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Dinâmica Populacional: 
Características e Discrepâncias do 

Bônus Demográfico em Goiás 
 

 

 

Introdução  

A configuração demográfica de uma nação, isto é, sua dimensão 

populacional, a dispersão das pessoas espacialmente, a composição etária e 

diversos outros fatores, norteia mudanças e transformações que impactam 

diretamente todo o território. Após a Segunda Guerra Mundial muitos países 

experimentaram, por exemplo, a rápida inserção da mulher no mercado de trabalho. 

Isso ocorreu em parte pela alteração demográfica sofrida por esses países com a 

grande baixa do contingente masculino nos campos de batalha. De modo geral, 

cada alteração na composição demográfica de uma sociedade acarreta mudanças 

socioeconômicas e culturais. 

Conhecer a dinâmica populacional de um país constitui o objeto de estudo 

da demografia. Esta ciência, por sua vez, ao estudar a população e analisar a 

sociedade, sempre evidenciou fenômenos mais conhecidos: fecundidade, 

mortalidade, natalidade, nupcialidade e migrações, por exemplo. Mas, recentemente, 

outro fenômeno de vital importância merece atenção, especialmente para o Brasil, 

trata-se do bônus demográfico.  

O bônus demográfico ocorre quando o número das pessoas com idade 

entre 15 e 64 anos, denominada de população em idade ativa – PIA – supera a 

parcela da sociedade considerada dependente (pessoas com idade inferior a 15 

anos e superior a 64 anos). No período de 2000 a 2010, a população dependente 

caiu 4 pontos percentuais, ficando em 31,5% da população total do país. Quando se 

observa os dependentes sobre a PIA, a queda é ainda mais acentuada: no mesmo 

período passa-se de 54,9% de dependentes para 45,9%.  Deste modo, com o bônus 
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demográfico o custo da manutenção da faixa dos dependentes diminui, pois há mais 

pessoas para suportar a carga de dependência (dados dos Censos Demográficos 

2000 e 2010). 

Essa nova realidade cria grandes possibilidades no que toca à 

dinamização da economia, às relações sociais e de trabalho. Por outro lado, também 

exige reflexão e preocupação com o futuro. O fator que fez a população em idade 

ativa crescer foi a conjunção entre a diminuição no número de crianças e o 

incremento de jovens, pela mudança de faixa etária, no grupo de pessoas em idade 

ativa. Isto é, mesmo com o aumento do número de pessoas acima de 64 anos, a 

diminuição das pessoas com menos de 15 anos resultou no aumento proporcional 

da população potencialmente ativa. O que gera preocupação é inferir que quando 

esse contingente, hoje compondo a força de trabalho, chegar à idade da 

aposentadoria trará impactos principalmente nas áreas da previdência, da saúde, do 

trabalho e do lazer. 

Aproveitar as oportunidades do bônus demográfico é fundamental para se 

enfrentar o quadro em que haverá mais idosos na composição da população 

brasileira. A estimativa do IBGE é que o bônus permaneça até 2030, a partir desse 

período o aumento do contingente de idosos começaria a pesar sobre o restante da 

população. 

Neste início de século, já no segundo decênio, o Brasil como um todo 

está vivendo esse marco demográfico importantíssimo para o dimensionamento da 

força de trabalho e para o futuro do país. Em Goiás, essa situação tem grande 

relevância, tendo em vista que a população jovem do estado sofreu uma diminuição 

em sua participação no quantitativo geral. Nas últimas décadas (1980-2010), o grupo 

da faixa etária entre 0-19 anos passou de 53,4% para 32,9% do total da população 

(Dinâmica Populacional – IMB). Ou seja, uma redução de mais de 20 pontos 

percentuais, revelando uma nova faceta populacional no Estado, em que a faixa da 

população em idade ativa ganha mais força. 

Devido à importância de conhecer esse momento singular e oportuno, 

desenvolveu-se esse trabalho. Pretende-se, além de elucidar e constatar o 

fenômeno, gerar subsídios para que o poder público possa melhor se posicionar ao 

perceber as transformações demográficas vividas pela sociedade. E, mediante isso, 
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implementar vantagens econômicas e minimizar futuros problemas, como, por 

exemplo, o colapso no sistema previdenciário.  

Objetiva-se, igualmente, suscitar novos questionamentos e estudos sobre 

o bônus demográfico. Para tanto, serão apresentados, num primeiro momento, 

dados e análises que evidenciam o momento de transição demográfica vivido pelo 

Brasil e por Goiás. Em seguida apresentam-se as características do bônus 

demográfico, indicando suas possibilidades e os pontos que devem ser enfrentados. 

Num terceiro momento, são analisadas as diferenças e características regionais do 

bônus no Estado, demonstrando que esse fenômeno se transfigura de maneira 

desigual no território goiano e, por isso, exige ações específicas de acordo com a 

realidade de cada localidade. Por fim, como não poderia deixar de ser, faz-se 

algumas considerações finais que reforçam as discussões feitas apontando para 

necessidades de estudos e ações acerca de temas que merecem ser aprofundados 

e pensados. 

Esse trabalho, acredita-se, pode auxiliar na implementação de ações que 

aproveitem as oportunidades trazidas pelo bônus demográfico. Além disso, espera-

se que o trabalho chame atenção para a necessidade de políticas e intervenções 

públicas visando ao período pós-bônus, em que se terá uma grande leva de pessoas 

acima de 64 anos requerendo mecanismos que os auxiliem e os preparem para 

essa nova etapa da vida.  
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1. A Transição Demográfica no Brasil e em Goiás 

 

Uma análise acerca da transição demográfica pela qual o Brasil e Goiás 

passam, inicia-se pelo exame do crescimento populacional. Na Tabela 1, visualiza-

se a taxa média geométrica de crescimento anual da população, de 1940 a 2010.  

Nos anos de 1960 para 1970 houve em Goiás o registro da maior taxa de 

crescimento: 4,62% – explicada pela explosão demográfica decorrente das 

transformações socioespaciais ocorridas no Estado, com destaque para 

modernização da agricultura e a implantação da capital federal em território goiano. 

A atual taxa – correspondente ao período de 2000 a 2010 – é de apenas 1,84%, 

valor altamente contrastante ao de 40 anos atrás.  O crescimento populacional 

continuará apresentando valores pequenos até chegar a taxas negativas (previstas 

para 2050 – de acordo com projeções do IBGE).  

Faz-se necessário salientar que com a divisão do estado de Goiás e a 

consequente criação do estado do Tocantins houve uma ruptura na sequência de 

diminuição das taxas. O fato de a divisão ter ocorrido em 1988 interfere nos valores 

do período 1980/1991, inclusive com efeitos para a taxa do Centro-Oeste, pois o 

novo estado passa a compor a região Norte. Nos anos seguintes tem-se um relativo 

aumento da taxa, pois já se tem como referência a população menor após a 

separação dos estados. 

Tabela 1. Taxa média geométrica de crescimento anual – Goiás, Centro-
Oeste e Brasil – 1940/2010 

Período 
Taxa média geométrica de crescimento anual (%) 

Goiás Centro-Oeste Brasil 

1940/1950 3,93 3,27 2,34 

1950/1960 4,62 5,36 3,04 

1960/1970 4,38 5,60 2,89 

1970/1980 2,76 4,05 2,48 

1980/1991* 2,33 2,04 1,93 

1991/2000 2,49 2,39 1,64 

2000/2010 1,84 1,91 1,17 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1940/2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais 
* Em 1988 houve a divisão do estado de Goiás com a criação do estado do Tocantins. Este foi inserido 
à Região Norte. 
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Essa ruptura na sequencia de queda não ocorre nos dados para o Brasil, 

apresentando até mesmo números ainda menores. O decréscimo na taxa 

geométrica foi fortemente acentuado no cenário brasileiro, culminando, na década 

de 2000/2010, numa taxa anual muito pequena: 1,17%.  

As baixas taxas de crescimento da população influenciam sobremaneira a 

composição dos grupos etários da população, determinando e acelerando a 

transição demográfica. Na figura a seguir, têm-se as pirâmides etárias de Goiás para 

os censos demográficos de 1980 a 2010. Nela visualiza-se a profunda alteração que 

a estrutura demográfica sofreu em pouco mais de 30 anos, mostrando que a 

dinâmica populacional goiana está extremamente acelerada. A base alargada visível 

em 1980 começa a se desconfigurar já em 1991, ao passo que o topo da pirâmide 

ganha volume cada vez mais. Como bem explica ALVES, “uma das consequências 

da transição demográfica é a alteração da estrutura etária da população reduzindo o 

peso relativo das crianças e aumentando, em primeiro lugar, o peso dos adultos e, 

em um período posterior, o peso dos idosos” (2006, p. 2). A pirâmide etária de 2010 

mostra bem a mudança na composição populacional goiana, com a acentuada 

concentração no grupo da PIA e a constatação do aumento na longevidade dos 

goianos pelo crescimento no número de pessoas com 70 ou mais anos de idade. 
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Figura 1. Pirâmides Etárias de Goiás – 1980/2010 
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Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1980/2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
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Ao mesmo tempo, a taxa de natalidade permaneceu alta até a década de 1960. 

Essa alteração na taxa de mortalidade, por não ter sido acompanhada por idêntica 

mudança na taxa de natalidade, produziu um grande aumento no

crianças e fez o país experimentar um forte crescimento demográfico. Antes dessa 

mudança, era comum uma família com 10 filhos, destes, apenas 7 sobreviveriam em 

média. Entretanto, após a década de 1950, uma família ao gerar 10 filhos passa a 

observar que nove não são atingidos pela mortalidade infantil. Essa situação 

vivenciada no país gerou uma verdadeira explosão no crescimento demográfico.

Gráfico 1. Taxas brutas de Nat

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1881/201
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN
Especiais. 
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Ao mesmo tempo, a taxa de natalidade permaneceu alta até a década de 1960. 

Essa alteração na taxa de mortalidade, por não ter sido acompanhada por idêntica 

mudança na taxa de natalidade, produziu um grande aumento no

crianças e fez o país experimentar um forte crescimento demográfico. Antes dessa 

mudança, era comum uma família com 10 filhos, destes, apenas 7 sobreviveriam em 

média. Entretanto, após a década de 1950, uma família ao gerar 10 filhos passa a 

não são atingidos pela mortalidade infantil. Essa situação 

vivenciada no país gerou uma verdadeira explosão no crescimento demográfico.
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Ao mesmo tempo, a taxa de natalidade permaneceu alta até a década de 1960. 

Essa alteração na taxa de mortalidade, por não ter sido acompanhada por idêntica 

mudança na taxa de natalidade, produziu um grande aumento no número de 

crianças e fez o país experimentar um forte crescimento demográfico. Antes dessa 
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quer dizer que os atuais nascimentos não serão suficientes para manter o 

contingente populacional e a partir de meados do atual século a população brasileira 

começará a regredir em números absolutos. 

São esses dois fatores – taxa de mortalidade e fecundidade – que ajudam 

a explicar a atual transição demográfica. Além disso, essa nova dinâmica reduz a 

carga de dependência demográfica, constituindo o bônus demográfico. 
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2. Bônus Demográfico: possibilidades e ações 
necessárias 

 

Com a previsão de involução populacional e aumento da longevidade dos 

cidadãos, o país não será mais um país jovem, e sim um país prematuramente 

idoso. Prematuramente, porque a população envelhecerá em curto intervalo de 

tempo, sem desfrutar do amadurecimento tecnológico e social que outros países 

passaram, principalmente os europeus. 

