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ANEXO  A:  Avaliação de Prefeituras – IBGE -  Temas disponíveis 

 
Bahia – Itamaraju  Fonte: IBGE, Perfil dos Municípios Brasileiros - Gestão Pública 2001  
 
1. Estrutura Política 
Prefeito - nome ALUYR TASSIZO CARLETTO  
Prefeito - sexo Masculino     
Prefeito - idade 64  
Prefeito - nível de instrução Ensino Fundamental (Primeiro Grau) Completo  
Prefeito - partido atual PTB Reeleição - existência Não  
 
2.1. Composição do quadro de pessoal da administração direta 
Total de funcionários ativos da administração direta 1532  
Total de funcionários ativos da administração direta - Estatutários 781  
Total de funcionários ativos da administração direta - CLT 672  
Total de funcionários ativos da administração direta - Outros 79  
Total de funcionários ativos da administração direta - Nível Auxiliar 869  
Total de funcionários ativos da administração direta - Nível Médio 600  
Total de funcionários ativos da administração direta - Nível Superior 63  
 
2.2. Composição do quadro de pessoal da administração indireta 
Administração indireta - existência Não  
Total de funcionários ativos da administração indireta Não Aplicável  
Total de funcionários ativos da administração indireta - Estatutários Não Aplicável  
Total de funcionários ativos da administração indireta - CLT Não Aplicável  
Total de funcionários ativos da administração indireta - Outros Não Aplicável  
Total de funcionários ativos da administração indireta - Nível Auxiliar Não Aplicável  
Total de funcionários ativos da administração indireta - Nível Médio Não Aplicável  
Total de funcionários ativos da administração indireta - Nível Superior Não Aplicável  
 
2.3. Funcionários inativos 
Total de aposentados 1  
Total de pensionistas 0  
Instituto ou Fundo Municipal de Previdência para os funcionários da Prefeitura - existência Não  
 
3.1. Instrumentos de planejamento municipal 
Lei Orgânica Municipal - existência Sim  
Plano de Governo - existência Sim  
Plano Plurianual de Investimentos (PPA) - existência Sim  
Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) - existência Sim  
Lei de Orçamento Anual (LOA) - existência Sim  
Plano estratégico - existência Não  
 
3.2. Instrumentos de gestão urbana 
Plano Diretor - existência Não  
Lei de Perímetro Urbano - existência Não  
Lei de Parcelamento do Solo - existência Não  
Lei de Zoneamento ou Equivalente - existência Não  
Legislação sobre Áreas de Interesse Especial - existência Não  
Legislação sobre Áreas de Interesse Social - existência Não  
Código de Obras - existência Sim  
Código de Posturas - existência Sim  
Código de Vigilância Sanitária - existência Não  
Lei do Solo Criado - existência Não  
IPTU Progressivo - existência Não  
Operação Interligada - existência Não  
Operações Urbanas - existência Não  
Transferência de Potencial Construtivo - existência Não  
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4.1. Consórcios intermunicipais 
Consórcio para atendimento na área de educação - existência Não  
Consórcio para habitação - existência Não  
Consórcio para aquisição e/ou uso de máquinas e equipamentos - existência Não  
Consórcio para serviços de abastecimento de águas - existência Não  
Consórcio para serviços de esgotamento sanitário - existência Não  
Consórcio para limpeza urbana - existência Não  
Consórcio para coleta de lixo - existência Não  
Consórcio para coleta seletiva de lixo - existência Não  
Consórcio para reciclagem de lixo - existência Não  
Consórcio para remoção de entulhos - existência Não  
Consórcio para coleta de lixo especial - existência Não  
Consórcio para tratamento ou disposição final do lixo - existência Não  
Consórcio para processamento de dados - existência Não  
Consórcio para atendimento na área de saúde - existência Não  
Número de consórcios na área de saúde Não Aplicável  
Participação de recursos financeiros do Estado ou do Governo Federal nos consórcios de saúde N. Aplicável  
 
4.2. Informatização 
Cadastro e/ou bancos de dados de saúde informatizados - existência Sim  
Cadastro e/ou bancos de dados da educação informatizados - existência Sim  
Cadastro e/ou bancos de dados de patrimônio informatizados - existência Não  
Contabilidade informatizada - existência Sim  
Controle da execução orçamentária informatizado - existência Sim  
Cadastro de alvarás informatizado - existência Não 
Cadastro de ISS informatizado - existência Não  
Cadastro imobiliário (IPTU) informatizado - existência Sim 
Cadastro de funcionários informatizado - existência Sim  
Folha de pagamento informatizado - existência Sim  
Mapeamento digital informatizado - existência Sim  
 
4.3. Terceirização 
Coleta de lixo domiciliar terceirizada - existência Sim  
Coleta de lixo hospitalar terceirizada - existência Sim  
Coleta de lixo industrial terceirizada - existência Sim  
Varredura de rua e limpeza urbana terceirizada - existência Não  
Limpeza dos prédios da adm. municipal terceirizada - existência Não  
Segurança dos prédios da adm. municipal terceirizada - existência Não 
Obras civis terceirizadas - existência Não  
Processamento de dados terceirizado - existência Não  
Serviços de advocacia terceirizados - existência Não Transporte escolar terceirizado - existência Sim 
Manutenção de estradas ou vias urbanas terceirizadas - existência Não  
Contabilidade terceirizada - existência Sim  
Serviço de abastecimento de água terceirizado - existência Sim  
Serviço de esgotamento sanitário terceirizado - existência Não  
Outros serviços terceirizados - existência Não  
 
4.4. Cadastro imobiliário 
Cadastro imobiliário - existência Sim  
Unidades prediais e territoriais cadastradas separadamente ou em conjunto Separadamente  
Número de unidades prediais cadastradas em 1999 16000  
Número de unidades prediais cadastradas em 2000 16300  
Número de unidades territoriais cadastradas em 1999 5300  
Número de unidades territoriais cadastradas em 2000 5420  
Ano do último recadastramento 1993  
Ano da última atualização da planta de valores do IPTU 1998  
 
