos de 15 anos ou com mais de 65Pressione (: a) Para abrir o Menu AcessibilidadePressione (: a) Para ativar o menu de navegação do teclado
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Pirâmide etária e distribuição por sexo, segundo os grupos de idade no município - Centralina/MG - 1991, 2000 e
2010

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010).

Segundo as informações do Censo Demográfico, a razão de dependência
total no município passou de 50,07%, em 2000, para 46,76% em 2010, e a
proporção de idosos, de 7,15% para 10,42%.

Já na UF, a razão de dependência passou de 52,84% para 44,01%, e a
proporção de idosos, de 6,20% para 8,12% no mesmo período.

 AUMENTOU 3,27 p.p. 
DESDE 2000

10,42% 8,12%
 AUMENTOU 1,92 p.p. 

DESDE 2000

anos de idade (população economicamente dependente)
em relação à população de 15 a 64 anos de idade
(população potencialmente ativa).

O QUE É A TAXA DE ENVELHECIMENTO?

Razão entre a população de 65 anos ou mais de idade em
relação à população total.

Estrutura etária da população no município - Centralina/MG - 2000 e 2010

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (2000 e 2010).

População

2000

% do Total

2000

População

2010

% do Total

2010

2.683 26,21 2.201 21,44

6.821 66,64 6.995 68,14

732 7,15 1.070 10,42

50,07 - 46,76 -

7,15 - 10,42 -

Estrutura Etária

Menor de 15 anos

15 a 64 anos

65 anos ou mais

Razão de dependência

Taxa de envelhecimento

2010

0 a 4
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10 a 14
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80+
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1,991 2,000 2,010
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Saúde
Longevidade e mortalidade

A esperança de vida ao nascer é o indicador utilizado para compor a
dimensão Longevidade do IDHM e faz referência ao Objetivo de
Desenvolvimento Sustentável 3 – Saúde e Bem-estar. O valor dessa
variável no município - Centralina - era de 70,06 anos, em 2000, e de
76,19 anos, em 2010. Na UF - Minas Gerais -, a esperança de vida ao
nascer era 70,55 anos em 2000, e de 75,30 anos, em 2010.

A taxa de mortalidade infantil, definida como o número de óbitos de
crianças com menos de um ano de idade para cada mil nascidos
vivos, passou de 28,49 por mil nascidos vivos em 2000 para 13,60 por
mil nascidos vivos em 2010 no município. Na UF, essa taxa passou de
27,75 para 15,08 óbitos por mil nascidos vivos no mesmo período.

A tabela a seguir mostra as esperanças de vida ao nascer e as taxas
de mortalidade infantil total e desagregadas por sexo e cor para os
anos de 2000 e 2010.

Longevidade e mortalidade, por sexo e cor e situação de domicílio no município - Centralina/MG - 2000 e 2010

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: IBGE. Censos Demográficos de 2000 e 2010.

Total

2000

Total

2010

Negros

2010

Brancos

2010

Mulheres

2010

Homens

2010

Rural

2010

Urbano

2010

28,49 13,60 - - - - - -

70,06 76,19 - - - - - -

Indicadores

Mortalidade infantil

Esperança de vida ao nascer

Com a taxa observada em 2010 e evidenciada no quadro anterior, o município não cumpre ainda com a meta 3.2 dos
Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - ODS das Nações Unidas, segundo a qual a mortalidade infantil no país
deve estar abaixo de 12 óbitos por mil nascidos vivos em 2030.

Outros indicadores de saúde, por sexo e cor, calculados com base nos registros do Ministério da Saúde -
Centralina/MG - 2016 e 2017

Pressione (: a) Para abrir o Menu AcessibilidadePressione (: a) Para ativar o menu de navegação do teclado
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Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: DataSus – Ministério da Saúde (2016 e 2017)