Todavia, antes desse cenário se configurar, o país terá uma oportunidade 

de grande crescimento econômico e, por decorrência, possibilidade de 

desenvolvimento social. A população em idade ativa (PIA) será maior que a 

população dependente (total de crianças abaixo de 15 anos e idosos acima de 64 

anos), esse impar e curto fenômeno, denominado de bônus demográfico, já é vivido 

pelo Brasil e deve perdurar nos próximos oito ou dez anos, chegando ao seu apogeu 

aproximadamente em 2022. Segundo o professor José Eustáquio Diniz Alves 

(2006), do IBGE, a taxa de dependência só começará a crescer novamente a partir 

de 2025. Contudo, permanecerá abaixo de 50 dependentes para 100 pessoas em 

idade de trabalho até 2030. Como o bônus demográfico é devido principalmente à 

explosão populacional ocorrida nos vintes anos das décadas de 50 e 70 do século 

passado, ele deverá ter duração semelhante a este intervalo. Um curto período, 

portanto, exigindo ações imediatas para aproveitar as oportunidades que o bônus 

proporciona. 

Os dados de Goiás, na Tabela 2, mostram a evolução percentual dos 

grupos etários nas últimas décadas. O grupo de crianças – correspondente aos 

menores de 15 anos – representava 41,5% da população em 1980. Em 1991, esse 

percentual recua e passa para 34,4%. Nos anos seguintes a regressão continuou e 

em 2000 e 2010 houve registro de valores ainda menores, respectivamente 29,3% e 

24%. A tendência é que esses valores continuem apresentando números ainda 

menores. 
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Tabela 2: População por grupo etário – Brasil e Goiás – 1980/2010 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1980/2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 

 

Pelos dados também se verifica a evolução da população por grupo etário 

para o Brasil. Assim como em Goiás, observa-se o aumento da participação do 

grupo pertencente à população em idade ativa. Esse grupo passa de 57,7% em 

1980 para 68,5% em 2010. Em Goiás, os números chamam ainda mais atenção: 

saem de 55,6% para 69,7%, respectivamente. 

Ressalta-se que a ampliação do grupo etário entre 15 e 64 anos se dá 

concomitante ao aumento da expectativa de vida da população e ao próprio 

acréscimo no número de idosos: em 1980 esse grupo representava apenas 4% do 

total do Brasil, já em 2010 chega a 7,4%. Em Goiás, observa-se um avanço 

expressivo, tendo a participação daqueles com idade maior que 64 mais que 

dobrando nas últimas quatro décadas. 

Ainda de acordo com a Tabela 2, verifica-se em Goiás o aumento do 

grupo etário em idade ativa: enquanto em 1980 o grupo com idade entre 15 e 64 

anos representava 55,6%, em 1991, representou 61,9%, em 2000, 66% e em 2010 

atingiu a cifra de 69,7%. Durante o bônus demográfico esse valor apresentará 

tendência de crescimento, o que resultará também em aumento na renda per capita 

de toda a sociedade, pois é nessa parcela que se encontra as maiores rendas.  

Um dos pontos que explica o fenômeno da transição demográfica é a 

redução do número de filhos por mulheres. A chamada taxa de fecundidade 

corresponde ao número médio de filhos por mulheres em idade tida por fértil, que vai 

dos 15 aos 49 anos.  Essa taxa no Brasil vem se reduzindo década a década a partir 

de 1970 (veja Tabela 3). Em 1960 tinha-se em média 6,28 filhos por mulher, já na 

década de 1980 esse indicador cai para 4,35, chegando em 2,38 em 2000. O Censo 

de 2010 mostra um valor significativo: a taxa de 1,9 filhos por mulher é abaixo da 

Grupo Etário 
Brasil (%) Goiás (%) 

1980 1991 2000 2010 1980 1991 2000 2010 

Menor de 15 anos 38,2 34,7 29,6 24,1 41,5 34,4 29,3 24,0 

De 15 a 64 anos 57,7 60,4 64,5 68,5 55,6 61,9 66,0 69,7 

Maior que 64 anos 4,0 4,8 5,8 7,4 2,9 3,7 4,6 6,2 
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taxa de reposição necessária para manter a população em números estáveis. Para 

isso, deveria se ter 2,1 filhos por mulher.  

 

Tabela 3. Taxa de fecundidade total – Brasil e Goiás – 1960-2010 
Ano Brasil Goiás 
1960 6,28 6,77 
1970 5,76 6,46 
1980 4,35 4,73 
1991 2,85 2,50 
2000 2,38 2,24 
2010 1,90 1,86 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1960/2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos 
Socioeconômicos e Especiais. 

 

O estado de Goiás também teve uma queda acentuada na taxa de 

fecundidade. Em 50 anos o número de filhos por mulher foi reduzido em mais de 

70%. Isto é, uma mulher atualmente tem em média 4,9 filhos a menos que uma da 

década de 1960. Nossa taxa hoje é menor que a brasileira e, também, está 

consideravelmente abaixo da taxa de reposição.  

Tanto a situação brasileira quanto a goiana está relacionada a alguns 

fatores, dentre os quais se destaca o avanço no nível educacional, especialmente da 

mulher. Por outro lado, não é possível deixar de considerarmos a pulsante 

industrialização e urbanização pela qual passaram o país e o estado de Goiás na 

segunda metade do século XX. Derivado desses fatores tem-se a maior participação 

da mulher no mercado de trabalho e a melhoria na área da saúde e saneamento 

básico, beneficiando a redução da mortalidade infantil e a facilitação ao acesso a 

métodos conceptivos.  

Sobre a questão da redução do número de filhos nas famílias brasileiras, 

Nadalin reforça que a necessidade de elevado número de filhos foi se perdendo no 

decorrer da história, em virtude da redução da mortalidade infantil. Diz o autor: 

De um modo ou de outro, não se podia contar viver muito naquela 
época [final do século XIX], e uma parcela importante das crianças 
nascidas nunca chegava à idade adulta. Repetindo um lugar comum 
entre os historiadores, também na sociedade brasileira tradicional a 
morte estava no centro da vida! E assim, os efeitos da mortalidade 
eram mais ou menos ‘compensados’ por uma reprodução humana 
muitas vezes iniciada precocemente pelos casais, a partir de uniões 
legítimas ou consensuais relativamente estáveis. (2004, p. 151) (grifo 
do autor). 
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O momento em que há menor número de crianças na sociedade é 

oportuno para retardar a entrada das crianças no mercado de trabalho e oferecer um 

ensino de qualidade, com estratégias que busquem o aumento dos anos de estudo 

dos jovens. Por isso, durante o bônus demográfico o papel do Estado frente à 

educação básica se tornará mais fácil em termos quantitativos, pois o número de 

estudantes nesse segmento chegará a patamares inferiores aos já conhecidos. 

Seria, portanto, o momento de investir na qualidade, porque a importância da 

educação ganhará ainda mais destaque e exigirá grandes esforços para não 

entregar o país às graves crises futuras de ordem social e econômica. 

Essas crianças que hoje compõem o grupo etário de menores de 15 anos, 

dentre alguns anos, integrarão a população ativa. Como é um grupo reduzido, 

haverá também redução na força de trabalho e consequente aumento no número de 

dependentes. Com isso, a economia do país será prejudicada, exceto se a redução 

quantitativa da força de trabalho for acompanhada pelo aumento em tecnologia e 

capacidade produtiva – o que exige grandes investimentos em educação nas suas 

diferentes modalidades, seja fundamental, média ou superior. Não se deve esquecer 

a necessária capacitação em novas tecnologias e em áreas técnicas fundamentais 

para atender o dinamismo e inovação do mercado de trabalho. 

Em outra vertente acerca da transição demográfica, tem-se o estudo da 

taxa de fecundidade. Esse indicador é muito importante para a compreensão do 

envelhecimento brasileiro, pois o fator principal para o envelhecimento de uma 

população não é a queda da mortalidade, pois esta afeta todas as faixas etárias – o 

que inclui as crianças – mas sim a diminuição na taxa de fecundidade. 

Nesse sentido, percebe-se que o aumento da participação das mulheres 

em idade fértil no mercado de trabalho pode levar a uma real diminuição da taxa de 

fecundidade. 
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Tabela 4. População com idade entre 15 e 49 anos 
economicamente ativa ou não – Goiás – 2010 
 Sexo Trabalhando 

 Masculino  

 - Sim      1.319.800 77,02% 

 - Não         393.872 22,98% 

 Total      1.713.673 100,00% 

 Feminino  

 - Sim         912.603 52,45% 

 - Não         827.509 47,55% 

 Total      1.740.112 100,00% 

 Total  

 - Sim      2.232.403 64,64% 

 - Não      1.221.381 35,36% 

 Total      3.453.785 100,00% 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos 
Socioeconômicos e Especiais. 

 

Na Tabela 4, dentro do grupo de mulheres em idade fértil, verifica-se que 

o percentual das que trabalham corresponde a 52,45% do total do grupo. Portanto, a 

maioria das mulheres goianas entre 15 e 49 anos está inserida no mercado de 

trabalho. Porém, esse número tem substancial margem para crescer. Basta notar 

que para a população masculina do mesmo grupo etário, o índice dos que estão 

trabalhando é superior a 77%.   

Neste sentido, com a maior escolaridade feminina e maior independência 

entre os sexos, a tendência é de aproximação entre o percentual de mulheres e 

homens que trabalham. Mas ao passo que o percentual de mulheres no mercado de 

trabalho aumentar, ter-se-á maior redução no índice de fecundidade e menor 

crescimento geométrico populacional. Nesse caminho, a sociedade aponta de 

maneira irreversível para o rápido envelhecimento. 

Uma questão quanto à transição demográfica brasileira requer 

preocupação: o pouco tempo em que as mudanças acontecem. Muitos países 

europeus que usufruíram do bônus demográfico, o fizeram por um largo tempo. O 

Brasil terá um curto período de bônus demográfico e encontra-se em prejuízo frente 

aos países europeus, porque ainda é um país em desenvolvimento com diversas 

mazelas sociais. O indicado, neste momento, é o país concentrar esforços para a 

geração de maior renda com a consolidação de reservas financeiras. Porque, como 

bem diz Alves, “a menor carga de dependência tem um efeito macroeconômico, pois 
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significa maior capacidade de poupança, condição indispensável para a elevação 

dos investimentos necessários ao desenvolvimento econômico” (2006, p. 3). 

Enquanto o bônus demográfico atinge seu ápice na sociedade, já ocorre a 

preparação do temido ônus demográfico, que ocorrerá quando os níveis de 

dependência atingir altos valores concomitantemente à redução da população em 

idade ativa. O Brasil não experimentará o crescimento da razão de dependência 

tendo como protagonista o grande percentual de crianças: desta vez o vilão será a 

proporção de idosos na sociedade. Retomando a Tabela 2, vê-se o quão o grupo de 

pessoas com 65 anos ou mais cresce em Goiás. Em 1980, apenas 2,9% da 

população tinham mais de 64 anos de idade. Em 1991 esse número chegou a 3,7%, 

passando para 4,6% em 2000 e atingindo 6,2% em 2010. Em pouco tempo esse 

número será superior à atual taxa de crianças, por exemplo. Com isso, os gastos 

com previdência poderá atingir níveis jamais vistos. É necessário ressaltar também 

que o sistema de saúde precisa se adaptar para as novas demandas: idosos 

requerem mais cuidados especiais que qualquer outro grupo etário. 

A análise do índice de envelhecimento possibilita a visualização nítida da 

transição demográfica e o quanto é necessária a preocupação com políticas e ações 

públicas voltadas para atender essa nova realidade. O índice de envelhecimento 

mostra a relação entre a população de idosos (acima de 64 anos) e a população 

infantil (abaixo de 15 anos). Pelo Gráfico 2, percebe-se que esse índice aumentou 

consideravelmente, tendo como ponto de inflexão a década de 1970. Atualmente, 

tem-se no Brasil em torno de 30 idosos para cada 100 crianças, cifra bastante 

expressiva e que revela a necessidade de grandes investimentos nas áreas da 

saúde e da previdência, além, claro, em outras, como o lazer e educação para 

atender o elevado número de pessoas desse grupo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Gráfico 2. Índice de Envelhecimento 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1950/2010.
Elaboração: Instituto Mauro 
Socioeconômicos e Especiais.