5. Descentralização e Desconcentração Administrativa 
Conselho na área de educação - existência Sim  
Conselho na área de educação - realizou reuniões Sim  
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Conselho na área de educação - periodicidade das reuniões Semestral  
Conselho paritário na área de educação - existência Sim  
Fundo municipal na área de educação - existência Não  
Conselho na área de saúde - existência Sim  
Conselho na área de saúde - realizou reuniões Sim  
Conselho na área de saúde - periodicidade das reuniões Mensal  
Conselho paritário na área de saúde - existência Sim  
Fundo municipal na área na área de saúde - existência Sim  
Conselho de assistência social - existência Sim 
Conselho de assistência social - realizou reuniões Sim 
Conselho de assistência social - periodicidade das reuniões Quinzenal ou menos 
Conselho paritário de assistência social - existência Sim  
Fundo municipal na área de assistência social - existência Sim  
Conselho na área de direito das crianças/adolecentes - existência Sim  
Conselho na área de direito das crianças/adolecentes - realizou reuniões Sim  
Conselho na área de direito das crianças/adolecentes - periodicidade das reuniões Mensal  
Conselho paritário na área de direito das crianças/adolecentes - existência Sim  
Fundo municipal na área de direito das crianças/adolecentes - existência Sim  
Conselho na área de emprego/trabalho - existência Não  
Conselho na área de emprego/trabalho - realizou reuniões Não Aplicável  
Conselho na área de emprego/trabalho - periodicidade das reuniões Não Aplicável  
Conselho paritário na área de emprego/trabalho - existência Não Aplicável  
Fundo municipal na área de emprego/trabalho - existência Não Aplicável  
Conselho na área de turismo - existência Não  
Conselho na área de turismo - realizou reuniões Não Aplicável  
Conselho na área de turismo - periodicidade das reuniões Não Aplicável  
Conselho paritário na área de turismo - existência Não Aplicável  
Fundo municipal na área de turismo - existência Não Aplicável  
Conselho na área de cultura - existência Não  
Conselho na área de cultura - realizou reuniões Não Aplicável  
Conselho na área de cultura - periodicidade das reuniões Não Aplicável  
Conselho paritário na área de cultura - existência Não Aplicável  
Fundo municipal na área de cultura - existência Não Aplicável  
Conselho na área de habitação - existência Não  
Conselho na área de habitação - realizou reuniões Não Aplicável  
Conselho na área de habitação - periodicidade das reuniões Não Aplicável  
Conselho paritário na área de habitação - existência Não Aplicável  
Fundo municipal na área de habitação - existência Não Aplicável  
Conselho na área de meio ambiente - existência Não  
Conselho na área de meio ambiente - realizou reuniões Não Aplicável  
Conselho na área de meio ambiente - periodicidade das reuniões Não Aplicável  
Conselho paritário na área de meio ambiente - existência Não Aplicável  
Fundo municipal na área de meio ambiente - existência Não Aplicável  
Conselho na área de transportes - existência Não  
Conselho na área de transportes - realizou reuniões Não Aplicável  
Conselho na área de transportes - periodicidade das reuniões Não Aplicável  
Conselho paritário na área de transportes - existência Não Aplicável  
Fundo municipal na área de transportes - existência Não Aplicável  
Conselho na área de política urbana ou desenvolvimento urbano - existência Não  
Conselho na área de política urbana ou desenvolvimento urbano - realizou reuniões Não Aplicável  
Conselho na área de política urbana ou desenvolvimento urbano - periodicidade das reuniões Não Aplicável 
Conselho paritário na área de política urbana ou desenvolvimento urbano - existência Não Aplicável  
Fundo municipal na área de política urbana ou desenvolvimento urbano - existência Não Aplicável  
Conselho na área de promoção do desenvolvimento econômico - existência Não  
Conselho na área de promoção do desenvolvimento econômico - realizou reuniões Não Aplicável  
Conselho na área de promoção do desenvolvimento econômico - periodicidade das reuniões Não Aplicável 
Conselho paritário na área de promoção do desenvolvimento econômico - existência Não Aplicável  
Fundo municipal na área de promoção do desenvolvimento econômico - existência Não Aplicável  
Conselho de orçamento - existência Não  
Outros conselhos de política setoriais - existência Não  
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Administração distrital ou região administrativa - existência Sim  
Subprefeituras - existência Não  
 
6.1. Levantamento de carências habitacionais 
Favelas ou assemelhados - existência Sim  
Cadastro de favelas ou assemelhados - existência Não  
Grau de abrangência do cadastro de favelas ou assemelhados Não Aplicável  
Ano da última atualização do cadastro de favelas ou assemelhados Não Aplicável  
Número de favelas ou assemelhados cadastrados Não Aplicável  
Número de domicílios em favelas ou assemelhados cadastrados Não Aplicável 
Cortiços - existência Não  
Cadastro de cortiços - existência Não Aplicável  
Grau de abrangência do cadastro de cortiços Não Aplicável  
Ano da última atualização do cadastro de cortiços Não Aplicável  
Número de cortiços cadastrados Não Aplicável  
Loteamentos clandestinos - existência Não  
Cadastro de loteamentos clandestinos - existência Não Aplicável  
Grau de abrangência do cadastro de loteamentos clandestinos Não Aplicável  
Ano da última atualização do cadastro de loteamentos clandestinos Não Aplicável  
Número de loteamentos clandestinos cadastrados Não Aplicável  
Loteamentos irregulares - existência Não  
Cadastro de loteamentos irregulares - existência Não Aplicável  
Grau de abrangência do cadastro de loteamentos irregulares Não Aplicável  
Ano da última atualização do cadastro de loteamentos irregulares Não Aplicável  
Número de loteamentos irregulares cadastrados Não Aplicável  
 
6.2. Políticas e programas habitacionais 
Tamanho do lote mínimo A lei não está regulamentada  
Órgão específico para implementação de política habitacional - existência Sim  
Cadastro ou levatamento de famílias interessadas em programas habitacionais - existência Sim  
Ações ou programas na área de habitação - existência Sim  
Programa de construção de unidades - existência Sim  
Programa de oferta de lotes - existência Sim  
Programa de urbanização e assentamentos - existência Não  
Programa de regularização fundiária - existência Não  
Programa de oferta de material de construção - existência Sim  
Programa de melhoria de cortiços - existência Não  
Outros programas e ações - existência Sim  
 
6.3. Infra-estrutura urbana 
Licenças para construir em 1999 - existência Sim  
Número de licenças para construir em 1999 43  
Licenças para construir em 2000 - existência Sim  
Número de licenças para construir em 2000 45  
Alvarás de habitação em 1999 - existência Sim  
Número de alvarás de habitação em 1999 6  
Alvarás de habitação em 2000 - existência Sim  
Número de alvarás de habitação em 2000 10  
 
6.4. Programas de geração de trabalho e renda 
Incentivos para atração de atividades econômicas - existência Não  
Benefício tributário relativo ao IPTU - existência Não Aplicável  
Benefício tributário relativo ao ISS - existência Não Aplicável  
Doação de terras - existência Não Aplicável  
Fornecimento de infraestrutura - existência Não Aplicável  
Distrito industrial - existência Não Aplicável  
Outros incentivos - existência Não Aplicável  
Programa de geração de trabalho e renda - existência Sim  
Programa ou ação de capacitação profissional - existência Sim  
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7.1. Acesso à justiça 
Comissão de defesa do consumidor - existência Não  
Tribunal ou juizado de pequenas causas - existência Não 
 Conselho tutelar - existência Sim  
 
7.2. Acesso à segurança pública 
Guarda municipal - existência Não  
Guarda municipal - efetivo Não Aplicável  
Núcleo ou delegacia de mulheres - existência Não  
Defesa civil - existência Não  
 
