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INTRODUÇÃO 

O presente trabalho tem por objetivo efetuar uma análise das correlações e dos 

componentes principais (análise multivariada) e estabelecer um ranking dos Estados brasileiros 

com melhores e piores índices de desenvolvimento humano com base nos dados do censo 

demográfico do Brasil de 2010.  Os dados se referem aos 5.565 munícipios brasileiros, obtidos 

do censo demográfico do Brasil de 2010 sob a ótica do desenvolvimento humano, através de 

publicação conhecida como Atlas Brasil 2013 Municípios, para entender os números e 

indicadores da população brasileira ao final da primeira década do século XXI, que foram objeto 

de classificação em sete dimensões: -Demografia, desenvolvimento humano, educação, 

habitação, renda, trabalho e vulnerabilidade.  Para tal, iniciamos com análise da estatística 

descritiva. Em seguida passamos para a análise das correlações e dendogramas. Na terceira parte 

utilizamos a análise dos componentes principais e na quarta parte selecionaremos sete variáveis 

para novamente fazer a análise dos componentes principais e colocar os Estados em uma ordem 

de decrescente de melhores indicadores do maior para o menor, que poderemos chamar de 

rankeamento, para nestes parâmetros verificar quais estavam em melhores condições de 

desenvolvimento humano, no censo demográfico de 2.010. Por fim, fazemos as considerações 

finais. Os dados são compilados pelo Banco Mundial. O software estatístico utilizado é o 

MINITAB. 

CAPÍTULO I. ENTENDENDO OS DADOS 

Os dados são referentes ao ano de 2010. As variáveis são indicadores dos municípios do 

censo demográfico do Brasil de 2010, sob a ótica do desenvolvimento humano, através de 

publicação conhecida como Atlas Brasil 2013 Municípios.  

1.1 Os Indivíduos 

Os indivíduos desta análise são as pessoas físicas componentes da população brasileira, 

através de dados coletados nos municípios brasileiros, pertencentes aos Estados da Federação. O 

critério de seleção da análise da população é sua classificação em sete dimensões - Demografia, 

desenvolvimento humano, educação, habitação, renda, trabalho e vulnerabilidade.  A população 

do Brasil está localizada em um total de 5.565 municípios brasileiros, que como dito 

analisaremos os dados através de sete dimensões, que por sua vez terão 176 variáveis 

quantitativas, porém neste estudo somente analisaremos três variáveis de cada dimensão, em um 

total de 21 variáveis, que somadas às 04 variáveis categóricas identificadoras dos municípios – 

Estado, código 6, código 7 e nome, somarão ao final 25 variáveis. Os dados analisados de cada 

município são as variáveis que descrevemos a seguir. 

1.2 As Variáveis 

São 25 as variáveis desta pesquisa, incluindo o nome dos municípios, o Estado a que 

pertencem, seu código 6 – do IBGE sem o dígito identificador e seu código 7 – do IBGE com o 

dígito. As mesmas são melhor explicadas na Tabela 1. Ressaltamos que todos os dados desta 

pesquisa são referentes ao ano de 2010. 
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Tabela 1. As Variáveis 

Variável Significado Tipo Unidade 

de Medida 

UF É  o código do Estado a que pertence o município. Variável 

Categórica 

N/A 

Codmun6 É o código do IBGE de classificação do município    

Variável 

Categórica 

 

 

N/A 

Codmun7 É o código do IBGE de classificação do município, 

com o dígito verificador. 

 

Variável 

Quantitativa 

 

N/A 

Município É o nome do município. Variável 

Quantitativa 

N/A 

ESPVIDA Número médio de anos que as pessoas deverão viver 

a partir do nascimento, se permanecerem constantes 

ao longo da vida o nível e o padrão de mortalidade 

por idade prevalecentes no ano do Censo. 

 

Variável 

Quantitativa 

 

Anos 

SOBRE40 Probabilidade de uma criança recém-nascida viver 

até os 40 anos, se permanecerem constantes ao longo 

da vida o nível e o padrão de mortalidade por idade 

prevalecentes no ano do Censo. 

 

 

Variável 

Quantitativa 

 

Percentual 

SOBRE60 Probabilidade de uma criança recém-nascida viver 

até os 60 anos, se permanecerem constantes ao longo 

da vida o nível e o padrão de mortalidade por idade 

prevalecentes no ano do Censo. 

 

 

Variável 

Quantitativa 

 

Percentual 

MORT1 Número de crianças que não deverão sobreviver ao 

primeiro ano de vida em cada 1000 crianças nascidas 

vivas. 

 

Variável 

Quantitativa 

Indivíduos 

T_MULCHEFE

FIF014 

Razão entre o número de mulheres que são 

responsáveis pelo domicílio, não têm o ensino 

fundamental completo e têm pelo menos 1 filho de 

idade inferior a 15 anos morando no domicílio e o 

número total de mulheres chefes de família 

multiplicado por 100. São considerados apenas os 

domicílios particulares permanentes. 

 

Variável 

Quantitativa 

Percentual 

T_RMAXIDOS

O 

Razão entre as pessoas que vivem em domicílios 

vulneráveis à pobreza (com renda per capita inferior 

a 1/2 salário mínimo de agosto de 2010) e nos quais 

a principal fonte de renda provém de moradores com 

Variável 

Quantitativa 

Percentual 
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65 anos ou mais de idade e população total residente 

em domicílios particulares permanentes multiplicado 

por 100. 

 

IDHM Índice de Desenvolvimento Humano Municipal. 

Média geométrica dos índices das dimensões Renda, 

Educação e Longevidade, com pesos iguais. 

 

Variável 

Quantitativa 

Índice 

RDPC Razão entre o somatório da renda de todos os 

indivíduos residentes em domicílios particulares 

permanentes e o número total desses indivíduos. 

Valores em reais de 01/agosto de 2010. 

 

Variável 

Quantitativa 

Em reais ( 

R$) 

I_FREQ_PROP Subíndice selecionado para compor o 

IDHMEducação, representando a frequência de 

crianças e jovens à escola em  séries adequadas à sua 

idade.  É obtido através da média aritmética simples 

de 4  indicadores:  % de crianças de 5 a 6 anos na 

escola, % de  crianças de 11 a 13 anos no 2º ciclo 

do fundamental, % de jovens de 15 a 17 anos com o 

fundamental completo e % de jovens de 18 a 20 

anos com o médio completo.  

 

Variável 

Quantitativa 

Índice 

T_ANALF15M Razão entre a população de 15 anos ou mais de 

idade que não sabe ler nem escrever um bilhete 

simples e o total de pessoas nesta faixa etária 

multiplicado por 100. 

 

Variável 

Quantitativa 

Percentual 

E_ANOSESTU

DO 

Número médio de anos de estudo que uma geração 

de crianças que ingressa na escola deverá completar 

ao atingir 18 anos de idade, se os padrões atuais se 

mantiverem ao longo de sua vida escolar. 

 

Variável 

Quantitativa 

Anos 

P_SUPER Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais 

de idade ocupadas e que já concluíram a graduação 

do ensino superior e o número total de pessoas 

ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 100. 

 

Variável 

Quantitativa 

Percentual 

REN1 Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais 

de idade ocupadas e com rendimento mensal de 

todos os trabalhos inferior a 1 salário mínimo de 

julho de 2010 e o número total de pessoas ocupadas 

nessa faixa etária multiplicado por 100. 

 

Variável 

Quantitativa 

Percentual 
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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 domiciliar per capita 

de todos os indivíduos tem o mesmo valor), a 1, 

quando a desigualdade é máxima (apenas um 

indivíduo detém toda a renda).O universo de 

indivíduos é limitado àqueles que vivem em 

domicílios particulares permanentes. 

 

Variável 

Quantitativa 

Índice 

PPOB Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per 

capita igual ou inferior a R$ 255,00 mensais, em 

reais de agosto de 2010, equivalente a 1/2 salário 

mínimo nessa data. O universo de indivíduos é 

limitado àqueles que vivem em domicílios 

particulares permanentes. 

 

Variável 

Quantitativa 

Percentual 

RENOCUP Média dos rendimentos de todos os trabalhos das 

pessoas ocupadas de 18 anos ou mais de idade. 

Valores em reais de agosto de 2010. 

 

Variável 

Quantitativa 

Em reais ( 

R$) 

P_FORMAL Razão entre o número de pessoas de 18 anos ou mais 

formalmente ocupadas e o número total de pessoas 

ocupadas nessa faixa etária multiplicado por 100. 

Foram considerados como formalmente ocupados os 

empregados com carteira de trabalho assinada, os 

militares do exército, da marinha, da aeronáutica, da 

polícia militar ou do corpo de bombeiros, os 

empregados pelo regime jurídico dos funcionários 

públicos, assim como os empregadores e 

trabalhadores por conta própria que eram 

contribuintes de instituto de previdência oficial. 