Total

2016

Total

2017

Negros

2017

Brancos

2017

Mulheres

2017

Homens

2017

Total

2016

Total

2017

Negros

2017

Brancos

2017

Mulheres

2017

Homens

2017

5,56 7,91 4,24 3,48 2,35 5,55

320,36 451,89 244,77 197,70 197,70 254,19

9,43 29,41 16,67 50,00 - 52,63

0,00 0,00 0,00 0,00 9,41 0,00

18,84 9,41 - 9,41 - 9,41

18,84 28,24 9,41 18,83 - 28,24

1,96 0,91 1,43 0,00 0,00 2,33

0,94 3,92 3,33 2,70 - -

15,09 23,53 21,67 21,62 - -

Indicadores de Registros AdministrativosIndicadores de Registros Administrativos

Taxa bruta de mortalidade

Taxa de mortalidade por doenças não transm…

Taxa de mortalidade infantil

Taxa de incidência de AIDS

Taxa de mortalidade por acidente de trânsito

Taxa de mortalidade por suicídio

% de internações por doenças relacionadas a…

% de meninas de 10 a 14 anos de idade que ti…

% de adolescentes de 15 a 17 anos de idade q…
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Educação
Fluxo escolar de crianças e jovens

O IDHM Educação é composto por cinco indicadores. Quatro deles se referem ao fluxo escolar de crianças e jovens, buscando medir até que
ponto estão frequentando a escola na série adequada à sua idade. O quinto indicador refere-se à escolaridade da população adulta. A dimensão
Educação, além de ser uma das três dimensões do IDHM, faz referência ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 4 – Educação de Qualidade.

ADEQUAÇÃO IDADE-SÉRIE EM 2010

No município, a proporção de crianças de 5 a 6 anos na escola era de 93,94%, em 2010. No mesmo ano, a proporção de crianças de 11 a 13 anos,
frequentando os anos finais do ensino fundamental, era de 80,48%. A proporção de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo era
de 57,70%; e a proporção de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo era de 31,28%.

5 a 6 anos

93,94%
11 a 13 anos

80,48%
15 a 17 anos

57,70%
18 a 20 anos

31,28%

Fluxo escolar por faixa etária no município - Centralina/MG - 2000 e 2010

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (2000 e 2010).

Fluxo escolar por faixa etária no município - Centralina/MG - e na UF - Minas Gerais - 2010

2000 2010
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Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censo Demográfico 2010.

Centralina Minas Gerais Brasil
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de idade na
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anos de idade
nos anos �nais
do ensino
fundamental ou
com ensino
fundamental
completo

% de 15 a 17
anos de idade
com ensino
fundamental
completo

% de 18 a 20
anos de idade
com ensino
médio completo

DEFASAGEM, DISTORÇÃO E EVASÃO

 AUMENTOU 6,53
p.p.

 DESDE 2000

6 a 17 anos com
até 2 anos de
defasagem 2010

83,55%
 AUMENTOU 7,70

p.p.
 DESDE 2016

Distorção idade-
série no ensino
médio 2017

40,00%

 AUMENTOU 0,20
p.p.

 DESDE 2013

Evasão no
ensino
fundamental
2014

 
 
 

3,40%

Em 2000, 77,02% da população de 6 a 17 anos estavam cursando o
ensino básico regular com menos de dois anos de defasagem idade-
série. Em 2010, esse percentual era de 83,55%.

A taxa de Distorção idade-série no ensino médio no município era de
32,30%, em 2016, e passou para 40,00%, em 2017. Por sua vez, a taxa
de evasão no fundamental foi de 3,20%, em 2013, para 3,40%, em
2014. A taxa de evasão no ensino médio foi de 15,70%, em 2013, e, em
2014, de 12,70%.

Distorção idade-série no ensino médio e evasão no ensino fundamental e médio no município -
Centralina/MG – 2013 a 2017

...
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Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censo Escolar – INEP (2013 -2017)

Taxa de Distorção … Taxa de evasão no…

Taxa de evasão no…

0

10

20

30

40

50

2013 2014 2015 2016 2017

Expectativa de anos de estudo

 AUMENTOU 1,97 ANOS
DESDE 2000

Centralina 2010

9,01 anos
 AUMENTOU 0,22 ANOS

DESDE 2000

Minas Gerais 2010

9,38 anos

O indicador Expectativa de anos de estudo sintetiza a frequência
escolar da população em idade escolar. Mais precisamente, ele indica
o número de anos de estudo que uma criança que inicia a vida escolar
no ano de referência terá completado ao atingir a idade de 18 anos.

No município, esse indicador registrou 7,04 anos, em 2000, e 9,01
anos, em 2010, enquanto na UF registrou 9,16 anos e 9,38 anos,
respectivamente.