 
 

Justamente por esse aumento de idosos e a diminuição de 

consequências da baixa da mortalidade e da fecundidade, é que 

arrefecimento do grau de dependência sobre a 

5, pode-se constatar a evolução do percentual de dependentes 

pessoas em idades potencialmente inativas

cada grupo de 100 pessoas 

idade potencialmente inativa sobre a população potencialmente ativa 

de idade) em Goiás no período de 1980 a 2010. 

 

Tabela 5. Percentual de dependentes e razão de dependência 

Indicador

Percentual Total de Dependentes 

Razão de Dependência
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1980/2010.
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN
Especiais. 
 

 
Como esperado, o percentual de dependentes diminuiu em todos os censos 

demográficos, bem como a razão de dependência. N
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Censos Demográficos 1950/2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos 
Socioeconômicos e Especiais. 

Justamente por esse aumento de idosos e a diminuição de 

ências da baixa da mortalidade e da fecundidade, é que 

arrefecimento do grau de dependência sobre a população em idade ativa

se constatar a evolução do percentual de dependentes 

pessoas em idades potencialmente inativas (até 14 anos e acima de 64 anos)

cada grupo de 100 pessoas – e a razão de dependência – peso da popu

idade potencialmente inativa sobre a população potencialmente ativa 

de idade) em Goiás no período de 1980 a 2010.  

Tabela 5. Percentual de dependentes e razão de dependência 
1980/2010 

Indicador Censo Demográfico

1980 1991 2000 

Percentual Total de Dependentes  44,4% 38,1% 34,0% 

Razão de Dependência 79,8% 61,5% 51,4% 
Censos Demográficos 1980/2010. 

Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 

Como esperado, o percentual de dependentes diminuiu em todos os censos 

demográficos, bem como a razão de dependência. Nota-se que em 1980 os 

1960 1970 1980 1991 2000
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GO/Gerência de Estudos 

Justamente por esse aumento de idosos e a diminuição de crianças, 

ências da baixa da mortalidade e da fecundidade, é que se observa o 

população em idade ativa. Na Tabela 

se constatar a evolução do percentual de dependentes – número de 

(até 14 anos e acima de 64 anos) para 

peso da população em 

idade potencialmente inativa sobre a população potencialmente ativa (15 a 64 anos 

Tabela 5. Percentual de dependentes e razão de dependência – Goiás 

Censo Demográfico 

 2010 

 30,3% 

 43,4% 

GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 

Como esperado, o percentual de dependentes diminuiu em todos os censos 

se que em 1980 os 

2010
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dependentes perfaziam 44,4% da população, em 1991, chegaram a 38,1%, 

passando para 34% em 2000 e registrando nova queda em 2010, ao atingirem 

30,3% da população. A razão de dependência no período analisado saiu de 79,8% 

em 1980 para 43,4% em 2010, uma queda superior a 36 pontos percentuais em 

apenas três décadas. 

No estado de Goiás a quantidade de pessoas com mais de 65 anos que 

estavam trabalhando representa 14,95% do total deste grupo (Tabela 6). No avançar 

do bônus demográfico esse percentual deve subir substancialmente se não houver 

aumento na capacidade produtiva do país via educação, tecnologia e 

desenvolvimento. Outro fator que corrobora para a ampliação do número de idosos 

no mercado de trabalho é a necessidade de incrementar a renda da aposentadoria. 

Com mais idade novas demandas, principalmente na área da saúde e lazer, 

aparecem, implicando em aumento dos gastos para essa parcela da população (vale 

ressaltar que com a aposentadoria, alguns benefícios salariais são cortados, 

diminuindo assim a renda). 

 

Tabela 6. Pessoas com mais de 65 anos que na 
semana de 25 a 31/07/10, durante pelo menos 1 hora, 

trabalhou ganhando em dinheiro, produtos, 
mercadorias ou benefícios – Goiás – 2010 
Em Atividade Quantidade 

Sim 51.093 
Não 290.742 

Total 341.835 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos 
Socioeconômicos e Especiais. 

 
Nesse sentido, as políticas e ações públicas visando a atender as pessoas na 

faixa etária de maior idade devem ser gestadas já neste momento de bônus 

demográfico. Agindo dessa maneira, o custo das intervenções será menor e os 

efeitos serão otimizados quando o período de bônus cessar, necessitando apenas 

de pequenos ajustes. Fazê-lo agora de maneira planejada e com uma visão de 

futuro é pensar não somente na geração que hoje está no grupo das pessoas em 

idade ativa, mas também na grande leva de jovens que em 50 anos comporão a 

população idosa. 
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Um dos primeiros passos a serem dados é o investimento na qualificação da 

população. Pela Tabela 7, percebe-se que a PIA goiana atualmente apresenta baixa 

escolarização. É alarmante notar que 52,9% das pessoas em Goiás com idade entre 

15 e 64 anos possuem no máximo o ensino fundamental, sendo que desse total 

mais da metade (53,77%) não concluiu essa etapa. Do outro lado, apenas 10,54% 

possuem o curso de graduação em nível superior. 

 

Tabela 7. População em Idade Ativa por curso mais elevado já frequentado – 
Goiás – 2010 

Curso mais elevado que frequentou Quantidade 

Creche, pré-escolar (maternal e jardim de infância), classe de alfabetização 30.185 

Alfabetização de jovens e adultos 35.169 

Ensino fundamental incompleto 868.131 

Ensino fundamental completo 802.649 

Ensino médio 1.124.754 

Superior de graduação 346.018 

Especialização de nível superior (mínimo de 360 horas) 60.566 

Mestrado 10.631 

Doutorado 3.321 

Total 3.281.425 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 

 

Para que não haja uma grave crise socioeconômica e também previdenciária 

após o bônus demográfico – pois haverá grande diminuição na PIA – as atuais 

crianças devem receber boa educação por um tempo prolongado e, por conseguinte, 

entrar no mercado de trabalho apenas após a conclusão do ensino superior. 

Contudo, a Tabela 8, abaixo, mostra que em Goiás ainda há mais de 21 mil crianças 

menores de 15 anos inseridas no mercado de trabalho, deste total, quase 4 mil 

trabalham e não frequentam nenhuma rede de ensino. Essa situação deve ser 

tratada enquanto prioridade por governos, no âmbito federal, estadual e municipal, 

pois essas crianças hoje serão a base para o futuro próximo do País e do Estado. 

Não deve haver tolerância alguma com o trabalho infantil, sob pena de colapso 

socioeconômico, além de comprometer o desenvolvimento sociocultural da infância. 
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Tabela 8. Crianças menores de 15 anos que trabalham, que trabalham e 
estudam e que trabalham e não estudam – Goiás – 2010 

Intervalos de Idade Quantidade 

Crianças menores de 15 anos 1.442.405 

Crianças menores de 15 anos que trabalham 21.773 

Crianças menores de 15 anos que trabalham e estudam 18.632 

Crianças menores de 15 anos que trabalham e não estudam 3.141 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais. 
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3. Discrepâncias Regionais do Bônus 
Demográfico em Goiás 

 

Assim como o bônus demográfico não se dá de maneira igual nos 

diversos estados brasileiros, em Goiás também existem discrepâncias entre as 

diferentes regiões do estado. Essa diversidade guarda relação com a formação 

estrutural das regiões, por isso o tipo de intervenção para aproveitamento do bônus 

demográfico deve levar em conta as especificidades de cada região. 

O estado de Goiás tem diferentes divisões resultantes de propostas dos 

órgãos que analisam o seu território. Assim, a Secretaria de Estado de Gestão e 

Planejamento – Segplan – instituiu dez Regiões de Planejamento para melhor 

pensar e atuar sobre o Estado; o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas – 

IBGE – divide todos os estados brasileiros em Mesorregiões e, a partir destas, em 

Microrregiões. Em Goiás existem cinco Mesorregiões e 18 Microrregiões instituídas 

pelo IBGE. Neste trabalho se utilizará, de maneira mais constante, as 18 

Microrregiões estabelecidas pelo órgão nacional, pois esta divisão, devido ser em 

maior quantidade e, por isso, com dimensões menores, não comporta aspectos 

heterogêneos impactantes dentro da própria região. 

De maneira geral, as microrregiões goianas apresentavam, em 2010, 

elevada concentração de pessoas em idade ativa, com exceção de uma (Chapada 

dos Veadeiros) todas as outras estão acima de 65% (conforme Tabela 9). Contudo, 

apenas quatro superam o percentual do estado: Microrregiões de Goiânia, de 

Catalão, Sudoeste de Goiás e de Anicuns, todas superando os 70% de população 

em idade ativa – PIA. 
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Tabela 9. Percentual da População em Idade Ativa por Microrregião – Goiás – 
1970/2012 

Microrregião 1970 1980 1991 2000 2010
Evolução

(%)

Anicuns 50,0 55,2 62,7 66,6 70,2 40,2

Iporá 49,9 56,0 63,0 66,6 69,7 39,7

Ceres 50,1 54,6 62,2 66,0 69,5 38,7

Porangatu 49,4 52,9 59,2 64,4 68,3 38,2

Aragarças 50,5 54,5 61,8 66,1 69,6 37,9

São Miguel do Araguaia 50,3 52,6 60,2 65,3 68,9 37,0

Rio Vermelho 51,4 54,3 60,3 66,2 68,8 33,9

Anápolis 52,3 57,8 63,1 66,6 69,9 33,7

Vale do Rio dos Bois 52,0 55,5 62,5 66,1 69,4 33,5

Pires do Rio 52,3 56,0 62,4 66,4 68,9 31,8

Vão do Paranã 50,0 49,6 53,5 60,9 65,7 31,4

Sudoeste de Goiás 53,6 57,4 61,7 65,9 70,2 31,0

Quirinópolis 53,3 57,3 63,3 66,5 69,8 31,0

Entorno de Brasília 51,2 52,1 57,9 62,0 66,8 30,4

Catalão 54,7 58,1 63,4 67,9 70,9 29,7

Goiânia 55,9 60,6 64,0 68,1 71,7 28,1

Meia Ponte 54,5 58,0 63,8 66,9 69,6 27,6

Chapada dos Veadeiros 50,8 49,7 52,9 58,9 64,2 26,4

Estado de Goiás 52,6 56,8 61,9 66,0 69,7 32,4
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1970/2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
 

Nota-se que o maior crescimento da PIA entre as décadas de 1970 e de 

2010 foi obtido pela Microrregião de Anicuns, com um aumento de mais de 40% 

nesses quarenta anos. O segundo maior crescimento é atingido pela Microrregião de 

Iporá, com 39,7%. No outro extremo, os menores crescimentos nesse período foram 

das Microrregiões Meia Ponte e Chapada dos Veadeiros, respectivamente, 27,6% e 

26,4%, taxas bem abaixo da registrada pelo Estado, da ordem de 32,4%. 