 

Variável 

Quantitativa 

Percentual 

T_ATIV Razão entre as pessoas de 10 anos ou mais de idade 

que eram economicamente ativas, ou seja, que 

estavam ocupadas ou desocupadas na semana de 

referência do Censo e o total de pessoas nesta faixa 

etária multiplicado por 100. Considera-se 

desocupada a pessoa que, não estando ocupada na 

semana de referência, havia procurado trabalho no 

mês anterior a essa pesquisa. 

 

Variável 

Quantitativa 

Percentual 

T_LUZ Razão entre a população que vive em domicílios 

particulares permanentes com iluminação elétrica e a 

Variável 

Quantitativa 

Percentual 



 7 

população total residente em domicílios particulares 

permanentes multiplicado por 100. Considera-se 

iluminação proveniente ou não de uma rede geral, 

com ou sem medidor. 

 

T_AGUA Razão entre a população que vive em domicílios 

particulares permanentes com água canalizada para 

um ou mais cômodos e a população total residente 

em domicílios particulares permanentes multiplicado 

por 100. A água pode ser proveniente de rede geral, 

de poço, de nascente ou de reservatório abastecido 

por água das chuvas ou carro-pipa. 

 

Variável 

Quantitativa 

Percentual 

T_DENS Razão entre a população que vive em domicílios 

particulares permanentes com densidade superior a 2 

e a população total residente em domicílios 

particulares permanentes multiplicado por 100. A 

densidade do domicílio é dada pela razão entre o 

total de moradores do domicílio e o número total de 

cômodos usados como dormitório. 

 

Variável 

Quantitativa 

Percentual 

 

1.3 A Tabela de Dados 

Os dados das variáveis apurados dos 5.565 municípios brasileiros são os seguintes: 

 

Variável  Média Mediana Menor Dado Maior Dado Desvio 

Padrão 

ESPVIDA 71,089 73,470 65,3 78,64 2,681 

SOBRE40 93,781 93,89 88,83 93,09 1,256 

SOBRE60 82,755 82,92 71,98 90,81 2,754 

MORT1 19,247 16,9 8,49 46,8 7,137 

T_MULCHEFE

FIF014 

19,956 18,090 0 77,59 10,321 

T_RMAXIDOSO 3,5146 2,85 0 18,17 2,4895 

IDHM 0,65916 0,665 0,418 0,862 0,072 

RDPC 493,61 467,65 96,25 2043,74 243,27 

I_FREQ_PROP 0,66834 0,67 0,268 0,962 0,09613 

T_ANALF15M 16,159 13,120 0,95 44,4 9,84 

E_ANOSESTUD

O 

9,4636 9,47 4,34 12,83 1,0983 

P_SUPER 7,0356 6,4 0,32 37,53 3,6051 

REND1 39,309 35,810 4,53 89,33 21,587 

GINI 0,49438 0,49 0,28 0,8 0,06607 

PPOB 43,991 42,23 1,97 91,57 22,438 
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RENOCUP 780,11 761,72 136,42 3177,26 341,68 

P_FORMAL 43,506 42,85 2,97 89,11 19,275 

T_ATIV 55,378 55,640 17,290 91,27 9,24 

T_LUZ 97,190 99,39 27,41 100 6,024 

T_AGUA 85,598 90,28 0,15 100 14,721 

T_DENS 25,127 23,07 0,65 88,64 12,999 

 

1.4 Fonte de Dados 

Todos os dados desta pesquisa foram obtidos em: 

 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/  

 

CAPÍTULO II. ESTATÍSTICA DESCRITIVA – ANÁLISE DAS VARIÁVEIS 

Começamos com a análise das medidas e gráficos da estatística descritiva de cada 

variável.  

 

2.1 Variáveis Categóricas 

Este tipo de variável indica que o foco de concentração deve ser a análise de gráficos do 

tipo pie chart e barras. 

 

2.1.1 Variável: “Município” 

Nossa amostra totaliza dados de 5.565 municípios do Brasil, coletados no censo de 2010.  

Por estes dados se referirem ao conjunto de todos os municípios, não se justifica, neste momento, 

a análise desta variável. 

 

2.2 Variáveis Quantitativas 

A análise deste tipo de variável permite a utilização de uma maior gama de ferramentas 

de análise como histogramas, curvas de densidade, gráfico de ramos, box-plot e dot-plot, além de 

informações numéricas como média, desvio-padrão, mediana, quartis, 5 números, intervalo de 

confiança e teste de normalidade de Anderson-Darling. 

 

2.2.1 Variável: “ESPVIDA” 

Segue abaixo quadro contendo Histograma, Curva de Densidade, Box-Plot, Intervalo de 

confiança da média e mediana, além das medidas numéricas como média, desvio-padrão, 

variância, quantidade de observações, valores mínimos, máximos, informações dos quartis e o 

teste de normalidade de Anderson-Darling (A-Squared e P-Value), para a variável “ESPVIDA”. 

 

http://atlasbrasil.org.br/2013/pt/consulta/
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78767472706866

Median

Mean

73,673,573,473,373,273,173,0

1st Q uartile 71,150

Median 73,470

3rd Q uartile 75,160

Maximum 78,640

73,019 73,159

73,380 73,550

2,632 2,731

A -Squared 34,95

P-V alue < 0,005

Mean 73,089

StDev 2,681

V ariance 7,186

Skewness -0,409315

Kurtosis -0,486787

N 5565

Minimum 65,300

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for ESPVIDA

 
Figura: Summary for ESPVIDA 

 

 Principais observações que podemos fazer são: 

-    Forma: O Histograma nos permite verificar que trata-se de uma distribuição visivelmente 

assimétrica, concentrada mais a direita, e temos duas curvas, mostrando duas realidades 

diferentes. Esta conclusão está comprovada pelo teste de normalidade de Anderson-Darling 

que indica que a distribuição pode ser considerada uma Normal. A distribuição tem dois 

picos, que mostra que a esperança de vida que acontece na maioria dos municípios é 

desigual, havendo assim aparentemente dois grupos de municípios com médias de esperança 

de vida próprias. O Box-Plot e a análise dos números, nos deixam ainda mais clara esta 

assimetria da distribuição. A posição da linha da mediana longe do centro do quadrado 

principal do Box-Plot nos confirma esta afirmativa. 

 

- Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha esperança de vida ao nascer entre 63,3 e 73,47 anos e a outra metade maior 

do que este valor e chegando até 78,64 anos. A Esperança de vida média dos 5.565 

municípios era de 73,089 anos, mas o desvio-padrão (medida de dispersão) apresenta o 

índice de 2,681 anos. A esperança de vida mínima, como dito, é de 63,3 anos, e a máxima de 

78,64 anos, demonstrando uma grande amplitude entre os munícipios do País, chegando a 

mais de 15 anos. A mediana é de 73,47 anos, estando não muito longe da média ( 73,089 

anos ), o que por si só parece demonstrar uma assimetria não tão pronunciada na distribuição. 

Com 95% de confiança, podemos afirmar que a média encontra-se entre os valores 73,019 e 

73,159 anos. 

 

O histograma acima mostra tratar-se de uma distribuição assimétrica para a esquerda. 
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2.2.2 Variável: “SOBRE40” 

Segue abaixo quadro contendo Histograma, Curva de Densidade, Box-Plot, Intervalo de 

confiança da média e mediana, além das medidas numéricas como média, desvio-padrão, 

variância, quantidade de observações, valores mínimos, máximos, informações dos quartis e A-

Squared e P-Value para a variável SOBRE40. 

 

97,296,094,893,692,491,290,088,8

Median

Mean

93,9593,9093,8593,8093,75

1st Q uartile 92,950

Median 93,890

3rd Q uartile 94,680

Maximum 97,090

93,748 93,814

93,850 93,930

1,233 1,280

A -Squared 13,75

P-V alue < 0,005

Mean 93,781

StDev 1,256

V ariance 1,577

Skewness -0,393140

Kurtosis 0,025410

N 5565

Minimum 88,830

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for SOBRE40

 
Figura: Summary for SOBRE40 

 

Com base nas informações acima, fazemos os seguintes comentários: 

- Forma: A análise dos dados e gráficos acima nos permite verificar que se trata de uma 

variável com características pouca coisa diferente da variável ESPVIDA. A distribuição é 

pouco assimétrica, com a mediana próxima do centro, indicando normalidade. Há apenas um 

pico pronunciado, que se refere aos municípios com probabilidade de 84,2% das crianças ao 

nascer estarem vivas até 40 anos . O Box-Plot e a análise dos 5 números, nos deixam ainda 

mais clara esta pouca assimetria da distribuição. A posição da linha da mediana perto do 

centro do quadrado principal do Box-Plot nos confirma esta afirmativa. O teste de 

normalidade de Anderson-Darling indica tratar-se de uma distribuição Normal. 