8.1. Equipamentos culturais e de lazer 
Bibliotecas públicas - existência Sim  
Museus - existência Não  
Teatros ou salas de espetáculos - existência Sim  
Cinemas - existência Não  
Clubes e associações recreativas - existência Sim  
Estádios ou ginásios poliesportivos - existência Sim  
Banda de música - existência Não  
Orquestra - existência Não  
Unidades de ensino superior - existência Sim  
 
8.2. Comércio 
Videolocadoras - existência Sim  
Livrarias - existência Sim  
Lojas de discos. CDs e fitas - existência Sim  
Shoppingcenter - existência Sim  
 
8.3. Meios de comunicação 
Estação de rádio AM - existência Sim  
Estação de rádio FM - existência Sim  
Geradora de TV - existência Não  
Provedor de Internet - existência Sim  
 
9 Variáveis Externas 
Grande região geográfica Nordeste  
Região metropolitana Não Aplicável  
Grande bacia hidrográfica Bacias Costeiras do Nordeste Oriental  
Pessoas residentes em 2001 64126  
Faixa de população 20.001 a 100.000  
Ano de instalação do município 1963  
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ANEXO  B : Resposta do TCU sobre o Balanço de 2000  de Jucuruçu - BA 

 
  
-----Mensagem Original-----  
De: "Ouvidoria" <Ouvidoria@tcu.gov.br> 
Para: <jjubran@uol.com.br> 
Enviada em: terça-feira, 13 de dezembro de 2005 09:49 
Assunto: Ouvidoria TCU: Informação 
 
Senhor(a) APARECIDO JORGE JUBRAN, 
 
Recebemos sua manifestação, ocorrência nº 4533, e informamos a Vossa Senhoria que estamos providenciando o 
seu atendimento. 
Atenciosamente, 
 
Ouvidoria TCU. 
 
 
 
-----Mensagem Original-----  
De: "Ouvidoria" <Ouvidoria@tcu.gov.br> 
Para: <jjubran@uol.com.br> 
Enviada em: terça-feira, 13 de dezembro de 2005 09:52 
Assunto: Manifestação No. : 4533 - Ouvidoria 
 
Senhor(a) APARECIDO JORGE JUBRAN, 
 
Em atendimento à manifestação apresentada por Vossa Senhoria, Informamos  que poderá ser feita consulta à 
base de dados do Tribunal, no sentido de localizar julgado  do TCU referente ao assunto de seu interesse. Para 
tanto, basta acessar o sítio do TCU, www.tcu.gov.br, hyperlink "Normas e Jurisprudência" > "Jurisprudência". 
Depois, é só preencher o campo "pesquisa livre" com o assunto que  deseje  pesquisar , ou outro de que disponha 
dos dados correspondentes, e  enviar. Caso sejam encontrados julgados de seu interesse, será possível a Vossa 
Senhoria acessar o inteiro teor do Relatório, Voto e Deliberação proferidos pelo TCU. 
 
Informamos, também, que   a  Diretoria Técnica de Normas e Jurisprudência - Dijur, Unidade Técnica  deste 
Tribunal, poderá auxiliá-lo em eventual pesquisa à base de dados do TCU, por meio do serviço de atendimento à 
Jurisprudência,  e-mail: juris@tcu.gov.br, fax (61) 3316-7526, telefones (61) 3316-7120 ou 3316-7130.  
 
Atenciosamente, 
Ouvidoria do TCU. 
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Anexo C: Indicadores utilizados no Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 
 
NOME LONGO DEFINIÇÃO 

Código do Município Código utilizado pelo IBGE para identificação do município 

Código da Unidade da Federação Código utilizado pelo IBGE para identificação do estado 

Nome do Município Nome do município 

Nome da Unidade da Federação Nome da Unidade da Federação 

Sigla da Unidade da Federação Sigla da Unidade da Federação 

Microrregião Microrregião geográfica do IBGE à que pertence o município, 2000 

Mesorregião Mesorregião geográfica do IBGE à que pertence o município, 2000 

Altitude Altitude da sede do município, em metros 

Latitude Latitude da sede do município, em graus decimais 

Longitude Longitude da sede do município, em graus decimais 

Ano de instalação do município Ano da publicação oficial da instalação do município 

Área Área do município, em km², 2000 

Densidade demográfica É a razão entre a população residente total e a área do município (hab/km²), 2000 

Esperança de vida ao nascer Número médio de anos que as pessoas viveriam a partir do nascimento 

Mortalidade até um ano de idade Número de crianças que não irão sobreviver ao primeiro ano de vida em cada mil crianças 
nascidas vivas 

Mortalidade até cinco anos de idade Probabilidade de morrer entre o nascimento e a idade exata de 5 anos, por 1000 crianças 
nascidas vivas. 

Probabilidade de sobrevivência até 40 anos Vulnerabilidade à morte numa idade relativamente precoce: a probabilidade de uma 
criança recém-nascida viver até aos 40 anos se os padrões das mortalidade específicas 
prevalecentes na época do nascimento permanecerem os mesmos ao longo da vida da 
criança. 

Probabilidade de sobrevivência até 60 anos Vulnerabilidade à morte numa idade relativamente precoce: a probabilidade de uma 
criança recém-nascida viver até aos 60 anos se os padrões das mortalidade específicas 
prevalecentes na época do nascimento permanecerem os mesmos ao longo da vida da 
criança. 

Taxa de fecundidade total Número médio de filhos que uma mulher teria ao terminar o período reprodutivo 

Percentual de crianças entre 4 e 5 anos na escola Percentual de crianças nessa faixa etária que freqüentam escola (creche, pré-escola ou 
fundamental). 

Percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola Percentual de crianças nessa faixa etária que freqüentam escola (creche, pré-escola ou 
fundamental). 

Percentual de crianças de 7 a 14 anos na escola Percentual de crianças nessa faixa etária que estão freqüentando a escola, 
independentemente do grau e série. 

Percentual de crianças de 10 a 14 anos na escola Percentual de crianças nessa faixa etária que estão freqüentando a escola, 
independentemente do grau e série. 

Percentual de crianças de 7 a 14 anos analfabetas Percentual de crianças nessa faixa etária que não sabem ler nem escrever um bilhete 
simples. 

Percentual de crianças de 7 a 14 anos com mais 
de um ano de atraso escolar 

O atraso escolar é obtido pela comparação entre a idade e a série escolar da criança, 
através da equação: atraso escolar = [(idade - 7) - número da série completada]. Espera-se, 
portanto, que uma criança de oito anos já tenha completado um ano de estudo. 

Percentual de crianças de 7 a 14 anos que estão 
freqüentando o curso fundamental 

Percentual de crianças nessa faixa etária que estão freqüentando o curso fundamental ou 
cursos não seriados equivalentes, como o supletivo de primeiro grau. Não inclui classe de 
alfabetização. 

Percentual de crianças de 7 a 14 anos com acesso 
ao curso fundamental 

Percentual de crianças nessa faixa etária que estão freqüentando o curso fundamental ou já 
o concluíram. Neste último caso, têm 8 anos completos de estudo e podem estar 
freqüentando ou não outro nível escolar. 