Desde a década de 1970, a Microrregião de Goiânia apresenta a maior 

porcentagem de PIA dentre as microrregiões. A despeito de possuir a terceira menor 

taxa de evolução nos últimos 40 anos, essa microrregião assume cifras 

representativas que reforçam sua proeminente posição no cenário goiano. 
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Tabela 10. População Total por Microrregião – Goiás – 1970/2010 

Microrregião 1970 1980 1991 2000 2010
Evolução

(%)
Entorno de Brasília 162.356     259.804    472.586    815.193    1.052.411 84,6
Goiânia 475.001     863.065    1.270.246 1.693.650 2.116.730 77,6
Sudoeste de Goiás 177.467     224.540    287.159    344.377    446.433    60,2
Vão do Paranã 48.622       68.849      85.655      91.975      107.311    54,7
Chapada dos Veadeiros 29.021       39.814      49.723      56.011      62.684      53,7
Anápolis 293.692     350.317    401.919    465.189    540.220    45,6
Catalão 84.437       90.159      104.430    118.263    147.276    42,7
São Miguel do Araguaia 44.456       61.463      72.432      74.297      76.701      42,0
Meia Ponte 217.421     232.807    266.954    314.391    361.323    39,8
Porangatu 143.805     198.609    240.459    226.510    231.426    37,9
Aragarças 35.662       48.346      53.900      53.705      55.451      35,7
Vale do Rio dos Bois 75.236       82.414      89.309      101.450    113.566    33,8
Pires do Rio 70.044       69.081      75.090      86.223      93.214      24,9
Quirinópolis 88.574       86.242      88.820      93.504      110.809    20,1
Ceres 212.300     190.414    208.770    212.515    231.239    8,2
Rio Vermelho 83.850       87.039      90.113      91.716      88.389      5,1
Anicuns 105.880     101.813    98.757      101.896    109.519    3,3
Iporá 69.066       66.349      62.581      62.363      59.086      -16,9
Estado de Goiás 2.416.890  3.121.125 4.018.903 5.003.228 6.003.788 59,7
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1970/2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
 

 Os altos crescimentos da PIA das microrregiões de Anicuns e Iporá 

contrastam com a evolução do total da população. Essas microrregiões foram as 

duas que menos obtiveram aumentos em seu número de habitantes, sendo Iporá a 

única que decresceu sua população (Tabela 10). O contraste entre a evolução 

positiva da PIA e o baixo crescimento (e até a involução) da população total, pode 

ser explicado pelo movimento migratório de saída de pessoas dessas microrregiões 

em direção a outras localidades. Também faz parte do quadro explicativo do 

aumento da PIA, como se verá mais adiante, a redução considerável no número de 

crianças nessas microrregiões. 

 Pela Tabela 10 nota-se, ainda, que as microrregiões do Entorno de 

Brasília e de Goiânia foram as com os maiores crescimentos da população total, 

com a primeira se aproximando de 85% de aumento em 40 anos. Em termos 

absolutos, entretanto, a Microrregião de Goiânia se sobressai às demais, quase 

atingindo o total de habitantes acrescidos de todas as outras juntas. Ressalta-se, 
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ainda, que essas duas microrregiões e a Microrregião do Sudoeste de Goiás são 

únicas que cresceram acima da média do Estado. 

Interessante perceber, analisando a Tabela 11, que a população em idade 

ativa no período entre 1970 e 2010 cresceu em ritmo mais acentuado que o da 

população total. Chamam atenção casos como os das microrregiões de Anicuns e 

Rio Vermelho, onde o crescimento absoluto da PIA superou o da população total em 

6 e 4 vezes, respectivamente. Nas microrregiões do Entorno de Brasília e de 

Goiânia, sendo as que mais evoluíram tanto em termos geral quanto na PIA, 

percebe-se que o aumento da população ativa representa 70% do crescimento total 

na Microrregião do Entorno de Brasília, e de 76% na Microrregião de Goiânia. Esses 

dados reforçam ainda mais a constatação da transição demográfica vivida pelo 

Estado, em que a parcela da população em idade ativa se destaca e assume a 

condição mais proeminente na composição populacional. 

 

Tabela 11. População em Idade Ativa por Microrregião – Goiás – 1970/2010 

Microrregião 1970 1980 1991 2000 2010
Evolução

(%)
Entorno de Brasília 83.185       135.231      273.398      505.766      702.936      88,2
Goiânia 265.718     523.321      812.391      1.153.943   1.516.766   82,5
Sudoeste de Goiás 95.076       128.938      177.050      226.789      313.344      69,7
Vão do Paranã 24.308       34.176        45.853        56.044        70.472        65,5
Chapada dos Veadeiros 14.738       19.769        26.307        33.017        40.235        63,4
Anápolis 153.517     202.377      253.685      309.908      377.481      59,3
São Miguel do Araguaia 22.363       32.354        43.593        48.492        52.864        57,7
Catalão 46.147       52.356        66.162        80.254        104.393      55,8
Porangatu 71.043       105.014      142.290      145.859      158.048      55,0
Aragarças 17.996       26.340        33.309        35.513        38.587        53,4
Meia Ponte 118.575     134.915      170.446      210.214      251.417      52,8
Vale do Rio dos Bois 39.116       45.770        55.840        67.067        78.852        50,4
Pires do Rio 36.629       38.654        46.887        57.267        64.232        43,0
Quirinópolis 47.209       49.379        56.212        62.134        77.361        39,0
Ceres 106.359     104.048      129.896      140.193      160.636      33,8
Anicuns 52.991       56.193        61.883        67.890        76.842        31,0
Rio Vermelho 43.081       47.277        54.382        60.688        60.825        29,2
Iporá 34.438       37.135        39.422        41.536        41.160        16,3
Estado de Goiás 1.272.489  1.773.247   2.489.006   3.302.574   4.186.451   69,6
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1970/2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
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Pelo Mapa 1, observa-se que as quatro microrregiões que apresentam as 

maiores proporções de população em idade ativa estão situadas na parte sul de 

Goiás (abaixo da latitude 16° S). Esse quadro é resultado do histórico dinamismo 

pelo qual o sul do Estado passou devido ao processo de integração à economia 

nacional. Ações como a Marcha para o Oeste, construção de Goiânia e a 

implantação do Distrito Federal, com todos os mecanismos de alocação de 

infraestruturas e desenvolvimento advindos disso, tiveram como palco principal no 

território goiano a porção sul. Luís Estevam atesta esse mecanismo afirmando que 

o processo de integração nacional fortaleceu os núcleos mercantis de 
Anápolis e Goiânia em função da expansão do centro dinâmico da 
economia nacional e da ampliação da fronteira agrícola de São Paulo. 
Nesta integração, o centro-sul de Goiás – antiga ‘área vazia’ e relativamente 
próxima a São Paulo – foi engajado ao processo pela frente avançada do 
dinamismo paulista solidificando-se de forma complementar ao mesmo. Em 
termos espaciais, os efeitos dinâmicos da integração estiveram localizados 
no centro-sul do território goiano. A característica sócio-econômica mais 
significativa – nas décadas de 1940 e 1950 – foi a intensa concentração 
populacional, produtiva, comercial e urbana na zona a partir de Goiânia e 
Anápolis, tendo avançado rumo ao médio norte em função da colonização 
federal em Ceres e da exploração de matas mais distanciadas (2004, p. 
130/131). 
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Mapa 1. Participação da População em Idade Ativa por Microrregiões de 
Goiás – 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais 
e Gerência de Cartografia e Geoprocessamento. 
 

A concentração do maior dinamismo na porção sul do Estado, que resulta 

na confluência das maiores PIAs nessa porção do território, foi objeto de análise em 

recente estudo do Instituto Mauro Borges de Estatísticas e Estudos 

Socioeconômicos – IMB/Segplan. Nele se afirma, 

de uma maneira geral, a metade Sul do estado detém os 
melhores/maiores indicadores (emprego, renda, IDH, indicadores de 
saúde e educação, por exemplo) sendo a mais dinâmica 
economicamente e concentrando os principais empreendimentos 
industriais. Por outro lado, a metade Norte concentra os piores 
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indicadores e a economia é pouco dinâmica e mais ligada à 
agropecuária e administração pública (p. 9). 

  

Essa diferenciação pode ser atestada pela comparação entre os PIBs de 

cada microrregião. Vê-se, na Tabela 12, que o sul detém mais de 81% do PIB 

goiano, sendo que as quatro microrregiões de maiores percentuais de PIAs – 

Goiânia, Catalão, Sudoeste de Goiás e Anicuns – respondem por cerca de 54% do 

PIB do Estado e mais de 66% do PIB da porção sul (há, portanto, uma concentração 

dentro da própria concentração). Pela desigualdade na produção interna entre as 

microrregiões tem-se a explicação para as discrepâncias na geração de emprego e 

a consequente admissão de trabalhadores. Percebe-se, também pela Tabela 12, 

que mais de 65% do número de empregos em Goiás estão concentrados naquelas 

quatro microrregiões de maior PIA.  

 
Tabela 12. População, PIA, PIB e Empregos por Microrregião – Goiás – 

2010 
Microrregião População PIA PIB1 Empregos2 

Anápolis 540.220   377.481   12,23  260.809  
Anicuns 109.519  76.842    1,32   49.920  
Aragarças 55.451  38.587    0,54   25.396  
Catalão 147.276  104.393    5,59   73.045  
Ceres 231.239  160.636    2,56  107.917  
Chapada dos Veadeiros 62.684  40.235    0,73   23.758  
Entorno de Brasília 1.052.411  702.936    8,52  462.996  
Goiânia 2.116.730  1.516.766    35,41   1.111.780  
Iporá 59.086  41.160    0,56   27.829  
Meia Ponte  361.323  251.417    6,64  177.314  
Pires do Rio 93.214  64.232    1,38   46.405  
Porangatu  231.426  158.048    3,83   97.383  
Quirinópolis  110.809  77.361    2,86   56.348  
Rio Vermelho 88.389  60.825    1,05   40.836  
São Miguel do Araguaia 76.701  52.864    1,09   32.516  
Sudoeste de Goiás  446.433  313.344    10,30  222.867  
Vale do Rio dos Bois  113.566  78.852    2,20   54.834  
Vão do Paranã  107.311  70.472    0,76   35.749  
Estado de Goiás 6.003.788  4.186.451    97,58   2.907.701  
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos 
e Especiais. 
1  Valores em R$ divididos por 1.000.000 
2 O número de empregos se refere ao trabalho único ou principal que a pessoa tinha na 
semana de referência (de 25 a 31 de julho/2010) e abrange todas as categorias 
estipuladas pelo IBGE, inclusive o empregado não remunerado. 
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Vale sublinhar que a Microrregião de Goiânia detinha em 2010 mais de 

38% dos empregos de Goiás, além de ser a que apresentava a maior dissonância 

entre o percentual de empregos e o percentual da PIA: a população em idade ativa 

dessa microrregião representa pouco mais de 36% do total do Estado, enquanto que 

38% dos empregos, como se viu, estão nesta microrregião. Logo, uma dissonância 

de dois pontos percentuais. A segunda microrregião com maior diferencia em favor 

do número de empregos é a Sudoeste de Goiás, com 0,18%. Variável bem distante 

da que Goiânia apresenta. Em onze microrregiões a participação da PIA da 

microrregião, em relação ao total do Estado, é maior que a participação da 

microrregião no total de empregos. Destaca-se nesse quadro a Microrregião do 

Entorno de Brasília. Cotando com 16,8% do total da PIA de Goiás, essa microrregião 

conserva 15,9% dos empregos goianos. Essa situação pode ser explicada pelo fato 

de grande parte dos trabalhadores dessa microrregião estar empregada no Distrito 

Federal, fazendo o movimento pendular de deslocamento para o trabalho. 