 

- Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha entre 88,83% e 93,89% de probabilidade de suas crianças nascidas naquele 

ano estarem vivas até os 40 anos e a outra metade maior do que este valor e chegando até 

97,090% de probabilidade, ou seja, quase 100% de todas as nascidas estarem vivas até 

completarem 40 anos. A probabilidade média dos 5.565 municípios era de 93,781%, mas o 

desvio-padrão (medida de dispersão) apresenta o índice de 1,256%. A probabilidade mínima 

de sobrevida até os 40 anos, como dito,  é de 88,83%, e a máxima de 97,09%, demonstrando 

não tão grande amplitude entre os munícipios do País, quanto foi no caso da esperança de 

vida total ao nascer. A mediana é de 93,89%, estando muito próxima da média ( 93,781% ), o 
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que por si confirma uma assimetria não tão pronunciada na distribuição. Com 95% de 

confiança, podemos afirmar que a média encontra-se entre os valores 93,748% e 93,814%. 

 

2.2.3 Variável: “SOBRE60” 

 

90878481787572

Median

Mean

83,0082,9582,9082,8582,8082,7582,70

1st Q uartile 81,040

Median 82,920

3rd Q uartile 84,595

Maximum 90,810

82,682 82,827

82,830 83,020

2,704 2,806

A -Squared 8,07

P-V alue < 0,005

Mean 82,755

StDev 2,754

V ariance 7,586

Skewness -0,334324

Kurtosis 0,227819

N 5565

Minimum 71,980

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for SOBRE60

 
Figura: Summary for SOBRE60 

 

Segue abaixo o mesmo quadro resumo apresentado para as variáveis analisadas acima. 

Analisando as informações acima, concluímos: 

 

- Forma: Conforme comentamos na variável SOBRE40, a análise dos dados e gráficos acima 

nos permite verificar que se trata de uma variável com características semelhantes nos dois 

casos. A distribuição é pouco assimétrica, quase que simétrica, com a mediana próxima do 

centro, indicando normalidade. Há apenas dois picos não muito pronunciados, que se referem 

aos municípios com probabilidade de 83% e 84% das crianças ao nascer estarem vivas até 60 

anos . O Box-Plot e a análise dos 5 números, nos deixam ainda mais clara esta quase simetria 

da distribuição. A posição da linha da mediana perto do centro do quadrado principal do 

Box-Plot nos confirma esta afirmativa. O teste de normalidade de Anderson-Darling indica 

tratar-se de uma distribuição Normal. 

 

-  Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha entre 71,98% e 82,92% de probabilidade de suas crianças nascidas naquele 

ano estarem vivas até os 60 anos e a outra metade maior do que este valor e chegando até 

90,81% de probabilidade, estarem vivas até completarem 60 anos. A probabilidade média dos 

5.565 municípios era de 82,755%, mas o desvio-padrão (medida de dispersão) apresenta o 

índice de 2,754%. A probabilidade mínima de sobrevida até os 60 anos, como dito,  é de 

71,98%, e a máxima de 90,81%, demonstrando neste caso uma amplitude maior entre os 
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munícipios do País, em torno de 19%, quanto foi no caso da probabilidade de estar vivo até os 

40 anos, que somente foi em torno de 8%. A mediana é de 82,92%, estando muito próxima da 

média ( 82,755% ), o que mais uma vez confirma uma assimetria não tão pronunciada na 

distribuição. Com 95% de confiança, podemos afirmar que a média encontra-se entre os 

valores 82,682 e 82,827%. 

 

2.2.4 Variável: “MORT1” 

Segue abaixo o resumo descritivo estatístico da variável MORT1: 

423630241812

Median

Mean

19,519,018,518,017,517,0

1st Q uartile 13,800

Median 16,900

3rd Q uartile 23,800

Maximum 46,800

19,059 19,435

16,700 17,173

7,006 7,272

A -Squared 158,86

P-V alue < 0,005

Mean 19,247

StDev 7,137

V ariance 50,932

Skewness 1,00629

Kurtosis 0,43243

N 5565

Minimum 8,490

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for MORT1

 
 

 

Com base neste quadro-resumo, concluímos: 

- Forma: A análise dos dados e gráficos acima nos permite verificar que se trata de uma 

variável com características diferentes das variáveis ESPVIDA, SOBRE40 e SOBRE60. A 

distribuição é assimétrica, com a mediana mais longe do centro, porém indicando 

normalidade. Há apenas um pico, porém não pronunciado, que se refere aos municípios com 

13 crianças a cada 1.000 com probabilidade de não sobreviveram ao completar 1 ano de vida. 

O Box-Plot e a análise dos 5 números, nos deixam ainda mais clara esta assimetria da 

distribuição. A posição da linha da mediana não tão perto do centro do quadrado principal do 

Box-Plot nos confirma esta afirmativa. O teste de normalidade de Anderson-Darling indica 

tratar-se de uma distribuição Normal. 

 

- Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha entre 8,49 e 16,9 crianças a cada 1.000 nascidas com probabilidade de não 

estarem vivas ao completarem 1 ano de vida e a outra metade maior do que este valor e 

chegando até 46,8 crianças por mil nascidas em um município com probabilidade de não 

completarem o primeiro anos de vida, ou seja, quase 5% de todas as nascidas nesta faixa de 
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municípios não teriam probabilidade de completarem o primeiro ano de vida, e um caso que 

deveria receber a total atenção das autoridades públicas, principalmente da área de saúde . O 

índice médio dos 5.565 municípios era de 19,247 crianças a cada 1.000 nascidas, mas o 

desvio-padrão (medida de dispersão) apresenta o índice de 7,137 crianças. O índice mínimo 

de não sobrevida até primeiro ano, como dito, era de 8,49 crianças e o máximo de 46,8 

crianças, demonstrando grande amplitude entre os munícipios do País. A mediana é de 16,9 

crianças, não estando muito próxima da média (19,247), o que por si confirma uma 

assimetria mais pronunciada na distribuição. Com 95% de confiança, podemos afirmar que a 

média encontra-se entre os valores 19,069 e 19,435 crianças a cada nascidas vivas com 

probabilidade de não estarem vivas ao completarem o primeiro ano de vida.  

 

Podemos observar uma assimetria positiva de distribuição à direita. 

 

2.2.5 Variável: “T_MULCHEFEFIF014” 

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da variável 

T_MULCHEFEFIF014. 

 

7260483624120

Median

Mean

20,520,019,519,018,518,0

1st Q uartile 12,320

Median 18,090

3rd Q uartile 25,865

Maximum 77,590

19,684 20,227

17,799 18,430

10,133 10,517

A -Squared 68,62

P-V alue < 0,005

Mean 19,956

StDev 10,321

V ariance 106,532

Skewness 0,99289

Kurtosis 1,37190

N 5565

Minimum 0,000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for T_MULCHEFEFIF014

 
Figura: Summary for “T_MULCHEFEFIF014” 

 

- Forma: Conforme verificamos na variável anterior - MORT1, a análise dos dados e gráficos 

acima nos permite verificar que se trata de uma variável com características semelhantes nos 

dois casos, ou seja, uma distribuição assimétrica positiva à direita. A distribuição é 

assimétrica, com a mediana mais longe do centro, porém indicando normalidade. Há apenas 

um pico e triplo, porém um pouco pronunciado, que se refere aos municípios com índices na 

faixa de 12, 14 e 16 mulheres que são responsáveis pelo domicílio, não têm o ensino 

fundamental completo e têm pelo menos 1 filho de idade inferior a 15 anos morando no 

domicílio e o número total de mulheres chefes de família multiplicado por 100. O Box-Plot e 
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a análise dos 5 números, nos deixam ainda mais clara esta assimetria da distribuição. A 

posição da linha da mediana não tão perto do centro do quadrado principal do Box-Plot nos 

confirma esta afirmativa. O teste de normalidade de Anderson-Darling indica tratar-se de 

uma distribuição Normal. 

-  

-  Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha entre 0 ( Zero ) e 18,09 mulheres nesta condição e a outra metade maior do 

que este valor e chegando até 77,59 mulheres chefes de família nesta condição a cada 100 

mulheres chefes de família no município.   Ou seja, enquanto que existiam municípios que das 

mulheres chefes de família, nenhuma delas ( Zero ) não tinham o ensino fundamental 

completo e tinham pelo menos 1 filho de idade inferior a 15 anos morando no domicílio, 

contrariamente em outros, quase que 80% das chefes de família, estavam nesta condição de 

não ter o ensino fundamental completo e ter pelo menos 1 filho de idade inferior a 15 anos 

morando no domicílio a cada 100 mulheres chefes de família.  A média dos 5.565 municípios 

era de 19,956 mulheres nesta condição, mas o desvio-padrão (medida de dispersão) 

apresentou o índice de 10,321. Os municípios com menos mulheres nesta condição, como dito 

não possuíam nenhuma mulher, e os com valores máximos possuíam 77,59 mulheres nesta 

condição a cada 100 mulheres que eram chefes de família, demonstrando neste caso uma 

amplitude enorme entre os munícipios do País, em torno de 80%. A mediana é de 18,090 

mulheres nesta condição, não estando muito próxima da média ( 19,956 ), porém não tão 

longe, o que mais uma vez confirma uma assimetria não tão pronunciada na distribuição. Com 

95% de confiança, podemos afirmar que a média encontra-se entre os valores 19,684 e 20,227 

mulheres. 

 

 

 

2.2.6 Variável: “T_RMAXIDOSO” 

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da variável 

T_RMAXIDOSO. 