Expectativa de anos de estudo no município - Centralina/MG - e na UF - Minas Gerais - 2000 e 2010

...
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Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (2000 e 2010).

2000

2010

0 105

Centralina Minas Gerais

Escolaridade da população adulta

TAXA DE ANALFABETISMO DA POPULAÇÃO COM 25 ANOS OU MAIS

 AUMENTOU 11,72 p.p. DESDE
2000

Centralina 2010

39,87%
 AUMENTOU 14,65 p.p.

DESDE 2000

MG 2010

51,43%

Outro indicador que compõe o IDHM Educação e mede a
escolaridade da população adulta é o percentual da população de 18
anos ou mais com o ensino fundamental completo. Esse indicador
reflete defasagens das gerações mais antigas, de menor escolaridade.
Entre 2000 e 2010, esse percentual passou de 28,15% para 39,87, no
município, e de 36,78% para 51,43%, na UF.

Em 2010, considerando-se a população de 25 anos ou mais de idade
no município - Centralina, 14,62% eram analfabetos, 34,75% tinham o
ensino fundamental completo, 17,94% possuíam o ensino médio
completo e 4,47%, o superior completo. Na UF, esses percentuais
eram, respectivamente, 10,36%, 46,40%, 32,25% e 10,57%.

Escolaridade da população de 25 anos ou mais de idade no município - Centralina/MG - 2010

...
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Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (2000 e 2010).

Fundamental inc… Fundamental inc…

Fundamental comp… Médio completo e …

Superior completo

Outros indicadores de educação, por sexo e cor, calculados com base nos registros do Ministério da
Educação - Centralina/MG – 2016 e 2017

Total

2016

Total

2017

Negros

2017

Brancos

2017

Mulheres

2017

Homens

2017

32,30 40,00 - - - -

3,20 3,40 - - - -

3,80 4,30 - - - -

6,40 6,30 - - - -

99,13 99,27 99,66 99,11 99,36 99,19

Indicadores de Registros Administrativos

Taxa de Distorção Idade-Série no médio

Taxa de evasão no ensino fundamental

IDEB anos �nais do ensino fundamental

IDEB anos iniciais do ensino fundamental

% de alunos do ensino fundamental em escol…

...
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Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censo Escolar - INEP (2016 e 2017).

Total

2016

Total

2017

Negros

2017

Brancos

2017

Mulheres

2017

Homens

2017

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 - -

100,00 100,00 100,00 100,00 - -

Indicadores de Registros Administrativos

% de alunos do ensino fundamental em escol…

% de alunos do ensino médio em escolas com…

% de alunos do ensino médio em escolas com…
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Renda
Renda, pobreza e desigualdade

Nível de Renda

Pobreza

Desigualdade de renda

 AUMENTOU
32,22% DESDE 2000

RENDA PER
CAPITA
MENSAL 2010

R$
468,15

 DIMINUIU 47,77
p.p.

DESDE 2000

PERCENTUAL
DE POBRES
2010

8,77%
 DIMINUIU 0,33

DESDE 2000

ÍNDICE DE GINI
2010

0,39

Os valores da renda per capita mensal registrados, em 2000 e 2010,
evidenciam que houve crescimento da renda no município - Centralina
- entre os anos mencionados. A renda per capita mensal no município
era de R$ 354,07, em 2000, e de R$ 468,15, em 2010, a preços de
agosto de 2010.

LEMBRE-SE

Todos os valores monetários apresentados estão a preços de agosto
de 2010. Para convertê-los para preços de fevereiro de 2020,
multiplicar por 1,71765 (= variação do IPCA).

No Atlas do Desenvolvimento Humano, são consideradas
extremamente pobres, pobres e vulneráveis à pobreza as pessoas
com renda domiciliar per capita mensal inferior a R$70,00, R$140,00 e
R$255,00 (valores a preços de 01 de agosto de 2010),
respectivamente. Dessa forma, em 2000, 20,83% da população do
município eram extremamente pobres, 56,54% eram pobres e 80,52%
eram vulneráveis à pobreza; em 2010, essas proporções eram,
respectivamente, de 2,51%, 8,77% e 31,11%.