Percebe-se também pela Tabela 12 a relação entre o número de 

empregos e total da população em idade ativa por microrregião. Nesse quesito, as 

microrregiões de Goiânia, Quirinópolis, Pires do Rio, Sudoeste de Goiás e Meia 

Ponte conseguem aproveitar bem sua PIA, todas têm o número de empregos maior 

que 70% em relação à população ativa. Na outra extremidade, observa-se que 

Chapada dos Veadeiros e Vão do Paranã são as únicas microrregiões em que o 

número de empregos representa menos de 60% da PIA. A Microrregião do Vão do 

Paranã apresenta o quadro mais grave: o número de emprego corresponde a pouco 

mais de 50% da sua população em idade ativa, denotando a necessidade de ações 

para reverter esse quadro, como, por exemplo, a geração de mais empregos na 

própria microrregião e a melhor capacitação da população buscando uma maior 

inserção de seus habitantes no mercado de trabalho. 

Ainda pelo Mapa 1, verifica-se que na região mais ao nordeste do Estado 

se situam as microrregiões com os menores percentuais de PIA na composição da 

população. Além disso, as microrregiões do Entorno de Brasília, do Vão do Paranã e 

da Chapada dos Veadeiros apresentam as maiores razões de dependência dentre 

todas (ver Gráfico 3). Assim, para cada 100 pessoas em idade ativa há, na 

Microrregião da Chapada dos Veadeiros, 56 dependentes – pessoas abaixo de 15 e 

acima de 64 anos de idade. Comparando-se com a razão de pendência de Goiás, 
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nota-se o quanto essa microrregião possui um quadro destoante. São 13 

dependentes de diferença! 

 

Gráfico 3. Razão de Dependência sobre a PIA por Microrregiões – Goiás – 2010 
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Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 

 

Por outro lado, três microrregiões têm o número de dependentes sobre a 

PIA menor que a média do Estado: Goiânia, Catalão e Sudoeste de Goiás. Essas 

microrregiões, por isso, terão mais facilidade de fruição do bônus demográfico já de 

imediato. Ou seja, a baixa carga de dependência que a população ativa carrega lhes 

permite, pelo menos potencialmente, elevar a produtividade e cria melhores 

condições de investimentos em educação, saúde e lazer, dentre outros. 

O relativamente baixo percentual de PIA e a consequente razão de 

dependência elevada das microrregiões do Entorno de Brasília, do Vão do Paranã e 

da Chapada dos Veadeiros são resultado da maior dimensão que a população 

infantil tem em relação à população total, como se percebe no Gráfico 4. Vê-se que 

é a população infantil a maior responsável por esse quadro, pois há uma reduzida 

participação dos idosos nessas microrregiões. 
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Gráfico 4. Composição (%) da População das Microrregiões de Goiás por faixa 
etária – 2010  

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais. 

 

Também no Gráfico 4, visualiza-se a grande participação da PIA nas 

microrregiões de Anicuns e Iporá, explicada pela acentuada diminuição no número 

de crianças (0 a 14 anos de idade) nessas regiões (ver Tabela 13). 

A Tabela 13 mostra Iporá e Anicuns como as duas microrregiões que 

mais encolheram sua população infantil – 132% e 87%, respectivamente (ver 

também Gráfico 4). Associada à análise das tabelas 10 e 11, essa informação 

corrobora com a inferência de que a diminuição do número de crianças tornou 

possível o aumento, ainda que tímido (especialmente no caso de Iporá), da PIA 

nessas duas microrregiões. Contudo, esse fato pode ocasionar um problema se as 

microrregiões não conseguirem manter a PIA numa proporção razoável. Tarefa 

dificultada pela tendência de redução populacional e, especificamente, pela queda 

acelerada do número de crianças. 

Outro fato que interfere na manutenção da população em idade ativa e, 

consequentemente, na potencialidade de aproveitamento do bônus demográfico, é a 
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capacidade de atração de pessoas pelas microrregiões. Nesse quesito, a 

Microrregião de Iporá apresenta a maior dificuldade dentre todas, como atesta o 

Gráfico 5. Esse gráfico apresenta a 

microrregião há menos de de

atrair novos habitantes para seu 

não consegue abastecer sua PIA pela entrada de novos habitantes (conforme 

Gráfico 5), o que é agravado pela extrema di

Tabela 13 e ao Gráfico 6). Por isso, essa microrregião é

passada teve diminuição no número de pessoas em idade ativa (retomar Tabela

Gráfico 5. Proporção (%) de Habitantes que residem na 
menos de dez anos 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010.
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN
Especiais. 

  

No Gráfico 5, é 

menos de dez anos na Microrregião do Entorno de Brasília. Denota

que essa microrregião exerce n

mercado de trabalho da 

enorme parcela de contribuição no aumento do número da 

dessa microrregião, tornando

(voltar à Tabela 11). 
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capacidade de atração de pessoas pelas microrregiões. Nesse quesito, a 

Microrregião de Iporá apresenta a maior dificuldade dentre todas, como atesta o 

Esse gráfico apresenta a proporção de pessoas que residiam

menos de dez anos, ou seja, explicita o poder da microrregião em 

atrair novos habitantes para seu território. Nesse sentido, a Microrregião de Iporá 

não consegue abastecer sua PIA pela entrada de novos habitantes (conforme 

), o que é agravado pela extrema diminuição de sua população infantil (ir à 

). Por isso, essa microrregião é a única que na década 

eve diminuição no número de pessoas em idade ativa (retomar Tabela

 
Proporção (%) de Habitantes que residem na Microrregião

menos de dez anos – Goiás – 2010 

Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 

é expressiva a proporção de pessoas 

menos de dez anos na Microrregião do Entorno de Brasília. Denota

exerce no chamamento de migrantes, atraídos pelo pulsante 

mercado de trabalho da capital federal. Os 27,9% de habitantes recentes têm 

me parcela de contribuição no aumento do número da população em 

dessa microrregião, tornando-a a de maior evolução entre as 18 microrregiões 
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capacidade de atração de pessoas pelas microrregiões. Nesse quesito, a 

Microrregião de Iporá apresenta a maior dificuldade dentre todas, como atesta o 

proporção de pessoas que residiam na dada 

o poder da microrregião em 

o, a Microrregião de Iporá 

não consegue abastecer sua PIA pela entrada de novos habitantes (conforme 

minuição de sua população infantil (ir à 

a única que na década 

eve diminuição no número de pessoas em idade ativa (retomar Tabela 11). 
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Na outra vertente, as duas microrregiões com os menores crescimentos 

da PIA – Chapada dos Veadeiros e Meia Ponte – não obtiveram uma grande 

redução na cifra de crianças entre 1980 e 2010 – queda de apenas 2%, na primeira 

e de 12% na segunda (ver Gráfico 6). Nessas microrregiões, especialmente na da 

Chapada dos Veadeiros, há uma quantidade de crianças relativamente igual à 

encontrada há 30 anos. 

 

Tabela 13. Número de Crianças (0-14 anos) por Microrregiões – Goiás – 
1980/2010 

Microrregião 1980 1991 2000 2010 

Anápolis   137.597  132.101   130.633  124.573  
Anicuns   42.375  32.315  27.512    22.717  
Aragarças 20.637  18.471  14.968    12.085  
Catalão 34.568  33.385  30.546  31.877  
Ceres 80.373  69.942  59.448  51.561  
Chapada dos Veadeiros 18.653  21.618  20.238  18.359  
Entorno de Brasília 117.327  185.581  284.988   307.621  
Goiânia 317.163  416.627  469.250   480.175  
Iporá 27.142  20.244  16.712  11.700  
Meia Ponte 90.033  84.387  85.437  80.390  
Pires do Rio 27.800  24.551  23.551  20.758  
Porangatu 89.007  90.750  69.123  56.179  
Quirinópolis 34.174  28.495  25.236  24.478  
Rio Vermelho 37.355  32.169  25.955  20.182  
São Miguel do Araguaia 27.650  26.739  22.326  18.383  
Sudoeste de Goiás 88.541  98.871  100.245   104.826  
Vale do Rio dos Bois 34.286  30.028  28.945  26.085  
Vão do Paranã 32.602  36.859  31.871  30.455  
Estado de Goiás 1.257.283  1.383.133  1.466.984  1.442.404  
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1980/2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais. 

  

Convém salientar que apenas três microrregiões de Goiás apresentaram 

crescimento da população infantil nos últimos 30 anos: Entorno de Brasília, Goiânia 

e Sudoeste de Goiás (ver Gráfico 6). Neste período, sobressai-se a Microrregião do 

Entorno de Brasília com um crescimento de mais de 60%. Faz-se necessário 

esclarecer que a presença da capital federal tem interferência direta nesses valores. 

A implantação do Distrito Federal acarretou vários processos de desmembramento e 

criação de inúmeros municípios, atraindo uma grande leva de famílias de migrantes 
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de diversas localidades do país. Como atesta o professor Tadeu Alencar Arrais, “o 

crescimento no número de municípios tem estreita ligação com a construção de 

Brasília. Em 1960 havia oito municípios na Microrregião do Entorno de Brasília, 

passando para 11 em 1980, 13 em 1991 e 20 em 2000” (2004, p. 150). Hoje essa 

microrregião se mantém com os mesmos 20 municípios. A fragmentação do espaço 

do Entorno de Brasília, propiciando a comercialização da terra urbana, a tornou a 

segunda microrregião com maior número de habitantes, com mais de 1 milhão de 

pessoas em 2010, segundo o Censo Demográfico do IBGE. 

 
Gráfico 6. Evolução da População Infantil por Microrregiões – Goiás –  

1980/2010 
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Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1980/2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais. 

 

 As duas outras microrregiões que obtiveram aumento de crianças entre 

as décadas de 1980 e 2010 – Goiânia e Sudoeste de Goiás – são as que detêm os 

maiores percentuais de população em idade ativa. Pode-se afirmar, portanto, que 

essas duas microrregiões, acrescidas pela do Entorno de Brasília, ainda têm 

potencial para manterem uma PIA elevada. Nesse sentido, quando essas crianças 

mudarem de faixa etária e adentrarem no grupo da população em idade ativa, essas 

localidades terão uma grande oportunidade socioeconômica. Para tanto, é 

necessário investimento em educação que qualifique melhor esse grupo dando-lhe 
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condições de galgarem melhores condições de trabalho. É preciso, também, 

propiciar a criação de empregos formais que atraiam esses jovens e os façam 

permanecer em sua região de origem. 

Pode parecer paradoxal a inferência de que um grande número de 

crianças é potencialmente benéfico às essas microrregiões com aumento de 

crianças, mas é ratificada quando se analisa a média de filhos por mulher de 10 ou 

mais anos. Essa média é reveladora da tendência de redução do peso das crianças 

na configuração do bônus demográfico. As três microrregiões em análise estão entre 

as médias mais baixas, com número inferior a 2 filhos para cada mulher. Goiânia, 

por exemplo, tem uma média abaixo da do Estado, com 1,61 filhos por mulher (ver 

Tabela 14). Ou seja, há uma propensão para o decréscimo natural da população 

infantil. Assim, o número elevado de crianças hoje alimentará a população em idade 

ativa no futuro próximo, arrefecendo a carga sobre a PIA pelo baixo incremento de 

novas crianças. Esse fator proporciona um equilíbrio entre a dependência gerada 

pelo aumento de idosos nessas microrregiões. 