 



 15 

17,515,012,510,07,55,02,50,0

Median

Mean

3,63,43,23,02,8

1st Q uartile 1,4300

Median 2,8500

3rd Q uartile 5,3200

Maximum 18,1700

3,4492 3,5800

2,7600 2,9800

2,4441 2,5367

A -Squared 116,70

P-V alue < 0,005

Mean 3,5146

StDev 2,4895

V ariance 6,1978

Skewness 0,756584

Kurtosis -0,031218

N 5565

Minimum 0,0000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for T_RMAXIDOSO

 
Figura: Summary for “T_RMAXIDOSO” 

 

- Forma: Mais uma vez verificamos na análise dos dados e gráficos acima, semelhanças com as 

últimas variáveis estudadas, ou seja, uma distribuição assimétrica positiva à direita. A 

distribuição é assimétrica, com a mediana mais longe do centro, porém indicando 

normalidade. Há apenas praticamente um pico, pronunciado, que se refere aos municípios 

com índice na faixa de 1% de pessoas que vivem em domicílios vulneráveis à pobreza (com 

renda per capita inferior a 1/2 salário mínimo de agosto de 2010) e nos quais a principal fonte 

de renda provém de moradores com 65 anos ou mais de idade e comparado com a população 

total residente em domicílios particulares permanentes.  O Box-Plot e a análise dos 5 

números, nos deixam ainda mais clara esta assimetria da distribuição. A posição da linha da 

mediana não tão perto do centro do quadrado principal do Box-Plot nos confirma esta 

afirmativa. O teste de normalidade de Anderson-Darling indica tratar-se de uma distribuição 

Normal. 

 

-  Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha entre 0 ( Zero ) e 2,85% pessoas nesta condição e a outra metade maior do 

que este valor e chegando até 18,17% de pessoas que vivem em domicílios vulneráveis à 

pobreza (com renda per capita inferior a 1/2 salário mínimo de agosto de 2010) e nos quais 

idosos de 65 anos ou mais são a principal fonte de renda.   Ou seja, enquanto que existiam 

municípios que não possuíam nenhuma pessoa residindo nesta condição,  contrariamente em 

outros, 18,17% das pessoas estavam nesta condição.  A média dos 5.565 municípios era de 

3,5146% nesta condição, mas o desvio-padrão (medida de dispersão) apresentou o índice de 

2,4895%, mostrando um a dispersão alta da média. Os municípios com menos pessoas nesta 

condição, como dito não possuíam nenhuma, e os com valores máximos possuíam 18,17% 

das pessoas nesta condição, demonstrando neste caso uma amplitude enorme entre os 

munícipios do País, em torno de 18%. A mediana é de 2,85% das pessoas nesta condição, não 
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estando muito próxima da média ( 3,5146% ), porém não tão longe, o que mais uma vez 

confirma uma assimetria não tão pronunciada na distribuição. Com 95% de confiança, 

podemos afirmar que a média encontra-se entre os valores 3,4492 e 3,58% das pessoas. 

 

2.2.7 Variável: “IDHM” 

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da variável 

IDHM. 

0,840,770,700,630,560,490,42

Median

Mean

0,6700,6680,6660,6640,6620,6600,658

1st Q uartile 0,59900

Median 0,66500

3rd Q uartile 0,71800

Maximum 0,86200

0,65727 0,66105

0,66200 0,66900

0,07068 0,07336

A -Squared 40,51

P-V alue < 0,005

Mean 0,65916

StDev 0,07200

V ariance 0,00518

Skewness -0,155605

Kurtosis -0,844490

N 5565

Minimum 0,41800

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for IDHM

 
Figura: Summary for IDHM 

 

- Forma: Mais uma vez verificamos na análise dos dados e gráficos acima, semelhanças com a 

variável ESPVIDA, pois o histograma nos permite verificar que se trata de uma distribuição 

levemente assimétrica, concentrada mais a direita, e temos duas curvas, mostrando duas 

realidades diferentes. Esta conclusão está comprovada pelo teste de normalidade de 

Anderson-Darling que indica que a distribuição pode ser considerada uma Normal. A 

distribuição tem dois picos, que mostra que o índice de desenvolvimento humano que 

acontece na maioria dos municípios ( IDHM ) é desigual, havendo assim aparentemente dois 

grupos de municípios com índices diferenciados. O Box-Plot e a análise dos números, nos 

deixam ainda mais clara esta leve assimetria da distribuição. Mostrando que a posição da 

linha da mediana não está longe do centro do quadrado principal do Box-Plot, nos confirma 

esta afirmativa da leve assimetria. 

 

- Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha IDHM entre 0,418 e 0,665 e a outra metade maior do que este valor e 

chegando até o índice de 0,862. O IDHM médio dos 5.565 municípios era de 0,65916, mas o 

desvio-padrão (medida de dispersão) apresenta o índice de 0,072. O IDHM mínimo, como 

dito,  é de 0,418, e o máximo de 0,862, demonstrando uma grande amplitude entre os 

munícipios do País, chegando a mais do dobro de um índice para o outro. A mediana é de 
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0,655, estando não muito longe da média 0,6519, o que por si só parece demonstrar uma 

assimetria não tão pronunciada na distribuição. Com 95% de confiança, podemos afirmar que 

a média encontra-se entre os valores 0,65727 e 0,66105. 

 

O histograma acima mostra tratar-se de uma distribuição assimétrica negativa para a esquerda. 

 

2.2.8 Variável: “RDPC” 

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da variável 

RDPC. 

180015001200900600300

Median

Mean

500490480470460450

1st Q uartile 281,09

Median 467,65

3rd Q uartile 650,64

Maximum 2043,74

487,21 500,00

456,26 478,34

238,83 247,88

A -Squared 80,55

P-V alue < 0,005

Mean 493,61

StDev 243,27

V ariance 59179,97

Skewness 0,95965

Kurtosis 1,65248

N 5565

Minimum 96,25

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for RDPC

 
Figura: Summary for RDPC 

 

Forma: Mais uma vez verificamos na análise dos dados e gráficos acima, semelhanças com  

variáveis já estudadas, ou seja, uma distribuição assimétrica positiva à direita. A distribuição é 

assimétrica, porém com a mediana não tão longe do centro, indicando normalidade. Há 

apenas praticamente um pico pronunciado, que se refere aos municípios com valores na faixa 

de R$250,00 de renda média por pessoa e por residência.  O Box-Plot e a análise dos 5 

números, nos deixam ainda mais clara esta assimetria da distribuição. A posição da linha da 

mediana não tão perto do centro do quadrado principal do Box-Plot nos confirma esta 

afirmativa. O teste de normalidade de Anderson-Darling indica tratar-se de uma distribuição 

Normal. 

 

-  Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios possuía renda média de pessoa por residência ( Renda de todos os indivíduos 

residentes em domicílios particulares permanentes e o número total desses indivíduos ) de 

R$96,25 a R$467,65 e a outra metade maior do que este valor e chegando até R$2.043,74 de 

rendimento médio de habitante residencial.   A média dos 5.565 municípios era de R$493,61, 

mas o desvio-padrão (medida de dispersão) apresentou o índice de R$243,27, mostrando um a 
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dispersão alta da média. Os municípios com menos valores apresentaram a média de R$96,25 

e os com valores máximos possuíam R$2.043,74 de renda média, demonstrando neste caso 

uma amplitude enorme entre os munícipios do País, em torno de R$1.950,00. A mediana é de 

R$467,65, estando de certa forma próxima da média ( R$493,61 ), o que mais uma vez 

confirma uma assimetria não tão pronunciada na distribuição. Com 95% de confiança, 

podemos afirmar que a média encontra-se entre os valores R$487,21 e R$500,00. 

 

 

O histograma acima mostra tratar-se de uma distribuição assimétrica positiva para a direita. 

 

2.2.9 Variável: “I_FREQ_PROP” 

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da variável 

I_FREQ_PROP. 