Percentual de crianças de 10 a 14 anos 
analfabetas 

Percentual de crianças nessa faixa etária que não sabem ler nem escrever um bilhete 
simples. 

Percentual de crianças de 10 a 14 anos com mais 
de um ano de atraso escolar 

O atraso escolar é obtido pela comparação entre a idade e a série escolar da criança, 
através da equação: atraso escolar = [(idade - 7) - número da série completada]. Espera-se, 
portanto, que uma criança de dez anos já tenha completado três anos de estudo. 

Percentual de crianças de 10 a 14 anos com 
menos de quatro anos de estudo 

Percentual de crianças nessa faixa etária que ainda não completaram a quarta série do 
fundamental.  

Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos na 
escola 

Percentual de adolescentes nessa faixa etária que estão freqüentando a escola, 
independentemente do grau e série. 

Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos 
analfabetas 

Percentual de adolescentes nessa faixa etária que não sabem ler nem escrever um bilhete 
simples. 

Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos com 
menos de quatro anos de estudo 

Percentual de adolescentes nessa faixa etária que ainda não completaram a quarta série do 
fundamental. Implica que abandonaram a escola ou que apresentam um grau elevado de 
atraso escolar. 

Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos com 
menos de oito anos de estudo 

Percentual de adolescentes nessa faixa etária que ainda não completaram a oitava série do 
fundamental. Implica que abandonaram a escola ou que apresentam, no mínimo, um ano 
de atraso escolar. 
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Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos que 
estão freqüentando o segundo grau 

Percentual de adolescentes nessa faixa etária que estão freqüentando o segundo grau 
seriado ou cursos não seriados equivalentes, como o supletivo. 

Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos com 
acesso ao segundo grau 

Percentual de adolescentes nessa faixa etária que estão freqüentando o segundo grau ou já 
o concluíram. Neste último caso, têm 11 anos de estudo completos e podem estar 
freqüentando ou não outro nível escolar. 

Percentual de pessoas de 18 a 24 anos analfabetas Percentual de jovens nessa faixa etária que não sabem ler nem escrever um bilhete 
simples. 

Percentual de pessoas de 18 a 24 anos com menos 
de quatro anos de estudo 

Percentual de jovens nessa faixa etária que ainda não completaram a quarta série do 
fundamental, ou seja, que podem ser classificados como “analfabetos funcionais”. 

Percentual de pessoas de 18 a 24 anos com menos 
de oito anos de estudo 

Percentual de jovens nessa faixa etária que ainda não completaram a oitava série do 
fundamental. Implica que abandonaram a escola ou que apresentam um grau bastante 
elevado de atraso escolar. 

Percentual de pessoas de 18 a 24 anos com mais 
de onze anos de estudo 

Percentual de jovens nessa faixa etária que completaram pelo menos um ano de curso 
universitário. 

Percentual de pessoas de 18 a 24 anos que estão 
freqüentando curso superior 

Percentual de jovens nessa faixa etária que estão freqüentando o curso universitário. 

Percentual de pessoas de 18 a 24 com acesso ao 
curso superior 

Percentual de jovens nessa faixa etária que estão freqüentando o curso universitário ou já 
o concluíram. 

Percentual de pessoas de 15 anos ou mais 
analfabetas 

Percentual de pessoas nessa faixa etária que não sabem ler nem escrever um bilhete 
simples. 

Percentual de pessoas de 15 anos ou mais com 
menos de quatro anos de estudo 

Percentual de pessoas nessa faixa etária que não completaram a quarta série do 
fundamental, ou seja, que podem ser classificados como “analfabetos funcionais”. 

Média de anos de estudo das pessoas de 25 anos 
ou mais de idade 

Razão entre o somatório do número de anos de estudo completos das pessoas nessa faixa 
etária e o total dessas pessoas. 

Percentual de pessoas de 25 anos ou mais 
analfabetas 

Percentual de pessoas nessa faixa etária que não sabem ler nem escrever um bilhete 
simples. 

Percentual de pessoas de 25 anos ou mais com 
menos de quatro anos de estudo 

Percentual de pessoas nessa faixa etária que não completaram a quarta série do 
fundamental, ou seja, que podem ser classificados como “analfabetos funcionais”. 

Percentual de pessoas de 25 anos ou mais com 
menos de oito anos de estudo 

Percentual de pessoas nessa faixa etária que não completaram a oitava série do 
fundamental. Implica que abandonaram a escola ou que apresentam um grau elevado de 
atraso escolar. 

Percentual de pessoas de 25 anos ou mais de 
idade com mais de onze anos de estudo 

Percentual de pessoas nessa faixa etária que completaram pelo menos um ano de curso 
universitário. 

Percentual de pessoas de 25 anos ou mais 
freqüentando curso superior 

Percentual de pessoas nessa faixa etária que estão freqüentando o curso universitário. 

Percentual de pessoas de 25 anos e mais com 
acesso ao curso superior 

Percentual de pessoas nessa faixa etária que estão freqüentando o curso universitário ou já 
o concluíram. 

Percentual de pessoas que freqüentam o 
fundamental em relação à população de 7 a 14 
anos 

Razão entre o número total de pessoas de todas as faixas etárias que freqüentam o curso 
fundamental e a população de 7 a 14 anos. Indicador componente da taxa bruta de 
matrícula do IDH-educação. 

Percentual de pessoas que freqüentam o segundo 
grau em relação à população de 15 a 17 anos 

Razão entre o número total de pessoas de todas as faixas etárias que freqüentam o 
segundo grau e a população de 15 a 17 anos. Indicador componente da taxa bruta de 
matrícula do IDH-educação. 

Percentual de pessoas que freqüentam curso 
superior em relação à população de 18 a 22 anos 

Razão entre o número total de pessoas de todas as faixas etárias que freqüentam o curso 
superior e a população de 18 a 22 anos. Indicador componente da taxa bruta de matrícula 
do IDH-educação. 

Percentual de pessoas de 18 a 22 anos que 
freqüentam curso superior 

Percentual de jovens nessa faixa etária que estão freqüentando o curso universitário. 

Percentual de pessoas de 18 a 22 anos com acesso 
ao curso superior 

Percentual de jovens nessa faixa etária que estão freqüentando o curso universitário ou já 
o concluíram. 

Renda per Capita Razão entre o somatório da renda per capita de todos os indivíduos e o número total 
desses indivíduos. A renda per capita de cada indivíduo é definida como a razão entre a 
soma da renda de todos os membros da família e o número de membros da mesma. 
Valores expressos em reais de 1º de agosto de 2000.  

Percentual da renda proveniente de transferências 
governamentais 

Equivale à participação percentual das rendas provenientes de transferências 
governamentais (aposentadorias, pensões e programas oficiais de auxílio, como renda 
mínima, bolsa-escola e seguro-desemprego, etc) na renda total do município. 

Percentual da renda proveniente de rendimentos 
do trabalho 

Equivale à participação percentual das rendas provenientes do trabalho (principal e 
outros) na renda total do município.  