Tabela 14. Número médio de filhos por mulher com 10 
anos ou mais por Microrregiões – Goiás – 2000 e 2010 

Microrregião 2000 2010 Redução (%)
Entorno de Brasília 2,29 1,83 25,1
Quirinópolis 2,37 1,91 24,1
Anápolis 2,24 1,81 23,8
Sudoeste de Goiás 2,23 1,82 22,5
Rio Vermelho 2,51 2,06 21,8
Chapada dos Veadeiros 2,79 2,31 20,8
Iporá 2,46 2,04 20,6
São Miguel do Araguaia 2,54 2,11 20,4
Goiânia 1,93 1,62 19,1
Vale do Rio dos Bois 2,38 2,00 19,0
Anicuns 2,41 2,03 18,7
Catalão 2,16 1,82 18,7
Ceres 2,45 2,08 17,8
Meia Ponte 2,20 1,87 17,6
Aragarças 2,39 2,05 16,6
Vão do Paranã 2,72 2,34 16,2
Porangatu 2,46 2,12 16,0
Pires do Rio 2,32 2,00 16,0
Estado de Goiás 2,19 1,81 21,0
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 2000/2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos 
Socioeconômicos e Especiais. 
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 O Mapa 2 espacializa a dependência da população infantil sobre a PIA 

no estado de Goiás. Como já percebido pelo Gráfico 4, as microrregiões da 

Chapada dos Veadeiros, do Entorno de Brasília e do Vão do Paranã são, nesta 

ordem, as de maior razão de dependência das crianças, todas superando a carga de 

40%. As microrregiões Vão do Paranã e Chapada dos Veadeiros, além da alta 

dependência de crianças, contam com as maiores médias de filhos por mulher, 

revelando que a dependência de crianças pode tardar a ceder. Na outra ponta, 

encontra-se 7 microrregiões abaixo de 32% de dependência, sendo que Iporá e 

Anicuns têm as menores cargas de dependência, ambas com menos de 30% sobre 

a PIA. Isso reforça a impressão de boa condição dessas duas microrregiões, já 

observada anteriormente quando analisado a situação do percentual da população 

em idade ativa. 
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Mapa 2. Razão de Dependência das Crianças1 (0-14 anos) sobre a PIA 
por Microrregião – Goiás – 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais e Gerência de Cartografia e Geoprocessamento. 
1 Razão de Dependência das Crianças é a porcentagem do número de crianças sobre o total da 
PIA. 

 

 Dois pontos devem ser considerados acerca das razões de 

dependência: primeiro, a Microrregião do Entorno de Brasília se situa em dois 

extremos, possui a segunda maior razão de dependência de crianças e a menor 

carga de idosos sobre a PIA (Mapa 3). Contudo, como já observado no Mapa 1, 

essa microrregião está entre o grupo cuja PIA é reduzida em comparação com as 

demais microrregiões. Isso evidencia que o número de crianças gera maior peso 
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para o bom aproveitamento do bônus demográfico (mas também, como já frisado, 

pode ser uma oportunidade se bem aproveitado). O segundo ponto a ser destacado 

é a questão da Microrregião de Iporá. Esta microrregião possui a menor carga de 

crianças, com carga de dependência inferior a 30%; por outro lado, como pode ser 

notado no Mapa 3, conta com a maior razão de dependência de idosos. Esse quadro 

deve ser acompanhado com atenção, pois, além da tendência de diminuição de 

crianças, o que pode acarretar a consequente diminuição na PIA, o alto número de 

pessoas com mais de 64 anos requer ações visando ao atendimento das 

necessidades específicas para essa parcela da sociedade. 

No que tange à razão de dependência dos idosos sobre a PIA, as três 

microrregiões que apresentam os maiores crescimentos da população idosa nas 

últimas três décadas (ver Gráfico 7)  – Entorno de Brasília, Goiânia e Sudoeste de 

Goiás – são as com os menores percentuais de dependência de idosos. Mesmo 

mantendo o ritmo de crescimento, essas microrregiões demorarão a atingir a cifra da 

Microrregião de Iporá, com 15,1% de idosos em relação a PIA. Esta microrregião 

teve o menor crescimento acumulado desde 1980, todavia, na última década 

apresentou o 6º maior crescimento dentre as 18 microrregiões, com índice de 37% 

entre 2000 e 2010. 

Gráfico 7. Percentual de crescimento da população idosa (mais de 64 anos) 
por microrregião – 1980/2010 e 2000/2010 – Goiás 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

1980/2010 2000/2010

 
Fonte: IBGE, Censos Demográficos 1980/2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
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 De modo geral, o estado de Goiás exibe uma taxa de crescimento de 

idosos elevada, acima de 37% na derradeira década. Quatro microrregiões superam 

esse valor e se mostram pulsantes no incremento de pessoas com mais de 64 anos, 

são elas: Entorno de Brasília, Goiânia, Sudoeste de Goiás e São Miguel do 

Araguaia. Sendo que as três primeiras são as mesmas que mais cresceram quando 

se leva em consideração os últimos 30 anos. A Microrregião de Goiânia ganha 

destaque por deter quase um terço dos idosos do Estado, segundo o Censo 

Demográfico 2010. No outro extremo, encontra-se a Microrregião de Aragarças com 

a menor quantidade de idosos de Goiás, cerca de 1%. A alíquota de crescimento 

dessa microrregião também foi a menor dentre todas, no período de 2000 a 2010, 

pouco abaixo de 32%. 

 Pelo Mapa 3 percebe-se que a distribuição das razões de dependência 

dos idosos em Goiás é bastante heterogênea. As quatro microrregiões que estão 

abaixo de 10% de dependência – Entorno de Brasília, Goiânia, Sudoeste de Goiás e 

Vão do Paranã – tem realidades socioeconômicas bem distintas. Juntas, Goiânia e 

Sudoeste de Goiás detêm quase 47% do PIB goiano, enquanto que a Vão do 

Paranã e o Entorno de Brasília somam menos de 10% do PIB do Estado. Quanto ao 

número de empregos, novamente a comparação é altamente dissonante: Goiânia e 

Sudoeste de Goiás agregam aproximadamente 46% dos empregos, sendo que as 

microrregiões do Entorno de Brasília e do Vão do Paranã não atingem 18% dos 

empregos de Goiás. Esse contraste implica afirmar que a baixa dependência de 

idosos tem explicações distintas. As microrregiões mais dinâmicas atraem inúmeras 

pessoas em idade ativa, levando, portanto, à redução do peso dos idosos. 
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Mapa 3. Razão de Dependência dos Idosos1 sobre a PIA por 
Microrregião – Goiás – 2010 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais e Gerência de Cartografia e Geoprocessamento. 
1 Razão de Dependência das Idosos é a porcentagem do número de idosos sobre o total da PIA. 
 

 
Os casos de Iporá, como já destacado anteriormente, e de Anicuns são 

interessantes: possuem as maiores cargas de dependência de idosos, mas 

compensam com as menores dependências de crianças dentre as microrregiões. A 

Microrregião do Entorno de Brasília está no grupo das menores razões de 

dependência de idosos (aliás, é a de menor taxa, com 6,1% de idosos em relação à 

PIA) e ao mesmo tempo tem a segunda maior dependência de jovens, próxima a 

44%. Daí sua presença entre os três menores percentuais de PIA. Esse fato atesta 
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que, pelo menos nesse momento, a carga que maior sobrecarrega a PIA é a dos 

jovens.  

A maior ou menor presença tanto de crianças quanto de idosos interfere 

em duas variáveis relevantes quando se analisa as características da população: as 

idades média e mediana das microrregiões. Essas duas variáveis possibilitam 

avaliar o grau de maturidade dos habitantes da região. A média é extraída da razão 

entre a soma de todas as idades e o número de indivíduos; a mediana é a idade em 

que a metade dos indivíduos está abaixo desta idade e a outra metade acima. Neste 

sentido, o fato da Microrregião de Iporá possuir mais de 10% de idosos e menos de 

20% de crianças no seu conjunto populacional (retornar ao Gráfico 4), acarreta no 

aumento da idade média e também da idade mediana, consubstanciando numa 

população de elevado grau de maturidade. 

Pelos gráficos 10 e 11, nota-se que é justamente a Microrregião de Iporá 

a de maior idade média e a com a mais elevada idade mediana, superando em 4 

anos a idade média e em 6 anos a idade mediana do estado de Goiás, no ano de 

2010. Como não poderia deixar ser, as microrregiões com as menores idades média 

e mediana são as de mais elevadas cargas de dependência de crianças: Chapada 

dos Veadeiros, Vão do Paranã e Entorno de Brasília. Em 2010, esta última 

apresenta uma idade média de 28 anos e idade mediana de 26 anos, ambas três 

anos abaixo das respectivas medidas de Goiás. Além do considerável peso dos 

jovens na conformação desse quadro, esses números são marcadamente resultado 

da baixa participação dos idosos na composição populacional dessa microrregião 

que, como já visto, representa pouco mais de 4% do total dos habitantes 

(novamente ver Gráfico 4). 

De modo geral, a população das microrregiões está envelhecendo, como 

mostram essas duas variáveis da idade. Mesmo as três microrregiões com as 

menores idades medianas, têm 50% de seus habitantes com idade acima de 26 

anos. Ademais, 13 das 18 microrregiões goianas possuem como idade mediana 30 

anos e apenas 4 estão abaixo da mediana de Goiás, que é de 29 anos.  

A constatação do acelerado envelhecimento é corroborada pela 

confrontação das variáveis de idade entre os anos de 2000 e 2010 (ainda gráficos 

10 e 11). Em apenas uma década, a idade média do Estado aumentou em 3 anos e 
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na idade mediana o aumento foi de 4 anos. Nesse quesito, as microrregiões de Iporá 

e do Rio Vermelho se sobressaem, ambas obtiveram os maiores aumentos nas duas 

variáveis de idade: 5 anos para a média e 7 anos para mediana. São saltos 

consideráveis que ratificam os dados de diminuição no incremento de jovens e o 

aumento de idoso na população. 

 
Gráfico 8. Idade Média da População por Microrregiões – Goiás – 2000/2010 
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Fonte: Censos Demográficos 2000/2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/SEGPLAN-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 

 
 

Gráfico 9. Idade Mediana da População por Microrregiões – Goiás – 2000/2010 
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 Todos os dados apresentados nessa seção mostram que a janela do 

bônus demográfico se abre de maneira diferente para as microrregiões. Algumas 

com grande oportunidade de aproveitamento já de imediato, outras com 

potencialidades para o médio prazo e algumas carecendo de intervenções mais 

profundas para que o período de bônus não flua sem um real proveito. Percebe-se, 

também, que são necessárias ações com intensidades divergentes, pois há 

situações em que é preciso agir de pronto com políticas públicas para que no futuro 

não haja prejuízos de ordem social e econômica. É o caso das microrregiões 

situadas no nordeste goiano, onde se faz mister investimentos na área educacional, 

por exemplo, para que os jovens sejam melhores capacitados e consigam reverter 

sua condição de pobreza e de poucas oportunidades. 
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4. Considerações Finais 

 

A transição demográfica brasileira desencadeada a partir da segunda 

metade do século XX se dá de forma acelerada e impactante em todos os 

segmentos da sociedade. A queda da mortalidade e, posteriormente, a diminuição 

da fecundidade fez a composição da população se alterar drasticamente. Pela 

Figura 1 (p. 10) nota-se essa mudança: as bases das pirâmides vão se estreitando 

ao longo das décadas enquanto a parte central ganha volume, e nesse caminhar, a 

forma piramidal se desconfigura favorecida pelo aumento do contingente das 

pessoas com mais de 64 anos. 

Dentro desse processo, abre-se uma janela de oportunidades advinda da 

redução do número de dependentes e o, concomitante, aumento da população em 

idade ativa. O bônus demográfico, momento impar (e curto) criado pela transição 

demográfica, gera grande possibilidades de crescimento econômico e, consequente 

desenvolvimento social. Aproveitar a maior quantidade de pessoas com potencial 

capacidade para o trabalho torna possível a dinamização da economia, resultando 

na elevação da produtividade e, por conseguinte na melhora da condição de vida da 

população. 