 

0,90,80,70,60,50,40,3

Median

Mean

0,67500,67250,67000,66750,6650

1st Q uartile 0,60300

Median 0,67000

3rd Q uartile 0,74150

Maximum 0,96200

0,66582 0,67087

0,66800 0,67400

0,09437 0,09795

A -Squared 5,84

P-V alue < 0,005

Mean 0,66834

StDev 0,09613

V ariance 0,00924

Skewness -0,245101

Kurtosis -0,047083

N 5565

Minimum 0,26800

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for I_FREQ_PROP

 
Figura: Summary for “I_FREQ_PROP” 

 

- Forma: Verificamos na análise dos dados e gráficos acima que o histograma mostra que se 

que se trata de uma distribuição levemente assimétrica, concentrada mais a direita, e 

mostrando quase simetria, tanto que média e mediana estão bem próximos. Esta conclusão 

está comprovada pelo teste de normalidade de Anderson-Darling que indica que a 

distribuição pode ser considerada uma Normal. A distribuição tem três leves picos, que 

mostra que o índice representando a frequência de crianças e jovens à escola em  séries 

adequadas à sua idade, tem aparente distribuição uniforme. O Box-Plot e a análise dos 

números, nos deixam ainda mais clara esta leve assimetria da distribuição. Mostrando que a 

posição da linha da mediana não está longe do centro do quadrado principal do Box-Plot, 

nos confirma esta afirmativa da leve assimetria. 
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- Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha o índice da frequência de crianças e jovens à escola em  séries adequadas à 

sua idade entre 0,268 e 0,67 e a outra metade maior do que este valor e chegando até o índice 

de 0,962. O índice médio dos 5.565 municípios era de 0,66834, mas o desvio-padrão (medida 

de dispersão) apresenta o índice de 0,09613. O índice mínimo, como dito,  foi de 0,268, e o 

máximo de 0,962, demonstrando uma grande amplitude entre os munícipios do País, 

chegando a mais do triplo de um índice para o outro. A mediana é de 0,67, estando muito 

perto da média 0,66834, o que por si só parece demonstrar uma assimetria não tão 

pronunciada na distribuição. Com 95% de confiança, podemos afirmar que a média encontra-

se entre os valores 0,66582 e 0,67087. 

 

O histograma acima mostra tratar-se de uma distribuição assimétrica negativa para a esquerda. 

 

2.2.10 Variável: “T_ANALF15M” 

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da variável 

T_ANALF15M. 

 

4236302418126

Median

Mean

16151413

1st Q uartile 8,080

Median 13,120

3rd Q uartile 24,320

Maximum 44,400

15,900 16,417

12,859 13,481

9,660 10,026

A -Squared 140,31

P-V alue < 0,005

Mean 16,159

StDev 9,840

V ariance 96,818

Skewness 0,599509

Kurtosis -0,772811

N 5565

Minimum 0,950

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for T_ANALF15M

 
Figura: Summary for “T_ANALF15M” 

 

Forma: Mais uma vez verificamos na análise dos dados e gráficos acima, semelhanças com  

variáveis já estudadas, ou seja, uma distribuição assimétrica positiva à direita. A distribuição é 

assimétrica, porém com a mediana não tão longe do centro, indicando normalidade. Há 

apenas praticamente um pico pronunciado, que se refere aos municípios com taxas de 9% de 

pessoas analfabetas aos 15 anos de idade em comparação à população do município de mesma 

idade.  O Box-Plot e a análise dos 5 números, nos deixam ainda mais clara esta assimetria da 

distribuição. A posição da linha da mediana não tão perto do centro do quadrado principal do 
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Box-Plot nos confirma esta afirmativa. O teste de normalidade de Anderson-Darling indica 

tratar-se de uma distribuição Normal. 

 

-  Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios possuía taxas de analfabetos aos 15 anos de menos de 1% ( 0,95% ) a 13,12% e a 

outra metade maior do que este valor e chegando até 44,4% de analfabetos nesta idade.   A 

média dos 5.565 municípios era uma taxa de 16,159%, mas o desvio-padrão (medida de 

dispersão) apresentou o índice de 9,84%, mostrando um a dispersão alta da média. Os 

municípios com menos valores apresentaram a média de 0,95% e os com valores máximos 

possuíam taxas de 44,4%, demonstrando neste caso uma amplitude enorme entre os 

munícipios do País no quesito, ou seja, em alguns municípios quase metade das pessoas de 15 

anos de idade eram analfabetas. A mediana foi de 13,12%, estando de certa forma não tão 

próxima da média ( 16,159% ), o que mostra uma assimetria na distribuição. Com 95% de 

confiança, podemos afirmar que a média encontra-se entre os valores 15,9% e 16,417%. 

 

 

O histograma acima mostra tratar-se de uma distribuição assimétrica positiva para a direita. 

 

2.2.11 Variável: “E_ANOSESTUDO” 

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da 

variável E_ANOSESTUDO. 

 

12,010,89,68,47,26,04,8

Median

Mean

9,509,499,489,479,469,459,44

1st Q uartile 8,7500

Median 9,4700

3rd Q uartile 10,2100

Maximum 12,8300

9,4348 9,4925

9,4400 9,5000

1,0782 1,1191

A -Squared 1,38

P-V alue < 0,005

Mean 9,4636

StDev 1,0983

V ariance 1,2062

Skewness -0,208693

Kurtosis 0,451036

N 5565

Minimum 4,3400

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for E_ANOSESTUDO

 
Figura: Summary for E_ANOSESTUDO 

 

- Forma: Verificamos na análise dos dados e gráficos acima que o histograma mostra que se 

que se trata de uma distribuição levemente assimétrica, concentrada um pouco mais a 

direita, e mostrando quase simetria, tanto que média e mediana estão muito próximas. Esta 
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conclusão está comprovada pelo teste de normalidade de Anderson-Darling que indica que a 

distribuição pode ser considerada uma Normal. A distribuição tem somente  um pico duplo, 

que mostra que duas faixas com 9,4 e 9,6 anos de estudo que crianças que ingressam na 

escola agora devem ter ao completar 18 anos. O Box-Plot e a análise dos números, nos 

deixam ainda mais clara esta leve assimetria da distribuição. Mostrando que a posição da 

linha da mediana não está longe do centro do quadrado principal do Box-Plot, nos confirma 

esta afirmativa da leve assimetria. 

 

- Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha a média de 4,34 anos de estudo de crianças ingressantes agora na escola 

deverão ter ao completar 18 anos de idade até 9,47 anos de estudo e a outra metade maior do 

que este valor e chegando até o índice de 12,83 anos de estudo. O índice médio dos 5.565 

municípios era de 9,4636 anos previstos ao completar 18 anos de vida, mas o desvio-padrão 

(medida de dispersão) apresenta o índice de 1,0983. O índice mínimo, como dito,  foi de 4,34 

anos, e o máximo de 12,83 anos, demonstrando uma grande amplitude entre os munícipios 

do País, chegando a quase o triplo de um índice para o outro. A mediana é de 9,47 anos, 

estando muito perto da média de 9,4636 anos, o que por si só parece demonstrar uma 

assimetria não tão pronunciada na distribuição. Com 95% de confiança, podemos afirmar que 

a média encontra-se entre os valores 9,438 anos e 9,4925 anos. 

 

O histograma acima mostra tratar-se de uma distribuição assimétrica negativa para a esquerda. 

 

2.2.12 Variável: “P_SUPER” 

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da 

variável P_SUPER. 

 

363024181260

Median

Mean

7,27,06,86,66,46,2

1st Q uartile 4,5600

Median 6,4000

3rd Q uartile 8,8150

Maximum 37,5300

6,9409 7,1303

6,3000 6,5000

3,5393 3,6733

A -Squared 84,72

P-V alue < 0,005

Mean 7,0356

StDev 3,6051

V ariance 12,9967

Skewness 1,53911

Kurtosis 5,31372

N 5565

Minimum 0,3200

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for P_SUPER

 
Summary for “P_SUPER” 
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- Forma: Verificamos na análise dos dados e gráficos acima, uma distribuição assimétrica 

positiva à direita. A distribuição é assimétrica, com a mediana um pouco longe do centro, 

porém indicando normalidade. Há apenas um pico, não tão pronunciado, que se refere aos 

municípios com índice na faixa de 5% de pessoas que concluíram curso superior, com idade 

igual ou acima de 18 anos e que trabalham em relação ao total da população desta mesma 

faixa etária e que trabalham.  O Box-Plot e a análise dos 5 números, nos deixam ainda mais 

clara esta assimetria da distribuição. A posição da linha da mediana não tão perto do centro do 

quadrado principal do Box-Plot nos confirma esta afirmativa. O teste de normalidade de 

Anderson-Darling indica tratar-se de uma distribuição Normal. 

 

-  Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha entre 0,32% e 6,4% de pessoas nesta condição e a outra metade maior do 

que este valor e chegando até 37,53% de pessoas que trabalham, tem idade de 18 anos ou 

mais e já concluíram um curso superior.   A média dos 5.565 municípios era de 7,0356% 

nesta condição, mas o desvio-padrão (medida de dispersão) apresentou o índice de 3,6051%, 

mostrando um a dispersão relativamente alta da média. Os municípios com menos pessoas 

nesta condição, como dito possuíam 0,36% de pessoas trabalhando, com 18 anos ou mais e 

que já haviam concluído um curso superior, e os com valores máximos possuíam 37,53% das 

pessoas nesta condição, demonstrando mais uma vez uma amplitude enorme entre os 

munícipios do País neste quesito de educação, ou seja , com amplitude em torno de 37%. A 

mediana é de 6,4% das pessoas nesta condição, estando próxima da média ( 7,0356% ), o que 

mais uma vez confirma uma assimetria não tão pronunciada na distribuição. Com 95% de 

confiança, podemos afirmar que a média encontra-se entre os valores 6,9409 e 7,1303% das 

pessoas nesta condição. 

 

O histograma acima mostra tratar-se de uma distribuição assimétrica positiva para a direita. 