Percentual de pessoas com mais de 50% da sua 
renda proveniente de transferências 
governamentais 

Percentual de pessoas cuja renda familiar per capita provém, em mais de metade de seu 
valor total, de rendimentos de aposentadoria, pensão e programas oficiais de auxílio. A 
renda familiar per capita de cada indivíduo é definida como a razão entre a soma da renda 
de todos os membros de sua família e o número de membros da mesma. 

Percentual da renda domiciliar apropriada pelos 
20% mais pobres da população 

É a proporção da renda do município apropriada pelos indivíduos pertencentes ao quinto 
mais pobre da distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 

Percentual da renda domiciliar apropriada pelos 
40% mais pobres da população 

É a proporção da renda do município apropriada pelos indivíduos pertencentes aos dois 
quintos mais pobres da distribuição de indivíduos segundo a renda  per capita. 

Percentual da renda domiciliar apropriada pelos 
60% mais pobres da população 

É a proporção da renda do município apropriada pelos indivíduos pertencentes aos três 
quintos mais pobres da distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 

Percentual da renda domiciliar apropriada pelos 
80% mais pobres da população 

É a proporção da renda do município apropriada pelos indivíduos pertencentes aos quatro 
quintos mais pobres da distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 



 

 

221 

Percentual da renda domiciliar apropriada pelos 
20% mais ricos da população 

É a proporção da renda do município apropriada pelos indivíduos pertencentes ao quinto 
mais rico da distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita.  

Percentual da renda domiciliar apropriada pelos 
10% mais ricos da população 

É a proporção da renda do município apropriada pelos indivíduos pertencentes ao décimo 
mais rico da distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita.  

Renda domiciliar per capita média do 1º quinto 
mais pobre 

É a média da renda domiciliar per capita dos indivíduos pertencentes ao quinto mais pobre 
da distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 

Renda domiciliar per capita média do 2º quinto 
mais pobre 

É a média da renda domiciliar per capita dos indivíduos pertencentes ao segundo quinto 
mais pobre da distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita.  

Renda domiciliar per capita do 3º quinto mais 
pobre 

É a média da renda domiciliar per capita dos indivíduos pertencentes ao terceiro quinto 
mais pobre da distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita.  

Renda domiciliar per capita média do 4º quinto 
mais pobre 

É a média da renda domiciliar per capita dos indivíduos pertencentes ao quarto quinto 
mais pobre da distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita.  

Renda domiciliar per capita média do quinto mais 
rico 

É a média da renda domiciliar per capita dos indivíduos pertencentes ao quinto mais rico 
da distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 

Renda domiciliar per capita média do décimo 
mais rico 

É a média da renda domiciliar per capita dos indivíduos pertencentes ao décimo mais rico 
da distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 

Razão entre a renda média dos 10% mais ricos e a 
dos 40% mais pobres 

É uma medida do grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a 
renda domiciliar per capita. Compara a renda média dos indivíduos pertencentes ao 
décimo mais rico da distribuição com a renda média dos indivíduos pertencentes aos 
quatro décimos mais pobres da mesma distribuição.  

Razão entre a renda média dos 20% mais ricos e a 
dos 40% mais pobres 

É uma medida do grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a 
renda domiciliar per capita. Compara a renda média dos indivíduos pertencentes aos dois 
décimos mais ricos da distribuição com a renda média dos indivíduos pertencentes aos 
quatro décimos mais pobres da mesma distribuição. 

Índice de Gini Mede o grau de desigualdade existente na distribuição de indivíduos segundo a renda 
domiciliar per capita. Seu valor varia de 0, quando não há desigualdade (a renda de todos 
os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, quando a desigualdade é máxima (apenas um 
indivíduo detém toda a renda da sociedade e a renda de todos os outros indivíduos é nula). 

Índice L de Theil Mede a desigualdade na distribuição de indivíduos segundo a renda domiciliar per capita. 
É o logaritmo da razão entre as médias aritmética e geométrica das rendas individuais, 
sendo nulo quando não existir desigualdade de renda entre os indivíduos e tendente ao 
infinito quando a desigualdade tender ao máximo. Para seu cálculo, excluem-se do 
universo os indivíduos com renda domiciliar per capita nula.  

Percentual de pessoas com renda domiciliar per 
capita abaixo de R$37,75 

Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita inferior a R$37,75, 
equivalentes a 1/4 do salário mínimo vigente em agosto de 2000. O universo de 
indivíduos é limitado àqueles que são membros que vivem em domicílios particulares 
permanentes. 

Percentual de pessoas com renda domiciliar per 
capita abaixo de R$75,50 

Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita inferior a R$75,50, 
equivalentes a 1/2 do salário mínimo vigente em agosto de 2000. O universo de 
indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes. 

Percentual crianças em domicílios com renda per 
capita menor que R$37,75 

Proporção dos indivíduos com idade de zero a 14 anos que têm renda domiciliar per capita 
inferior à linha de pobreza de R$37,75 (1/4 do salário mínimo de agosto de 2000). O 
universo desses indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares 
permanentes. 

Percentual crianças em domicílios com renda per 
capita menor que R$75,50 

Proporção dos indivíduos com idade de zero a 14 anos que têm renda domiciliar per capita 
inferior à linha de pobreza de R$75,50 (1/2 salário mínimo de agosto de 2000). O 
universo desses indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares. 

Intensidade da pobreza: linha de R$37,75 Distância que separa a renda domiciliar per capita média dos indivíduos pobres (ou seja, 
dos indivíduos com renda domiciliar per capita inferior à linha de pobreza de R$ 37,75) 
do valor da linha de pobreza, medida em termos de percentual do valor dessa linha de 
pobreza. 

Intensidade da pobreza: linha de R$75,50 Distância que separa a renda domiciliar per capita média dos indivíduos pobres (ou seja, 
dos indivíduos com renda domiciliar per capita inferior à linha de pobreza de R$ 75,50) 
do valor da linha de pobreza, medida em termos de percentual do valor dessa linha de 
pobreza. 

Percentual de pessoas com 65 anos ou mais de 
idade morando sozinhas 

Percentual de pessoas com 65 anos ou mais de idade que vivem sozinhas em domicílio 
particular permanente.  

Percentual de pessoas que vivem em famílias com 
razão de dependência maior que 75% 

Percentual de pessoas que vivem em famílias nas quais a razão entre o número de seus 
membros com idade de até 14 anos e de 65 anos ou mais e o dos com idade entre 15 e 64 
anos é maior que 0,75. 

Percentual mulheres chefes de família, sem 
cônjuge e com filhos menores de 15 anos 

Percentual mulheres chefes de família, sem cônjuge e com filhos menores de 15 anos em 
casa. 

Percentual de crinças do sexo feminino entre 10 e 
14 anos com filhos 

Percentual de crinças do sexo feminino entre 10 e 14 anos de idade que tiveram filhos 
(estando os mesmos vivos ou não). 