Além da necessidade do aproveitamento do bônus para desencadear 

alterações socioeconômicas positivas, é imprescindível que nesse período o poder 

público desenvolva políticas e ações visando ao cenário pós-bônus. A partir da 

década de 2030 tem-se a previsão de que o número de dependentes irá ultrapassar 

a casa de 50 para cada 100 pessoas em idade ativa. Haverá, portanto, uma 

sobrecarga para parcela da população que está no mercado de trabalho e também 

para o Estado, responsável por fornecer os subsídios necessários às contingências 

da vida. Inclusive os repasses previdenciários sofrerão um forte acréscimo pela 

tendência inexorável da expansão do grupo dos idosos. 

As ações precisarão levar em conta as disparidades regionais existentes 

no território. Especificamente em Goiás, percebe-se que o bônus demográfico tem 

algumas especificidades nas diferentes microrregiões que formam o estado. 

Enquanto que a razão de dependência sobre a PIA de Goiás está em 43 
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dependentes, algumas microrregiões ainda permanecem com um número elevado 

de pessoas em idade inativa e outras têm em seu quadro populacional cifras abaixo 

da do Estado (Gráfico 3). Chapada dos Veadeiros é o exemplo do primeiro caso, 

com 56 dependentes para cada 100 pessoas em idade ativa; no segundo caso, 

daqueles com menores números de dependentes, tem-se Goiânia com a melhor 

situação, apenas 40 dependentes para cada 100 pessoas da PIA. 

Mas o que querem dizer esses números? Ora, menor número de 

dependentes maior a chance de alavancar a economia, pois a presença de pessoas 

com potencialidade para o trabalho poderá ser utilizada mais facilmente, atraindo 

mais empresas, diversificando o mercado de trabalho. Há ainda a redução dos 

gastos públicos pelo diminuto grupo dos dependentes, o que leva a reserva de 

recurso para outras áreas como a melhora da qualidade em atendimento da saúde, 

educação, lazer e infraestruturas básicas. Há, assim, um círculo virtuoso (ou 

também vicioso, se se olha pelo inverso do processo) em que um elemento positivo 

atrai outro e, por sua vez, retroalimenta o mecanismo de satisfações. É o que 

Gummar Myrdal (1968) denomina de “causação circular e acumulativa”. 

Neste sentido, a Microrregião de Goiânia continuará em melhores 

condições porque tem as melhores condições; a Microrregião do Vão do Paranã 

seguirá apresentando dificuldades socioeconômicas, pois possui grandes 

dificuldades socioeconômicas. É para romper esse principio tautológico que entra o 

papel do Estado como agente propulsor de soluções, tornando possível que regiões-

problemas se desenvolvam. 

Existem discrepâncias também quanto ao grupo que mais sobrepesa a 

população em idade ativa. As microrregiões do Vão do Paranã, da Chapada dos 

Veadeiros e do Entorno de Brasília são as que têm a população infantil com o maior 

grau de dependência (Mapa 2), já as com maiores sobrecarga de idosos são Iporá e 

Anicuns (Mapa 3). Essas dissonâncias exigem, por isso, intervenções 

particularizadas considerando as especificidades de cada região. Claro é que as 

microrregiões da Chapada dos Veadeiros e do Vão do Paranã apresentam quadros 

em que o bônus ainda não se mostra totalmente aproveitável, com a ainda alta 

carga de dependência, culminado em 56 e 52 dependentes para cada 100 pessoas 

em idade ativa, respectivamente (Gráfico 3). 
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Nesse sentido, o aproveitamento do bônus demográfico de forma mais 

intensa demanda pensar na população mais jovem, fornecendo uma educação de 

qualidade e incrementando e diversificando as capacitações para o mercado de 

trabalho; deve-se ainda incentivar a formação continuada para aqueles que estão no 

auge de sua capacidade produtiva, garantindo a ocupação de postos de trabalho 

com melhores condições e remuneração; também é preciso dedicar preocupação 

aos idosos, dando-lhes condições para uma vida de melhor qualidade, o que passa 

necessariamente pelo acesso ao atendimento de saúde, ao lazer e a remunerações 

condignas.  

O bônus demográfico, portanto, é o momento para se valer das 

oportunidades e aumentar a capacidade produtiva de Goiás, mas também é preciso, 

já durante esse período, se delinear mecanismos de enfrentamento para quando o 

bônus chegar ao fim e a população for composta de uma grande parcela de idosos 

que requerem atenção específica. Além disso, faz-se necessário implementar 

políticas públicas considerando as desigualdades regionais, fazendo com que Goiás 

se desenvolva como um todo, sem a existência de áreas relegadas ao ocaso. O 

bônus é, frisa-se, um momento favorável para busca de soluções de vários 

problemas atuais e de outros que podem vir no futuro. 
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Índice de