 

2.2.13 Variável: “REND1” 

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da 

variável REND1. 
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84726048362412

Median

Mean

40393837363534

1st Q uartile 19,595

Median 35,810

3rd Q uartile 58,555

Maximum 89,330

38,742 39,876

34,497 37,025

21,193 21,995

A -Squared 116,50

P-V alue < 0,005

Mean 39,309

StDev 21,587

V ariance 465,978

Skewness 0,28991

Kurtosis -1,22784

N 5565

Minimum 4,530

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for REN1

 
Figura: Summary for REN1 

 

Forma: Observando os dados e gráficos acima verificamos na análise semelhanças com 

variáveis estudadas, ou seja, mais uma vez uma distribuição assimétrica positiva à direita. A 

distribuição é assimétrica, com a mediana mais longe do centro, porém indicando 

normalidade. Há um pico pronunciado e vários outros picos menores, que se referem aos 

habitantes dos municípios com idade de 18 anos ou mais e renda média inferior a um salário 

mínimo.  O Box-Plot e a análise dos 5 números, nos deixam ainda mais clara esta assimetria 

da distribuição. A posição da linha da mediana mais distanciada do centro do quadrado 

principal do Box-Plot nos confirma esta afirmativa. O teste de normalidade de Anderson-

Darling indica tratar-se de uma distribuição Normal. 

 

-  Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha entre 4,53% e 35,81% pessoas nesta condição e a outra metade maior do que 

este valor e chegando até 89,33% de pessoas que vivem com renda inferior a um salário 

mínimo entre aqueles de 18 anos ou mais que trabalham.   Ou seja, enquanto que existiam 

municípios que possuíam menos de 5% dos trabalhadores ocupados recebendo menos de um 

salário mínimo, contrariamente em outros, mais de 89% das pessoas estavam nesta condição, 

de rendimentos inferiores a um salário mínimo.  A média dos 5.565 municípios era de 

39,309% nesta condição, índice “a priori” muito alto para um país do terceiro mundo que 

almeja se desenvolver economicamente, mas o desvio-padrão (medida de dispersão) 

apresentou o índice de 21,587%, mostrando um a dispersão muito alta da média. Os 

municípios com menos pessoas nesta condição possuíam 4,53% e os com valores máximos 

possuíam 89,33% das pessoas nesta condição, demonstrando neste caso uma amplitude 

enorme entre os munícipios do País, em torno de 85%. A mediana é de 35,81% das pessoas 

nesta condição, não estando tão longe da média ( 39,309% ), porém o que mais uma vez 
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confirma uma assimetria não tão pronunciada na distribuição. Com 95% de confiança, 

podemos afirmar que a média encontra-se entre os valores 38,742 e 39,876% das pessoas. 

 

 

O histograma acima mostra tratar-se de uma distribuição assimétrica positiva para a direita. 

 

2.2.14 Variável: “GINI” 

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da variável 

GINI. 

 

0,800,720,640,560,480,400,32

Median

Mean

0,5000,4980,4960,4940,4920,490

1st Q uartile 0,45000

Median 0,49000

3rd Q uartile 0,54000

Maximum 0,80000

0,49264 0,49612

0,49000 0,50000

0,06487 0,06733

A -Squared 8,12

P-V alue < 0,005

Mean 0,49438

StDev 0,06607

V ariance 0,00437

Skewness 0,291347

Kurtosis 0,617197

N 5565

Minimum 0,28000

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for GINI

 
Figura: Summary for GINI 

 

- Forma: Verificamos na análise dos dados e gráficos acima que o histograma mostra que se 

que se trata de uma distribuição levemente assimétrica, concentrada um pouco mais a 

esquerda, e mostrando quase simetria, tanto que média e mediana estão muito próximas. 

Esta conclusão está comprovada pelo teste de normalidade de Anderson-Darling que indica 

que a distribuição pode ser considerada uma Normal. A distribuição tem somente  dois picos 

não acentudados, que mostra que duas faixas com 0,48 e 0,50 de índice. O Box-Plot e a 

análise dos números, nos deixam ainda mais clara esta leve assimetria da distribuição. 

Mostrando que a posição da linha da mediana não está longe do centro do quadrado 

principal do Box-Plot, nos confirma esta afirmativa da leve assimetria. 

 

- Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha índice médio de 0,28 a 0,49 e a outra metade maior do que este valor e 

chegando até o índice de 0,8. O índice médio dos 5.565 municípios era de 0,49438, mas o 

desvio-padrão (medida de dispersão) apresenta o índice de 0,06607. O índice mínimo, como 

dito,  foi de 0,28, e o máximo de 0,8, demonstrando uma grande amplitude entre os 
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munícipios do País, chegando a mais do triplo de um índice para o outro. A mediana é de 

0,49, estando muito perto da média de 0,49438, o que por si só parece demonstrar uma 

assimetria não tão pronunciada na distribuição. Com 95% de confiança, podemos afirmar que 

a média encontra-se entre os valores 0,49264 e 0,49612. 

 

O histograma acima mostra tratar-se de uma distribuição assimétrica positiva para a direita. 

 

2.2.15 Variável: “PPOB” 

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da 

variável PPOB. 

 

84726048362412

Median

Mean

4544434241

1st Q uartile 23,960

Median 42,230

3rd Q uartile 65,310

Maximum 91,570

43,401 44,580

40,999 43,652

22,029 22,863

A -Squared 112,16

P-V alue < 0,005

Mean 43,991

StDev 22,438

V ariance 503,463

Skewness 0,04381

Kurtosis -1,33657

N 5565

Minimum 1,970

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for PPOB

 
Figura: Summary for PPOB 

 

 

Forma: Observando os dados e gráficos acima verificamos na análise semelhanças com 

variáveis estudadas, ou seja, mais uma vez uma distribuição assimétrica positiva à direita. A 

distribuição é assimétrica, com a mediana não muito longe do centro, porém indicando 

normalidade. Há duas curvas principais com vários picos menores, que se referem aos renda 

residencial dos habitantes dos municípios com renda média inferior a meio salário mínimo.  O 

Box-Plot e a análise dos 5 números, nos deixam ainda mais clara esta assimetria da 

distribuição. A posição da linha da mediana um pouco distanciada do centro do quadrado 

principal do Box-Plot nos confirma esta afirmativa. O teste de normalidade de Anderson-

Darling indica tratar-se de uma distribuição Normal. 

 

-  Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha entre 1,97% e 42,23% pessoas nesta condição e a outra metade maior do que 

este valor e chegando até 91,57% de pessoas que vivem com renda inferior a meio salário 
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mínimo entre aqueles residentes no município.   Ou seja, enquanto que existiam municípios 

que possuíam menos de 2% dos residentes vivendo com menos de um salário mínimo, 

contrariamente em outros, mais de 91% das pessoas estavam nesta condição, de rendimentos 

inferiores a meio salário mínimo, considerados pobres.  A média dos 5.565 municípios era de 

43,991% nesta condição, mas o desvio-padrão (medida de dispersão) apresentou o índice de 

22,438%, mostrando um a dispersão muito alta da média. Os municípios com menos pessoas 

nesta condição possuíam 1,97% e os com valores máximos possuíam 91,57% das pessoas 

nesta condição, demonstrando neste caso uma amplitude enorme entre os munícipios do País, 

em torno de 90%. A mediana é de 42,23% das pessoas nesta condição, não estando tão longe 

da média ( 43,991% ), porém o que mais uma vez confirma uma assimetria não tão 

pronunciada na distribuição. Com 95% de confiança, podemos afirmar que a média encontra-

se entre os valores 43,401 e 44,58% das pessoas considerados como pobres nos domicílios 

dos municípios. 

 

O histograma acima mostra tratar-se de uma distribuição assimétrica positiva para a direita. 

 

2.2.16 Variável: “RENOCUP” 

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da variável 

RENOCUP. 

 

31502700225018001350900450

Median

Mean

790780770760750740

1st Q uartile 488,59

Median 761,72

3rd Q uartile 1008,08

Maximum 3177,26

771,13 789,09

745,23 776,58

335,45 348,15

A -Squared 35,59

P-V alue < 0,005

Mean 780,11

StDev 341,68

V ariance 116747,92

Skewness 0,72362

Kurtosis 1,27435

N 5565

Minimum 136,42

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for RENOCUP

 
Figura: Summary for RENOCUP 

 

Forma: Verificamos na análise semelhanças com variáveis estudadas, ou seja, mais uma vez 

uma distribuição assimétrica positiva à direita. A distribuição é assimétrica, com a mediana 

não tão longe do centro, porém indicando normalidade. Há dois picos pronunciado, que se 

referem a valores médios dos rendimentos das pessoas ocupadas nos municípios, com idade 

de 18 anos ou mais .  O Box-Plot e a análise dos 5 números, nos deixam ainda mais clara esta 
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assimetria da distribuição. A posição da linha da mediana um pouco distanciada do centro do 

quadrado principal do Box-Plot nos confirma esta afirmativa. O teste de normalidade de 

Anderson-Darling indica tratar-se de uma distribuição Normal. 