Percentual de adolescentes do sexo feminino 
entre 15 a 17 anos com filhos 

Percentual de adolescentes do sexo feminino entre 15 a 17 anos de idade que tiveram 
filhos (estando os mesmos vivos ou não). 

Percentual de crianças de 10 a 14 anos que 
trabalham 

Percentual de crianças nessa faixa etária que trabalharam em todos ou em parte dos 
últimos 12 meses (1991) ou na última semana de julho (2000). Considera-se o trabalho 
remunerado ou não (ajuda a membros da família, aprendiz, estagiário) e também o 
trabalho na produção para consumo próprio. 

Percentual de crianças de 4 a 5 anos fora da 
escola  

Percentual de crianças nessa faixa etária que não freqüentam a escola. Somente para 2000. 
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Percentual de crianças de 5 a 6 anos fora da 
escola  

Percentual de crianças nessa faixa etária que não freqüentam a escola.  

Percentual de crianças de 7 a 14 anos fora da 
escola  

Percentual de crianças nessa faixa etária que não freqüentam a escola. 

Percentual de crianças de 10 a 14 anos fora da 
escola 

Percentual de crianças nessa faixa etária que não freqüentam a escola.  

Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos fora 
da escola  

Percentual de adolescentes nessa faixa etária que não freqüentam a escola.  

Percentual de enfermeiros residentes com curso 
superior 

Razão entre o total de pessoas residentes no município que exercem a profissão de 
enfermeiro e que têm curso superior e o total das pessoas residentes no município que 
exercem esta profissão vezes cem. 

Número de médicos residentes por mil habitantes Razão entre o total de médicos residentes no município e o total de habitantes do mesmo, 
vezes mil. Incluem-se os acadêmicos de hospital (médicos residentes). 

Percentual de professores do fundamental 
residentescom curso superior 

Razão entre o total de pessoas residentes no município que exercem a profissão de 
professor de curso fundamental e que têm curso superior e o total das pessoas residentes 
no município que exercem esta profissão, vezes cem. 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios 
com água encanada 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com água canalizada para um ou mais 
cômodos, proveniente de rede geral, de poço, de nascente ou de reservatório abastecido 
por água das chuvas ou carro-pipa.  

Percentual de pessoas que vivem em domicílios 
com banheiro e água encanada 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com água encanada em pelo menos um de 
seus cômodos e com banheiro, definido como cômodo que dispõe de chuveiro ou banheira 
e aparelho sanitário. Os valores em branco referem-se àqueles domicílios que não tinham 
água encanada. 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios 
urbanos com serviço de coleta de lixo 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios em que a coleta de lixo é realizada 
diretamente por empresa pública ou privada, ou em que o lixo é depositado em caçamba, 
tanque ou depósito fora do domicílio, para posterior coleta pela prestadora do serviço. São 
considerados apenas os domicílios localizados em área urbana. 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios 
com energia elétrica 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com iluminação elétrica, proveniente ou 
não de uma rede geral, com ou sem medidor. 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios 
com energia elétrica e TV  

Percentual de pessoas que vivem em domicílios energia elétrica e aparelho de televisão a 
cores ou preto e branco, desde que esteja em condições de uso. Os valores em branco 
referem-se àqueles domicílios que não tinham energia elétrica. 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios 
com telefone 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com linha convencional de telefone 
instalada, própria, alugada ou ramal. Não inclui telefone celular. 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios 
com carro 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com automóvel de passeio ou veículo 
utilitário, utilizados para passeio ou locomoção dos membros da família para o trabalho. 
Veículos utilizados para desempenho profissional (táxis, vendas) são considerados desde 
que sejam também utilizados para passeio ou locomoção da família. 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios 
com energia elétrica e geladeira 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com energia elétrica e com geladeira ou 
freezer em condições de uso. Os valores em branco referem-se àqueles domicílios que não 
tinham energia elétrica. 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios 
com pelo menos 3 dos bens anteriores 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com automóvel de passeio ou veículo 
utilitário, utilizados para passeio ou locomoção dos membros da família para o trabalho. 
Veículos utilizados para desempenho profissional (táxis, vendas) são considerados desde 
que sejam também utilizados para passeio ou locomoção da família. 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios 
com computador 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com qualquer tipo de computador, desde 
que em condições de uso. Este quesito somente pode ser apurado para 2000, uma vez que 
em 1991 não constava do questionário do Censo. 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios 
subnormais 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios localizados em aglomerados subnormais. 
O que caracteriza um aglomerado subnormal é a ocupação desordenada e, quando de sua 
implementação, não haver a posse da terra ou o título de propriedade. É também 
designado por “assentamento informal”, como por exemplo mocambo, alagado, barranco 
de rio, etc.  

Percentual de pessoas que vivem em domicílios 
com densidade acima de 2 pessoas por dormitório 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios com densidade superior a 2. A densidade 
do domicílio é dada pela razão entre o total de moradores do domicílio e o número total de 
cômodos do mesmo, excluídos o(s) banheiro(s) e mais um cômodo, destinado à cozinha.  

Percentual de pessoas que vivem em domicílios e 
terreno próprios e quitados 

Percentual de pessoas que vivem em domicílios que, juntamente com os terrenos onde se 
localizam, são de propriedade, total ou parcial, de um dos moradores e já estão 
integralmente pagos. No caso de apartamentos, considera-se a fração do terreno. 

População total População residente total 

População rural População total residente na área rural 

População urbana População total residente na área urbana 

População até 1 ano de idade População residente nessa faixa etária 

População de 1 a 3 anos de idade População residente nessa faixa etária 

População de 4 anos de idade População residente nessa faixa etária 

População de 5 anos de idade População residente nessa faixa etária 

População de 6 anos de idade População residente nessa faixa etária 

População de 7 a 9 anos de idade População residente nessa faixa etária 
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População de 10 a 14 anos de idade População residente nessa faixa etária 

População de 15 a 17 anos de idade População residente nessa faixa etária 

População de 18 a 22 anos de idade População residente nessa faixa etária 

População de 23 a 24 anos de idade População residente nessa faixa etária 

População de 15 anos ou mais de idade População residente nessa faixa etária 
População de 25 anos ou mais de idade População residente nessa faixa etária 
População de 65 anos ou mais de idade População residente nessa faixa etária 
População total exceto residentes em domicílios 
coletivos 

População residente em domicílios particulares. Exclui os residentes em domicílios 
coletivos, como pensões, hotéis, prisões, quartéis, hospitais.  

População total exceto residentes em domicílios 
coletivos e com renda nula 

Refere-se à população residente em domicílios particulares, excetuando-se as pessoas com 
renda familiar per capita nula e as residentes em domicílios coletivos, como pensões, 
hotéis, prisões, quartéis, hospitais.  