Analisando as informações do Cadastro Único (CadÚnico) do Governo
Federal, a proporção de pessoas extremamente pobres (com renda
familiar per capita mensal inferior a R$ 70,00) inscritas no CadÚnico,
após o recebimento do Bolsa Família passou de 19,95%, em 2014, para
24,34%, em 2017. Já a proporção de pessoas pobres (com renda
familiar per capita mensal inferior a R$ 140,00), inscritas no cadastro,
após o recebimento do Bolsa Família, era de 52,89%, em 2014, e
67,18%, em 2017. Por fim, a proporção de pessoas vulneráveis à
pobreza (com renda familiar per capita mensal inferior a R$ 255.00),
também inscritas no cadastro, após o recebimento do Bolsa Família,
era de 57,45%, em 2014, e 75,24%, em 2017.

O índice de Gini no município passou de 0,72, em 2000, para 0,39, em
2010, indicando, portanto, houve redução na desigualdade de renda.

Evolução das proporções de extremamente pobres, pobres e vulneráveis à pobreza inscritas no CadÚnico
após o bolsa família no município - Centralina/MG - 2014 a 2017
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Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: CadÚnico - MDH (2014 e 2017)
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O que é Índice de Gini?

O índice de Gini é uma das medidas de desigualdade de renda constantes do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil. Seu valor pode variar entre
0 e 1 e, quanto maior, maior a desigualdade de renda existente.

A meta 1.2 dos Objetivos de Desenvolvimento
Sustentável - ODS das Nações Unidas,
segundo a qual a pobreza no país deve ser
reduzida pela metade até 2030.

Taxa de atividade e situação ocupacional

 DIMINUIU 1,53 p.p.
 DESDE 2000

Taxa de atividade 2010

58,39%
 DIMINUIU 7,75 p.p.

 DESDE 2000

Taxa de desocupação 2010

5,06%

Na análise dos dados do Censo Demográfico, entre 2000 e 2010, a
taxa de atividade da população de 18 anos ou mais, ou seja, o
percentual dessa população que era economicamente ativa no
município, passou de 59,92% para 58,39%. Ao mesmo tempo, a taxa
de desocupação nessa faixa etária, isto é, o percentual da população
economicamente ativa que estava desocupada, passou de 12,81% para
5,06%.

No município, o grau de formalização entre a população ocupada de
18 anos ou mais de idade passou de 33,28%, em 2000, para 47,33%,
em 2010.

Situação ocupacional da população de 18 anos ou mais de idade no município - Centralina/MG - 2010

...
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Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censo Demográfico (2010)

% de inativos % de desocupados

% de ocupados fo… % de ocupados inf…

Situação ocupacional da população de 18 anos ou mais, por sexo e cor no município - Centralina/MG - 2000 e 2010

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (2000 e 2010).

Total

2000

Total

2010

Negros

2010

Brancos

2010

Mulheres

2010

Homens

2010

59,92 58,39 - - - -

12,81 5,06 - - - -

33,28 47,33 - - - -

32,24 45,94 - - - -

17,90 26,21 - - - -

57,95 23,21 - - - -

85,21 81,33 - - - -

Situação de Ocupação

Taxa de atividade - 18 anos ou mais de idade

Taxa de desocupação - 18 anos ou mais de idade

Grau de formalização dos ocupados - 18 anos ou mais

Nível educacional dos ocupados

% dos ocupados com ensino fundamental completo

% dos ocupados com ensino médio completo

Rendimento dos ocupados

% dos ocupados com rendimento de até 1 salário mí…

% dos ocupados com rendimento de até 2 salários m…

...
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Outros indicadores de renda, por sexo e cor, calculados com base em registros administrativos -
Centralina/MG - 2015 e 2016

* Informações referentes a pessoas cadastradas no CADUNICO após o Bolsa Família. 
 Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: CadÚnico – MDH (2015 e 2016)