 

-  Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha valores médios das pessoas ocupadas de 18 anos ou mais em valores de 

R$136,42 a R$761,72 e a outra metade maior do que este valor e chegando até R$3.177,26 de 

rendimento médio no município.   Ou seja, enquanto que existiam municípios que possuíam 

menos de R$200,00 de rendimento médio dos trabalhadores ocupados, contrariamente em 

outros, o rendimento médio dos ocupados ultrapassava a R$3.000,00.  A média dos 5.565 

municípios era de R$780,11 de rendimento médio, o desvio-padrão (medida de dispersão) 

apresentou o valor de R$341,68, mostrando um a dispersão alta da média. Os municípios com 

menos pessoas nesta condição possuíam valor de R$136,42 de rendimento médio e os com 

valores máximos possuíam R$3.177,26 de rendimento médio, demonstrando neste caso uma 

amplitude enorme entre os munícipios do País, superior a R$3.000,00. A mediana é de 

R$761,72, não estando tão longe da média ( R$780,11 ), porém o que mais uma vez confirma 

uma assimetria não tão pronunciada na distribuição. Com 95% de confiança, podemos afirmar 

que a média encontra-se entre os valores R$771,13 e R$789,09. 

 

 

O histograma acima mostra tratar-se de uma distribuição assimétrica positiva para a direita. 

 

 

2.2.17 Variável: “P_FORMAL” 

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da variável 

P_FORMAL. 
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84726048362412
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Mean

44,043,543,042,542,0

1st Q uartile 26,320

Median 42,850

3rd Q uartile 59,770

Maximum 89,110

42,999 44,012

41,846 43,980

18,923 19,640

A -Squared 65,23

P-V alue < 0,005

Mean 43,506

StDev 19,275

V ariance 371,525

Skewness 0,11438

Kurtosis -1,15796

N 5565

Minimum 2,970

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for P_FORMAL

 
Figura: Summary for P_FORMAL 

 

 

Forma: Observando os dados e gráficos acima verificamos na análise semelhanças com 

variáveis estudadas, ou seja, mais uma vez uma distribuição assimétrica positiva à direita. A 

distribuição é assimétrica, com a mediana não muito longe do centro, porém indicando 

normalidade. Há duas curvas principais com vários picos menores, que se referem aos 

trabalhadores com 18 anos ou mais de idade formalizados em relação ao total de 

trabalhadores do município de mesma faixa etária.  O Box-Plot e a análise dos 5 números, nos 

deixam ainda mais clara esta assimetria da distribuição. A posição da linha da mediana um 

pouco distanciada do centro do quadrado principal do Box-Plot nos confirma esta afirmativa. 

O teste de normalidade de Anderson-Darling indica tratar-se de uma distribuição Normal. 

 

-  Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha entre 2,97% e 42,85% pessoas nesta condição e a outra metade maior do que 

este valor e chegando até 89,11% de pessoas com idade de 18 anos ou mais que estavam 

trabalhando formalizadas em relação ao total das pessoas ocupadas no município.   A média 

dos 5.565 municípios era de 43,506% nesta condição, mas o desvio-padrão (medida de 

dispersão) apresentou o índice de 19,275%, mostrando um a dispersão alta da média. Os 

municípios com menos pessoas nesta condição possuíam 2,97% e os com valores máximos 

possuíam 89,11% das pessoas nesta condição, demonstrando neste caso uma amplitude 

enorme entre os munícipios do País, em torno de 86%. A mediana é de 42,85% das pessoas 

nesta condição, não estando tão longe da média ( 43,506% ), porém o que mais uma vez 

confirma uma assimetria não tão pronunciada na distribuição. Com 95% de confiança, 

podemos afirmar que a média encontra-se entre os valores 42,999 e 44,012%. 
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O histograma acima mostra tratar-se de uma distribuição assimétrica positiva para a direita. 

 

 

2.2.18 Variável: “T_ATIV” 

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da 

variável T_ATIV. 

 

9080706050403020
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Mean
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1st Q uartile 49,240

Median 55,640

3rd Q uartile 61,230

Maximum 91,270
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A -Squared 4,46

P-V alue < 0,005

Mean 55,378

StDev 9,240

V ariance 85,386

Skewness 0,019855

Kurtosis 0,324475

N 5565

Minimum 17,290

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for T_ATIV

 
Figura: Summary for T_ATIV 

 

 

- Forma: Verificamos na análise dos dados e gráficos acima que o histograma mostra que se 

que se trata de uma distribuição levemente assimétrica, concentrada um pouco mais a 

esquerda, e mostrando quase simetria, tanto que média e mediana estão muito próximas. 

Esta conclusão está comprovada pelo teste de normalidade de Anderson-Darling que indica 

que a distribuição pode ser considerada uma Normal. A distribuição tem somente  um pico 

acentudado, que mostra uma faixa de 58% de pessoas economicamente ativas. O Box-Plot e 

a análise dos números, nos deixam ainda mais clara esta leve assimetria da distribuição. 

Mostrando que a posição da linha da mediana não está longe do centro do quadrado 

principal do Box-Plot, nos confirma esta afirmativa da leve assimetria. 

 

- Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha índice médio de 17,29% a 55,64% de pessoas economicamente ativas e a 

outra metade maior do que este valor e chegando até o índice de 91,27%. O índice médio dos 

5.565 municípios era de 55,378%, mas o desvio-padrão (medida de dispersão) apresenta o 

índice de 9,24%. O índice mínimo, como dito,  foi de 17,29%, e o máximo de 91,27%, 

demonstrando uma grande amplitude entre os munícipios do País, chegando a mais do 

quadruplo de um índice para o outro. A mediana é de 55,64%, estando muito perto da média 
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de 55,378%, o que por si só parece demonstrar uma assimetria não tão pronunciada na 

distribuição. Com 95% de confiança, podemos afirmar que a média encontra-se entre os 

valores 55,135% a 55,621%. 

 

O histograma acima mostra tratar-se de uma distribuição assimétrica positiva para a direita. 

 

2.2.19 Variável: “T_LUZ” 

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da 

variável T_LUZ. 
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Skewness -4,2167

Kurtosis 23,1543
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Minimum 27,410

A nderson-Darling Normality  Test

95% C onfidence Interv al for Mean

95% C onfidence Interv al for Median

95% C onfidence Interv al for StDev

95% Confidence Intervals

Summary for T_LUZ

 
Figura: Summary for T_LUZ 

 

- Forma: A análise dos dados e gráficos acima nos permite verificar que se trata de uma 

variável com características diferentes das até aqui estudadas, pois não havíamos visto até 

então uma distribuição dos dados assimétrica negativa à esquerda. Como dito, a distribuição 

é pouco assimétrica, com a mediana próxima do centro, indicando normalidade. Há apenas 

um pico pronunciado, que se refere aos municípios com taxa de 100% das residências 

servidas por energia elétrica. O Box-Plot e a análise dos 5 números, nos deixam ainda mais 

clara esta pouca assimetria da distribuição. A posição da linha da mediana perto do centro do 

quadrado principal do Box-Plot nos confirma esta afirmativa. O teste de normalidade de 

Anderson-Darling indica tratar-se de uma distribuição Normal. 

 

- Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha entre 27,41% e 99,39% de percentual de residências com energia elétrica e 

a outra metade maior do que este valor e chegando até 100% de das residências, ou seja, 

quase 100% de todas as residências do País são servidas por energia elétrica. A taxa média 

dos 5.565 municípios era de 97,19%, mas o desvio-padrão (medida de dispersão) apresenta o 
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índice de 6,024%. A taxa mínima encontrada foi de 27,41% de residências servidas por 

energia elétrica no município, e a máxima de 100%, demonstrando grande amplitude entre os 

munícipios do País, chegando a em torno de 73%. A mediana é de 99,39%, estando muito 

próxima da média ( 97,19% ), o que por si confirma uma assimetria não tão pronunciada na 

distribuição. Com 95% de confiança, podemos afirmar que a média encontra-se entre os 

valores 97,031% e 97,348%. 

 

O histograma acima mostra tratar-se de uma distribuição assimétrica negativa para a esquerda. 

 

2.2.20 Variável: “T_AGUA”  

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da 

variável T_AGUA. 
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Figura: Summary for T_AGUA 

 

- Forma: Como a T_LUZ, a análise dos dados e gráficos acima nos permite verificar que se 

trata de uma variável com características diferentes das até aqui até então estudadas, pois 

como a anterior tem uma distribuição dos dados assimétrica negativa à esquerda. Como dito, 

a distribuição é pouco assimétrica, com a mediana próxima do centro, indicando 

normalidade. Há apenas um pico pronunciado, que se refere aos municípios com taxa de 98% 

das residências servidas por água encanada. O Box-Plot e a análise dos 5 números, nos 

deixam ainda mais clara esta pouca assimetria da distribuição. A posição da linha da mediana 

perto do centro do quadrado principal do Box-Plot nos confirma esta afirmativa. O teste de 

normalidade de Anderson-Darling indica tratar-se de uma distribuição Normal. 