Mulheres de 10 a 14 anos de idade População feminina residente nessa faixa etária 

Mulheres de 15 a 17 anos de idade População feminina residente nessa faixa etária 

Mulheres de 15 anos ou mais de idade População feminina residente nessa faixa etária 
Mulheres de 25 anos ou mais de idade População feminina residente nessa faixa etária 

Pessoas em domicílios particulares exceto 
domésticas, pensionistas e com renda missing 

Populção residente em domicílios particulares exceto as empregadas domésticas, 
pensionistas e pessoas com renda missing. 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal É obtido pela média aritmética simples de três sub-índices, referentes às dimensões 
Longevidade (IDH-Longevidade), Educação (IDH-Educação) e Renda (IDH-Renda). 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-
Renda 

Sub-índice do IDH relativo à dimensão Renda. É obtido a partir do indicador renda per 

capita média, através da fórmula: [ln (valor observado do indicador) - ln (limite inferior)] 
/ [ln (limite superior) - ln (limite inferior)], onde os limites inferior e superior são 
equivalentes a R$3,90 e R$1560,17, respectivamente. Estes limites correspondem aos 
valores anuais de PIB per capita de US$ 100 ppp e US$ 40000 ppp, utilizados pelo PNUD 
no cálculo do IDH-Renda dos países, convertidos a valores de renda per capita mensal em 
reais através de sua multiplicacão pelo fator (R$297/US$7625ppp), que é a relacão entre a 
renda per capita média mensal (em reais) e o PIB per capita anual (em dólares ppp) do 
Brasil em 2000. 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-
Longevidade 

Sub-índice do IDH relativo à dimensão Longevidade. É obtido a partir do indicador 
esperança de vida ao nascer, através da fórmula: (valor observado do indicador - limite 
inferior) / (limite superior - limite inferior), onde os limites inferior e superior são 
equivalentes a 25 e 85 anos, respectivamente. 

Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-
Educação 

Sub-índice do IDH relativo à Educação. Obtido a partir da taxa de alfabetização e da taxa 

bruta de freqüência à escola, convertidas em índices por: (valor observado - limite 
inferior) / (limite superior - limite inferior), com limites inferior e superior de 0% e 100%. 
O IDH-Educação é à média desses 2 índices, com peso 2 para o da taxa de alfabetização e 
peso 1 para o da taxa bruta de freqüência. 

Taxa bruta de freqüência à escola Indicador componente do IDH-Educação, no qual entra com peso de 1/3. A taxa bruta de 
matrícula é a razão entre o número total de pessoas de todas as faixas etárias que 
freqüentam o fundmental, o segundo grau e o nível superior e a população de 7 a 22 anos. 

Taxa de alfabetização Indicador componente do IDH-Educação, no qual entra com peso de 2/3. É o percentual 
da pessoas acima de 15 anos de idade que são alfabetizados, ou seja, que sabem ler e 
escrever pelo menos um bilhete simples. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

224 

Anexo D: Seleção de Indicadores do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil 

 
 NOME LONGO USO 

01 Código do Município Não aplicável. 

02 Código da Unidade da Federação Não aplicável. 

03 Nome do Município Não aplicável. 

04 Nome da Unidade da Federação Não aplicável. 

05 Sigla da Unidade da Federação Não aplicável. 

06 Microrregião Não aplicável. 

07 Mesorregião Não aplicável. 

08 Altitude Não aplicável. 

09 Latitude Não aplicável. 

10 Longitude Não aplicável. 

11 Ano de instalação do município Não aplicável. 

12 Área Não aplicável. 

13 Densidade demográfica Não aplicável. 

14 Esperança de vida ao nascer Variável  candidata. 

15 Mortalidade até um ano de idade Quanto maior pior. 

16 Mortalidade até cinco anos de idade (invertido) Variável  candidata. 

17 Probabilidade de sobrevivência até 40 anos Considerada  Var. 18. 

18 Probabilidade de sobrevivência até 60 anos Variável  candidata.                           

19 Taxa de fecundidade total Não aplicável. 

20 Percentual de crianças entre 4 e 5 anos na escola Segmento específico. 

21 Percentual de crianças de 5 a 6 anos na escola Segmento específico. 

22 Percentual de crianças de 7 a 14 anos na escola Segmento específico. 

23 Percentual de crianças de 10 a 14 anos na escola Segmento específico. 

24 Percentual de crianças de 7 a 14 anos analfabetas Segmento específico. 

25 Percentual de crianças de 7 a 14 anos com mais de um ano de atraso escolar Segmento específico. 

26 Percentual de crianças de 7 a 14 anos que estão freqüentando o curso fundamental Segmento específico. 

27 Percentual de crianças de 7 a 14 anos com acesso ao curso fundamental Segmento específico. 

28 Percentual de crianças de 10 a 14 anos analfabetas Segmento específico. 

29 Percentual de crianças de 10 a 14 anos com mais de um ano de atraso escolar Segmento específico. 

30 Percentual de crianças de 10 a 14 anos com menos de quatro anos de estudo Segmento específico. 

31 Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos na escola Segmento específico. 

32 Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos analfabetas Segmento específico. 

33 Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos com menos de quatro anos de estudo Segmento específico. 

34 Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos com menos de oito anos de estudo Segmento específico. 

35 Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos que estão freqüentando o segundo grau Segmento específico. 

36 Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos com acesso ao segundo grau Segmento específico. 

37 Percentual de pessoas de 18 a 24 anos analfabetas Segmento específico. 

38 Percentual de pessoas de 18 a 24 anos com menos de quatro anos de estudo Segmento específico. 

39 Percentual de pessoas de 18 a 24 anos com menos de oito anos de estudo Segmento específico. 

40 Percentual de pessoas de 18 a 24 anos com mais de onze anos de estudo Segmento específico. 

41 Percentual de pessoas de 18 a 24 anos que estão freqüentando curso superior Segmento específico. 

42 Percentual de pessoas de 18 a 24 com acesso ao curso superior Segmento específico. 

43 Percentual de pessoas de 15 anos ou mais analfabetas Segmento específico. 

44 Percentual de pessoas de 15 anos ou mais com menos de quatro anos de estudo Segmento específico. 

45 Média de anos de estudo das pessoas de 25 anos ou mais de idade Segmento específico. 



 

 