Envelhecimento6

Abadia de Goiás 1.728        4.754        394        36,3 8,3 22,8
Abadiânia 3.745        10.888      1.124     34,4 10,3 30,0
Acreúna 5.049        13.969      1.261     36,1 9,0 25,0
Adelândia 518           1.713        246        30,2 14,4 47,5
Água Fria de Goiás 1.361        3.412        317        39,9 9,3 23,3
Água Limpa 404           1.396        213        28,9 15,3 52,7
Águas Lindas de Goiás 50.789      104.915    3.674     48,4 3,5 7,2
Alexânia 6.404        15.717      1.693     40,7 10,8 26,4
Aloândia 383           1.389        279        27,6 20,1 72,8
Alto Horizonte 1.124        3.152        229        35,7 7,3 20,4
Alto Paraíso de Goiás 1.952        4.562        371        42,8 8,1 19,0
Alvorada do Norte 2.283        5.252        549        43,5 10,5 24,0
Amaralina 826           2.353        255        35,1 10,8 30,9
Americano do Brasil 1.249        3.794        465        32,9 12,3 37,2
Amorinópolis 728           2.486        395        29,3 15,9 54,3
Anápolis 78.321      233.973    22.319   33,5 9,5 28,5
Anhanguera 215           714           91          30,1 12,7 42,3
Anicuns 4.278        14.411      1.550     29,7 10,8 36,2
Aparecida de Goiânia 118.036    320.110    17.511   36,9 5,5 14,8
Aparecida do Rio Doce 544           1.678        205        32,4 12,2 37,7
Aporé 907           2.631        265        34,5 10,1 29,2
Araçu 770           2.610        422        29,5 16,2 54,8
Aragarças 4.216        12.831      1.258     32,9 9,8 29,8
Aragoiânia 2.014        5.684        667        35,4 11,7 33,1
Araguapaz 1.758        5.187        565        33,9 10,9 32,1
Arenópolis 655           2.288        334        28,6 14,6 51,0
Aruanã 2.073        5.019        404        41,3 8,0 19,5
Aurilândia 617           2.547        486        24,2 19,1 78,8
Avelinópolis 520           1.704        226        30,5 13,3 43,5
Baliza 866           2.571        277        33,7 10,8 32,0
Barro Alto 2.200        5.983        533        36,8 8,9 24,2
Bela Vista de Goiás 5.462        17.167      1.925     31,8 11,2 35,2
Bom Jardim de Goiás 1.847        5.773        803        32,0 13,9 43,5
Bom Jesus de Goiás 5.112        14.407      1.208     35,5 8,4 23,6
Bonfinópolis 1.954        5.057        525        38,6 10,4 26,9
Bonópolis 941           2.331        231        40,4 9,9 24,5
Brazabrantes 709           2.238        285        31,7 12,7 40,2
Britânia 1.300        3.775        434        34,4 11,5 33,4
Buriti Alegre 1.914        6.067        1.073     31,5 17,7 56,1
Buriti de Goiás 517           1.802        241        28,7 13,4 46,6
Buritinópolis 887           2.186        248        40,6 11,3 28,0
Cabeceiras 2.016        4.905        433        41,1 8,8 21,5
Cachoeira Alta 2.319        7.359        875        31,5 11,9 37,7
Cachoeira de Goiás 322           960           135        33,5 14,1 41,9
Cachoeira Dourada 1.836        5.650        768        32,5 13,6 41,8
Caçu 2.746        9.325        1.212     29,4 13,0 44,1
Caiapônia 3.550        11.750      1.457     30,2 12,4 41,0
Caldas Novas 17.121      49.074      4.278     34,9 8,7 25,0
Caldazinha 742           2.338        245        31,7 10,5 33,0
Campestre de Goiás 792           2.317        278        34,2 12,0 35,1
Campinaçu 875           2.475        306        35,4 12,4 35,0
Campinorte 2.760        7.577        774        36,4 10,2 28,0
Campo Alegre de Goiás 1.556        4.123        381        37,7 9,2 24,5
Campo Limpo de Goiás 1.745        4.128        368        42,3 8,9 21,1
Campos Belos 5.055        12.275      1.080     41,2 8,8 21,4
Campos Verdes 1.177        3.450        393        34,1 11,4 33,4
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Carmo do Rio Verde 1.986        6.202        740        32,0 11,9 37,3
Castelândia 802           2.520        316        31,8 12,5 39,4
Catalão 18.644      62.580      5.423     29,8 8,7 29,1
Caturaí 1.075        3.262        349        33,0 10,7 32,5
Cavalcante 3.098        5.643        651        54,9 11,5 21,0
Ceres 4.234        14.750      1.738     28,7 11,8 41,0
Cezarina 1.731        5.307        507        32,6 9,6 29,3
Chapadão do Céu 1.919        4.921        161        39,0 3,3 8,4
Cidade Ocidental 16.303      37.688      1.924     43,3 5,1 11,8
Cocalzinho de Goiás 4.772        11.613      1.022     41,1 8,8 21,4
Colinas do Sul 1.005        2.240        278        44,9 12,4 27,7
Córrego do Ouro 570           1.795        267        31,8 14,9 46,8
Corumbá de Goiás 2.587        6.870        904        37,7 13,2 34,9
Corumbaíba 1.783        5.677        721        31,4 12,7 40,4
Cristalina 13.368      31.086      2.126     43,0 6,8 15,9
Cristianópolis 622           1.986        324        31,3 16,3 52,1
Crixás 3.683        10.977      1.100     33,6 10,0 29,9
Cromínia 721           2.418        416        29,8 17,2 57,7
Cumari 597           2.009        358        29,7 17,8 60,0
Damianópolis 782           2.221        289        35,2 13,0 37,0
Damolândia 554           1.982        211        28,0 10,6 38,1
Davinópolis 426           1.428        202        29,8 14,1 47,4
Diorama 492           1.730        257        28,4 14,9 52,2
Divinópolis de Goiás 1.338        3.223        401        41,5 12,4 30,0
Doverlândia 1.822        5.472        598        33,3 10,9 32,8
Edealina 818           2.511        404        32,6 16,1 49,4
Edéia 2.559        7.862        845        32,5 10,7 33,0
Estrela do Norte 730           2.327        263        31,4 11,3 36,0
Faina 1.590        4.779        614        33,3 12,8 38,6
Fazenda Nova 1.265        4.400        657        28,8 14,9 51,9
Firminópolis 2.178        8.140        1.262     26,8 15,5 57,9
Flores de Goiás 3.392        8.102        572        41,9 7,1 16,9
Formosa 26.829      68.091      5.165     39,4 7,6 19,3
Formoso 1.091        3.317        475        32,9 14,3 43,5
Gameleira de Goiás 856           2.182        237        39,2 10,9 27,7
Goianápolis 2.699        7.303        693        37,0 9,5 25,7
Goiandira 1.085        3.575        605        30,3 16,9 55,8
Goianésia 14.060      41.520      3.969     33,9 9,6 28,2
Goiânia 270.641    949.138    82.222   28,5 8,7 30,4
Goianira 9.046        23.457      1.557     38,6 6,6 17,2
Goiás 5.292        17.135      2.300     30,9 13,4 43,5
Goiatuba 7.203        22.410      2.879     32,1 12,8 40,0
Gouvelândia 1.164        3.412        373        34,1 10,9 32,0
Guapó 3.394        9.547        1.035     35,6 10,8 30,5
Guaraíta 464           1.678        234        27,7 13,9 50,4
Guarani de Goiás 1.100        2.818        340        39,0 12,1 30,9
Guarinos 470           1.575        254        29,8 16,1 54,0
Heitoraí 789           2.421        361        32,6 14,9 45,8
Hidrolândia 4.311        11.890      1.197     36,3 10,1 27,8
Hidrolina 846           2.760        423        30,7 15,3 50,0
Iaciara 3.818        7.925        684        48,2 8,6 17,9
Inaciolândia 1.402        3.872        425        36,2 11,0 30,3
Indiara 3.398        9.412        877        36,1 9,3 25,8
Inhumas 10.104      34.266      3.876     29,5 11,3 38,4
Ipameri 5.378        17.097      2.260     31,5 13,2 42,0
Ipiranga de Goiás 596           1.930        318        30,9 16,5 53,4
Iporá 6.112        21.908      3.254     27,9 14,9 53,2
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Israelândia 554           2.048        285        27,1 13,9 51,4
Itaberaí 8.112        24.965      2.294     32,5 9,2 28,3
Itaguari 985           3.093        435        31,8 14,1 44,2
Itaguaru 1.059        3.776        602        28,0 15,9 56,8
Itajá 1.116        3.455        491        32,3 14,2 44,0
Itapaci 4.523        12.656      1.279     35,7 10,1 28,3
Itapirapuã 1.752        5.299        784        33,1 14,8 44,7
Itapuranga 5.362        18.324      2.439     29,3 13,3 45,5
Itarumã 1.510        4.326        464        34,9 10,7 30,7
Itauçu 1.668        6.022        885        27,7 14,7 53,1
Itumbiara 19.606      65.876      7.401     29,8 11,2 37,7
Ivolândia 512           1.872        279        27,4 14,9 54,5
Jandaia 1.250        4.236        678        29,5 16,0 54,2
Jaraguá 10.593      28.679      2.598     36,9 9,1 24,5
Jataí 20.935      60.644      6.427     34,5 10,6 30,7
Jaupaci 650           2.024        326        32,1 16,1 50,2
Jesúpolis 545           1.550        205        35,2 13,2 37,6
Joviânia 1.581        4.965        572        31,8 11,5 36,2
Jussara 4.256        13.294      1.603     32,0 12,1 37,7
Lagoa Santa 283           877           94          32,3 10,7 33,2
Leopoldo de Bulhões 1.913        5.404        565        35,4 10,5 29,5
Luziânia 51.157      116.025    7.349     44,1 6,3 14,4
Mairipotaba 455           1.663        256        27,4 15,4 56,3
Mambaí 2.094        4.395        382        47,6 8,7 18,2
Mara Rosa 2.464        7.257        928        34,0 12,8 37,7
Marzagão 493           1.369        210        36,0 15,3 42,6
Matrinchã 1.039        3.092        283        33,6 9,2 27,2
Maurilândia 3.119        7.801        601        40,0 7,7 19,3
Mimoso de Goiás 702           1.753        230        40,0 13,1 32,8
Minaçu 7.517        21.510      2.127     34,9 9,9 28,3
Mineiros 12.352      37.197      3.386     33,2 9,1 27,4
Moiporá 358           1.198        207        29,9 17,3 57,8
Monte Alegre de Goiás 2.289        4.847        594        47,2 12,3 26,0
Montes Claros de Goiás 1.726        5.575        686        31,0 12,3 39,7
Montividiu 2.541        7.545        486        33,7 6,4 19,1
Montividiu do Norte 1.165        2.664        293        43,7 11,0 25,2
Morrinhos 8.836        28.809      3.815     30,7 13,2 43,2
Morro Agudo de Goiás 499           1.613        244        30,9 15,1 48,9
Mossâmedes 952           3.516        539        27,1 15,3 56,6
Mozarlândia 3.292        9.316        796        35,3 8,5 24,2
Mundo Novo 1.594        4.357        487        36,6 11,2 30,6
Mutunópolis 920           2.567        362        35,8 14,1 39,3
Nazário 1.719        5.475        680        31,4 12,4 39,6
Nerópolis 5.858        16.877      1.475     34,7 8,7 25,2
Niquelândia 10.641      28.929      2.791     36,8 9,6 26,2
Nova América 473           1.562        224        30,3 14,3 47,4
Nova Aurora 419           1.400        243        29,9 17,4 58,0
Nova Crixás 2.960        8.223        744        36,0 9,0 25,1
Nova Glória 1.797        5.686        1.025     31,6 18,0 57,0
Nova Iguaçu de Goiás 674           1.928        224        35,0 11,6 33,2
Nova Roma 921           2.234        316        41,2 14,1 34,3
Nova Veneza 1.856        5.628        645        33,0 11,5 34,8
Novo Brasil 656           2.469        394        26,6 16,0 60,1
Novo Gama 28.869      63.175      2.974     45,7 4,7 10,3
Novo Planalto 964           2.699        293        35,7 10,9 30,4
Orizona 2.995        9.916        1.389     30,2 14,0 46,4
Ouro Verde de Goiás 878           2.832        324        31,0 11,4 36,9
Ouvidor 1.130        3.816        521        29,6 13,7 46,1
Padre Bernardo 8.344        17.585      1.742     47,4 9,9 20,9
Palestina de Goiás 673           2.406        292        28,0 12,1 43,4
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Palmeiras de Goiás 4.974        16.577      1.787     30,0 10,8 35,9
Palmelo 525           1.527        283        34,4 18,5 53,9
Palminópolis 666           2.520        371        26,4 14,7 55,7
Panamá 557           1.808        317        30,8 17,5 56,9
Paranaiguara 1.960        6.237        903        31,4 14,5 46,1
Paraúna 2.515        7.478        870        33,6 11,6 34,6
Perolândia 791           1.964        195        40,3 9,9 24,7
Petrolina de Goiás 2.034        7.300        949        27,9 13,0 46,7
Pilar de Goiás 552           1.956        265        28,2 13,5 48,0
Piracanjuba 4.941        16.538      2.547     29,9 15,4 51,5
Piranhas 2.295        7.819        1.152     29,4 14,7 50,2
Pirenópolis 5.602        15.635      1.769     35,8 11,3 31,6
Pires do Rio 6.152        19.989      2.621     30,8 13,1 42,6
Planaltina 24.583      53.942      3.124     45,6 5,8 12,7
Pontalina 3.615        11.726      1.780     30,8 15,2 49,2
Porangatu 10.491      28.897      2.967     36,3 10,3 28,3
Porteirão 872           2.317        158        37,6 6,8 18,1
Portelândia 921           2.599        319        35,4 12,3 34,6
Posse 8.956        20.883      1.580     42,9 7,6 17,6
Professor Jamil 735           2.180        324        33,7 14,9 44,1
Quirinópolis 9.401        30.351      3.468     31,0 11,4 36,9
Rialma 2.248        7.417        858        30,3 11,6 38,2
Rianápolis 1.144        3.031        391        37,7 12,9 34,2
Rio Quente 838           2.306        168        36,3 7,3 20,0
Rio Verde 41.222      126.026    9.176     32,7 7,3 22,3
Rubiataba 4.253        13.041      1.621     32,6 12,4 38,1
Sanclerlândia 1.586        5.245        719        30,2 13,7 45,3
Santa Bárbara de Goiás 1.392        3.941        418        35,3 10,6 30,0
Santa Cruz de Goiás 673           2.151        318        31,3 14,8 47,3
Santa Fé de Goiás 1.208        3.245        309        37,2 9,5 25,6
Santa Helena de Goiás 8.262        25.432      2.775     32,5 10,9 33,6
Santa Isabel 720           2.579        387        27,9 15,0 53,8
Santa Rita do Araguaia 1.743        4.676        505        37,3 10,8 29,0
Santa Rita do Novo Destino 698           2.233        242        31,3 10,8 34,7
Santa Rosa de Goiás 568           2.033        308        27,9 15,2 54,2
Santa Tereza de Goiás 979           2.596        420        37,7 16,2 42,9
Santa Terezinha de Goiás 2.300        7.150        852        32,2 11,9 37,0
Santo Antônio da Barra 1.097        2.990        336        36,7 11,2 30,6
Santo Antônio de Goiás 1.169        3.293        241        35,5 7,3 20,6
Santo Antônio do Descoberto 19.433      41.338      2.477     47,0 6,0 12,7
São Domingos 3.145        7.350        777        42,8 10,6 24,7
São Francisco de Goiás 1.433        4.140        547        34,6 13,2 38,2
São João da Paraúna 353           1.160        176        30,4 15,2 49,9
São João d'Aliança 3.089        6.591        577        46,9 8,8 18,7
São Luís de Montes Belos 6.178        21.187      2.669     29,2 12,6 43,2
São Luíz do Norte 1.187        3.118        312        38,1 10,0 26,3
São Miguel do Araguaia 5.251        15.367      1.665     34,2 10,8 31,7
São Miguel do Passa Quatro 872           2.594        291        33,6 11,2 33,4
São Patrício 404           1.386        201        29,1 14,5 49,8
São Simão 3.699        12.019      1.370     30,8 11,4 37,0
Senador Canedo 23.379      57.843      3.221     40,4 5,6 13,8
Serranópolis 1.776        5.092        613        34,9 12,0 34,5
Silvânia 4.500        13.127      1.462     34,3 11,1 32,5
Simolândia 1.877        4.238        399        44,3 9,4 21,3
Sítio d'Abadia 779           1.879        167        41,5 8,9 21,4
Taquaral de Goiás 612           2.583        346        23,7 13,4 56,5
Teresina de Goiás 962           1.843        211        52,2 11,4 21,9
Terezópolis de Goiás 1.787        4.402        372        40,6 8,5 20,8
Três Ranchos 582           1.974        263        29,5 13,3 45,2
Trindade 25.841      72.502      6.145     35,6 8,5 23,8
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1 Pessoas de 0 a 14 anos; 
2 População em idade ativa – pessoas entre 15 e 64 anos; 
3 Pessoas com 65 ou mais anos; 
4 Razão de Dependência Crianças é razão entre o número de crianças e a PIA, ou seja, quantos 
dependentes (crianças) existem para cada 100 pessoas em idade ativa; 
5 Razão de Dependência Idosos é razão entre o número de idosos e a PIA, ou seja, quantos 
dependentes (idosos) existem para cada 100 pessoas em idade ativa; 
6 Índice de Envelhecimento é a razão entre o número de crianças e o número de idosos, ou seja, 
quantos idosos existem para cada 100 idosos. 
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Trombas 827           2.293        332        36,1 14,5 40,1
Turvânia 969           3.367        503        28,8 14,9 51,9
Turvelândia 1.174        3.012        213        39,0 7,1 18,1
Uirapuru 735           1.925        273        38,2 14,2 37,1
Uruaçu 8.763        25.275      2.891     34,7 11,4 33,0
Uruana 2.952        9.636        1.238     30,6 12,8 41,9
Urutaí 665           2.113        296        31,5 14,0 44,5
Valparaíso de Goiás 37.191      91.745      4.046     40,5 4,4 10,9
Varjão 796           2.491        372        32,0 14,9 46,7
Vianópolis 3.001        8.647        900        34,7 10,4 30,0
Vicentinópolis 1.789        5.177        405        34,6 7,8 22,6
Vila Boa 1.403        3.140        192        44,7 6,1 13,7
Vila Propício 1.369        3.413        363        40,1 10,6 26,5
Estado de Goiás 1.441.549  4.186.451  375.788  34,4 9,0 26,1