Total

2015

Total

2016

Negros

2016

Brancos

2016

Mulheres

2016

Homens

2016

10,77 11,94 - - - -

6,13 5,77 - - - -

64,21 64,57 68,78 60,59 69,11 57,50

24,07 24,34 27,06 21,78 24,63 23,89

67,72 67,18 72,51 62,13 71,63 60,26

81,24 75,24 80,02 70,77 78,82 69,68

Indicadores de Registros Administrativos

Produto Interno Bruto per capita (PIB per capi…

Participação da Indústria no Valor Adicionado

% de pessoas inscritas no Cadastro Único que …

% de extremamente pobres no Cadastro Único…

% de pobres no Cadastro Único pós Bolsa Famí…

% de vulneráveis à pobreza no Cadastro Único …
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Vulnerabilidade
A Vulnerabilidade Social diz respeito à suscetibilidade à pobreza, e é expressa por variáveis relacionadas à renda, à educação, ao trabalho e à
moradia das pessoas e famílias em situação vulnerável. Para estas quatro dimensões de indicadores mencionadas, destacam-se os resultados
apresentados na tabela a seguir:

Vulnerabilidade no município - Centralina/MG - 2000 e 2010

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Censos Demográficos (2000 e 2010).

Total

2000

Total

2010

76.87 60.00

16.18 12.63

30.06 3.70

61.87 46.91

7.50 6.82

4.04 3.68

- 0.88

90.85 85.34

Indicadores

Crianças e Jovens

% de crianças de 0 a 5 anos de idade que não frequentam a escola

% de 15 a 24 anos de idade que não estudam nem trabalham em domicílios vulneráveis à pobreza

% de crianças com até 14 anos de idade extremamente pobres

Adultos

% de pessoas de 18 anos ou mais sem ensino fundamental completo e em ocupação informal

% de mães chefes de família, sem fundamental completo e com pelo menos um �lho menor de 15 anos…

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e dependentes de idosos

% de pessoas em domicílios vulneráveis à pobreza e que gastam mais de uma hora até o trabalho

Condição de Moradia

% da população que vive em domicílios com banheiro e água encanada

A situação da vulnerabilidade social no município - Centralina - pode ser
analisada pela dinâmica de alguns indicadores: houve redução no
percentual de crianças extremamente pobres, que passou de 30,06%
para 3,70%, entre 2000 e 2010; o percentual de mães chefes de família
sem fundamental completo e com filhos menores de 15 anos, no mesmo
período, passou de 7,50% para 6,82%.

Neste mesmo período, é possível perceber que houve redução no
percentual de pessoas de 15 a 24 anos que não estudam nem trabalham
e são vulneráveis à pobreza, que passou de 16,18% para 12,63%.

Por último, houve redução no percentual da população em domicílios
com banheiro e água encanada no município. Em 2000, o percentual
era de 90,85% e, em 2010, o indicador registrou 85,34%.
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Meio Ambiente
O gráfico ao lado mostra que no município - Centralina - no ano de 2017, a
porcentagem de cobertura vegetal por flora nativa era de 11,49% de seu
território. Já a concentração de focos de calor, ou seja, a participação do
município no total de queimadas no Brasil, neste mesmo ano era de 0,03
por mil.

Concentração dos focos de calor e cobertura
vegetal por �ora nativa no município -

Centralina/MG - 2017

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE).
Programa Queimadas, Projeto MapBiomas (2017)

0,03 por mil

Concentração
dos focos de
calor

11,49%

Cobertura
vegetal nativa
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Participação Política

COMPOSIÇÃO DA CÂMARA - Centralina/MG

 SE MANTEVE
DESDE 2013

Mulheres 2017

22,22%
 SE MANTEVE

DESDE 2013

Homens 2017

77,78%

O indicador apresentado a seguir dialoga com as metas definidas
pelos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável – ODS e permite
observar, de forma atualizada, a situação da igualdade de gênero e da
redução de desigualdades no município - Centralina.

O gráfico ao lado mostra o percentual de mulheres e homens eleitos
para compor a câmara municipal do município - Centralina - nos anos
de 2013 e de 2017. Nesse período, destaca-se que não houve alteração
no percentual de assentos no parlamento ocupado por mulheres, que
era 22,22% em 2013 e 22,22% em 2017.

Percentual de mulheres e homens eleitos para câmara municipal - Centralina/MG - 2013 e 2017

Elaboração: PNUD, Ipea e FJP. Fonte: TSE (2013 e 2017).

Mulheres
22,22%

Homens
77,78%
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Mulheres
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Homens
77,78%
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