225 

46 Percentual de pessoas de 25 anos ou mais analfabetas Segmento específico. 

47 Percentual de pessoas de 25 anos ou mais com menos de quatro anos de estudo Segmento específico. 

48 Percentual de pessoas de 25 anos ou mais com menos de oito anos de estudo Segmento específico. 

49 Percentual de pessoas de 25 anos ou mais de idade com mais de onze anos de estudo Segmento específico. 

50 Percentual de pessoas de 25 anos ou mais freqüentando curso superior Segmento específico. 

51 Percentual de pessoas de 25 anos e mais com acesso ao curso superior Segmento específico. 

52 Percentual de pessoas que freqüentam o fundamental em relação à população de 7 a 14 anos Segmento específico. 

53 Percentual de pessoas que freqüentam o segundo grau em relação à população de 15 a 17 anos Segmento específico. 

54 Percentual de pessoas que freqüentam curso superior em relação à população de 18 a 22 anos Segmento específico. 

55 Percentual de pessoas de 18 a 22 anos que freqüentam curso superior Segmento específico. 

56 Percentual de pessoas de 18 a 22 anos com acesso ao curso superior Segmento específico. 

57 Renda per Capita Variável  candidata. 

58 Percentual da renda proveniente de transferências governamentais Segmento específico. 

59 Percentual da renda proveniente de rendimentos do trabalho Segmento específico. 

60 Percentual de pessoas com mais de 50% da sua renda proveniente de transferências governamentais Segmento específico. 

61 Percentual da renda domiciliar apropriada pelos 20% mais pobres da população Segmento específico. 

62 Percentual da renda domiciliar apropriada pelos 40% mais pobres da população Segmento específico. 

63 Percentual da renda domiciliar apropriada pelos 60% mais pobres da população Segmento específico. 

64 Percentual da renda domiciliar apropriada pelos 80% mais pobres da população Segmento específico. 

65 Percentual da renda domiciliar apropriada pelos 20% mais ricos da população Segmento específico. 

66 Percentual da renda domiciliar apropriada pelos 10% mais ricos da população Segmento específico. 

67 Renda domiciliar per capita média do 1º quinto mais pobre Segmento específico. 

68 Renda domiciliar per capita média do 2º quinto mais pobre Segmento específico. 

69 Renda domiciliar per capita do 3º quinto mais pobre Segmento específico. 

70 Renda domiciliar per capita média do 4º quinto mais pobre Segmento específico. 

71 Renda domiciliar per capita média do quinto mais rico Segmento específico. 

72 Renda domiciliar per capita média do décimo mais rico Segmento específico. 

73 Razão entre a renda média dos 10% mais ricos e a dos 40% mais pobres Segmento específico. 

74 Razão entre a renda média dos 20% mais ricos e a dos 40% mais pobres Segmento específico. 

75 Índice de Gini (invertido) Variável  candidata. 

76 Índice L de Theil Considerada a Var. 75. 

77 Percentual de pessoas com renda domiciliar per capita abaixo de R$37,75 Quanto maior pior. 

78 Percentual de pessoas com renda domiciliar per capita abaixo de R$75,50 Quanto maior pior. 

79 Percentual crianças em domicílios com renda per capita menor que R$37,75 Quanto maior pior. 

80 Percentual crianças em domicílios com renda per capita menor que R$75,50 Quanto maior pior. 

81 Intensidade da pobreza: linha de R$37,75 Quanto maior pior. 

82 Intensidade da pobreza: linha de R$75,50 Quanto maior pior. 

83 Percentual de pessoas com 65 anos ou mais de idade morando sozinhas Quanto maior pior. 

84 Percentual de pessoas que vivem em famílias com razão de dependência maior que 75% Quanto maior pior. 

85 Percentual mulheres chefes de família, sem cônjuge e com filhos menores de 15 anos Quanto maior pior. 

86 Percentual de crianças do sexo feminino entre 10 e 14 anos com filhos Quanto maior pior. 

87 Percentual de adolescentes do sexo feminino entre 15 a 17 anos com filhos Quanto maior pior. 

88 Percentual de crianças de 10 a 14 anos que trabalham Quanto maior pior. 

89 Percentual de crianças de 4 a 5 anos fora da escola  Quanto maior pior. 

90 Percentual de crianças de 5 a 6 anos fora da escola  Quanto maior pior. 

91 Percentual de crianças de 7 a 14 anos fora da escola  Quanto maior pior. 
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92 Percentual de crianças de 10 a 14 anos fora da escola Quanto maior pior. 

93 Percentual de adolescentes de 15 a 17 anos fora da escola  Quanto maior pior. 

94 Percentual de enfermeiros residentes com curso superior Segmento específico. 

95 Número de médicos residentes por mil habitantes Segmento específico. 

96 Percentual de professores do fundamental residentes com curso superior Segmento específico. 

97 Percentual de pessoas que vivem em domicílios com água encanada Variável  candidata. 

98 Percentual de pessoas que vivem em domicílios com banheiro e água encanada Considerada  Var. 97. 

99 Percentual de pessoas que vivem em domicílios urbanos com serviço de coleta de lixo Variável  candidata. 

100 Percentual de pessoas que vivem em domicílios com energia elétrica Variável  candidata. 

101 Percentual de pessoas que vivem em domicílios com energia elétrica e TV  Considerada  Var. 100. 

102 Percentual de pessoas que vivem em domicílios com telefone Variável  candidata. 

103 Percentual de pessoas que vivem em domicílios com carro Segmento específico. 

104 Percentual de pessoas que vivem em domicílios com energia elétrica e geladeira Considerada  Var. 100. 

105 Percentual de pessoas que vivem em domicílios com pelo menos 3 dos bens anteriores Considerada  100 103. 

106 Percentual de pessoas que vivem em domicílios com computador Variável  candidata. 

107 Percentual de pessoas que vivem em domicílios subnormais Quanto maior pior. 

108 Percentual de pessoas que vivem em domicílios com densidade acima de 2 pessoas por dormitório Quanto maior pior. 

109 Percentual de pessoas que vivem em domicílios e terreno próprios e quitados Variável  candidata. 

110 População total Informação considerada. 

111 População rural Não aplicável. 

112 População urbana Não aplicável. 

113 População até 1 ano de idade Segmento específico. 

114 População de 1 a 3 anos de idade Segmento específico. 

115 População de 4 anos de idade Segmento específico. 

116 População de 5 anos de idade Segmento específico. 

117 População de 6 anos de idade Segmento específico. 

118 População de 7 a 9 anos de idade Segmento específico. 

119 População de 10 a 14 anos de idade Segmento específico. 

120 População de 15 a 17 anos de idade Segmento específico. 

121 População de 18 a 22 anos de idade Segmento específico. 

122 População de 23 a 24 anos de idade Segmento específico. 

123 População de 15 anos ou mais de idade Segmento específico. 

124 População de 25 anos ou mais de idade Segmento específico. 

125 População de 65 anos ou mais de idade Segmento específico. 

126 População total exceto residentes em domicílios coletivos Segmento específico. 

127 População total exceto residentes em domicílios coletivos e com renda nula Segmento específico. 

128 Mulheres de 10 a 14 anos de idade Segmento específico. 

129 Mulheres de 15 a 17 anos de idade Segmento específico. 

130 Mulheres de 15 anos ou mais de idade Segmento específico. 

131 Mulheres de 25 anos ou mais de idade Segmento específico. 

132 Pessoas em domicílios particulares exceto domésticas, pensionistas e com renda Segmento específico. 

133 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal Não aplicável. 

134 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-Renda Variável  candidata. 

135 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-Longevidade Variável  candidata. 

136 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal-Educação Variável  candidata. 

137 Taxa bruta de freqüência à escola Variável  candidata. 

138 Taxa de alfabetização Variável  candidata. 

 