 

- Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha entre 0,15% e 90,28% de percentual de residências com água encanada e a 
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outra metade maior do que este valor e chegando até 100% de das residências, ou seja, 

grande parte das residências do País são servidas por água encanada. A taxa média dos 5.565 

municípios era de 85,598, mas o desvio-padrão (medida de dispersão) apresenta o índice de 

14,721%. A taxa mínima encontrada foi de 0,15% de residências servidas por água encanada 

no município, e a máxima de 100%, demonstrando grande amplitude entre os munícipios do 

País, chegando a em torno de 100%. A mediana é de 90,28%, estando  próxima da média ( 

85,598% ), o que por si confirma uma assimetria não tão pronunciada na distribuição. Com 

95% de confiança, podemos afirmar que a média encontra-se entre os valores 85,211% e 

85,985%. 

 

O histograma acima mostra tratar-se de uma distribuição assimétrica negativa para a esquerda. 

 

2.2.21 Variável: “T_DENS” 

Abaixo encontramos o quadro contendo os gráficos e valores da estatística descritiva da 

variável T_DENS. 
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Figura: Summary for T_DENS 

 

Forma: Verificamos na análise dos dados e gráficos acima, uma distribuição assimétrica 

positiva à direita. A distribuição é assimétrica, com a mediana um pouco longe do centro, 

porém indicando normalidade. Há apenas um pico principal, não tão pronunciado, que se 

refere aos municípios com índice na faixa de 16% de pessoas que vivem em domicílios com 

densidade superior a 2 pessoas por cômodo de dormitório residencial em relação ao total da 

população.  O Box-Plot e a análise dos 5 números, nos deixam ainda mais clara esta 

assimetria da distribuição. A posição da linha da mediana não tão perto do centro do quadrado 

principal do Box-Plot nos confirma esta afirmativa. O teste de normalidade de Anderson-

Darling indica tratar-se de uma distribuição Normal. 
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-  Centro e Dispersão: A mediana nos indica que em 2010 aproximadamente metade dos 

municípios tinha entre 0,65% e 23,07% de pessoas nesta condição e a outra metade maior do 

que este valor e chegando até 88,64% de pessoas residindo em residências com densidade 

superior a 2 pessoas por cômodo de dormitório residencial.   A média dos 5.565 municípios 

era de 25,127% nesta condição, mas o desvio-padrão (medida de dispersão) apresentou o 

índice de 12,999%, mostrando um a dispersão relativamente alta da média. Os municípios 

com menos pessoas nesta condição, como dito possuíam 0,65% de densidade de pessoas nesta 

condição, e os com valores máximos possuíam 88,64% das pessoas nesta condição, 

demonstrando mais uma vez uma amplitude enorme entre os munícipios do País neste 

quesito, ou seja , com amplitude em torno de 88%. A mediana é de 22,07% das pessoas nesta 

condição, estando próxima da média ( 25,127% ), o que mais uma vez confirma uma 

assimetria não tão pronunciada na distribuição. Com 95% de confiança, podemos afirmar que 

a média encontra-se entre os valores 24,785% e 25,468% das pessoas nesta condição. 

 

O histograma acima mostra tratar-se de uma distribuição assimétrica positiva para a direita. 

 

CAPÍTULO III. CORRELAÇÕES E DENDOGRAMAS 

Segue abaixo as matrizes de correlações e os dendogramas entre as 21 variáveis 

quantitativas. 

 

 

Correlations: ESPVIDA; SOBRE40; SOBRE60; MORT1; T_MULCHEFEFI; 

T_RMAXIDOSO; ...  

 

                           ESPVIDA           SOBRE40           SOBRE60 

SOBRE40                      0,504 

                             0,000 

 

SOBRE60                      0,635             0,956 

                             0,000             0,000 

 

MORT1                       -0,967            -0,463            -0,591 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_MULCHEFEFIF014            -0,565            -0,174            -0,242 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_RMAXIDOSO                 -0,726            -0,212            -0,306 

                             0,000             0,000             0,000 

 

IDHM                         0,852             0,352             0,453 

                             0,000             0,000             0,000 

 

RDPC                         0,784             0,313             0,412 
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                             0,000             0,000             0,000 

 

I_FREQ_PROP                  0,641             0,192             0,245 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_ANALF15M                  -0,824            -0,286            -0,388 

                             0,000             0,000             0,000 

 

E_ANOSESTUDO                 0,441             0,163             0,190 

                             0,000             0,000             0,000 

 

P_SUPER                      0,543             0,244             0,316 

                             0,000             0,000             0,000 

 

REN1                        -0,771            -0,252            -0,360 

                             0,000             0,000             0,000 

 

GINI                        -0,380             0,009            -0,014 

                             0,000             0,502             0,280 

 

PPOB                        -0,837            -0,257            -0,359 

                             0,000             0,000             0,000 

 

RENOCUP                      0,741             0,312             0,418 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_ATIV                       0,609             0,174             0,257 

                             0,000             0,000             0,000 

 

P_FORMAL                     0,709             0,228             0,310 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_LUZ                        0,341             0,016             0,065 

                             0,000             0,222             0,000 

 

T_AGUA                       0,549             0,152             0,238 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_DENS                      -0,589            -0,054            -0,141 

                             0,000             0,000             0,000 

 

 

                             MORT1  T_MULCHEFEFIF014       T_RMAXIDOSO 

T_MULCHEFEFIF014             0,576 

                             0,000 
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T_RMAXIDOSO                  0,724             0,522 

                             0,000             0,000 

 

IDHM                        -0,829            -0,646            -0,799 

                             0,000             0,000             0,000 

 

RDPC                        -0,744            -0,571            -0,772 

                             0,000             0,000             0,000 

 

I_FREQ_PROP                 -0,636            -0,634            -0,630 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_ANALF15M                   0,825             0,556             0,802 

                             0,000             0,000             0,000 

 

E_ANOSESTUDO                -0,454            -0,469            -0,474 

                             0,000             0,000             0,000 

 

P_SUPER                     -0,499            -0,414            -0,460 

                             0,000             0,000             0,000 

 

REN1                         0,744             0,502             0,760 

                             0,000             0,000             0,000 

 

GINI                         0,384             0,416             0,473 

                             0,000             0,000             0,000 

 

PPOB                         0,818             0,649             0,863 

                             0,000             0,000             0,000 

 

RENOCUP                     -0,704            -0,488            -0,730 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_ATIV                      -0,611            -0,456            -0,740 

                             0,000             0,000             0,000 

 

P_FORMAL                    -0,678            -0,469            -0,715 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_LUZ                       -0,332            -0,311            -0,375 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_AGUA                      -0,546            -0,413            -0,544 

                             0,000             0,000             0,000 
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T_DENS                       0,594             0,634             0,563 

                             0,000             0,000             0,000 

 

 

                              IDHM              RDPC       I_FREQ_PROP 

RDPC                         0,908 

                             0,000 

 

I_FREQ_PROP                  0,862             0,686 

                             0,000             0,000 

 

T_ANALF15M                  -0,884            -0,816            -0,677 

                             0,000             0,000             0,000 

 

E_ANOSESTUDO                 0,653             0,512             0,785 

                             0,000             0,000             0,000 

 

P_SUPER                      0,698             0,700             0,517 

                             0,000             0,000             0,000 

 

REN1                        -0,859            -0,800            -0,609 

                             0,000             0,000             0,000 

 

GINI                        -0,424            -0,274            -0,530 

                             0,000             0,000             0,000 

 

PPOB                        -0,936            -0,909            -0,774 

                             0,000             0,000             0,000 

 

RENOCUP                      0,869             0,929             0,588 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_ATIV                       0,668             0,702             0,554 

                             0,000             0,000             0,000 

 

P_FORMAL                     0,824             0,767             0,620 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_LUZ                        0,490             0,386             0,529 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_AGUA                       0,659             0,564             0,528 

                             0,000             0,000             0,000 
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T_DENS                      -0,645            -0,592            -0,689 

                             0,000             0,000             0,000 

 

 

                        T_ANALF15M      E_ANOSESTUDO           P_SUPER 

E_ANOSESTUDO                -0,492 

                             0,000 

 

P_SUPER                     -0,548             0,392 

                             0,000             0,000 

 

REN1                         0,831            -0,410            -0,620 

                             0,000             0,000             0,000 

 

GINI                         0,394            -0,396            -0,047 

                             0,000             0,000             0,000 

 

PPOB                         0,874            -0,575            -0,580 

                             0,000             0,000             0,000 

 

RENOCUP                     -0,794             0,424             0,742 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_ATIV                      -0,678             0,422             0,255 

                             0,000             0,000             0,000 

 

P_FORMAL                    -0,770             0,459             0,599 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_LUZ                       -0,353             0,446             0,237 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_AGUA                      -0,631             0,410             0,456 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_DENS                       0,536            -0,517            -0,336 

                             0,000             0,000             0,000 

 

 

                              REN1              GINI              PPOB 

GINI                         0,436 

                             0,000 

 

PPOB                         0,871             0,562 

                             0,000             0,000 
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RENOCUP                     -0,872            -0,162            -0,838 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_ATIV                      -0,497            -0,423            -0,754 

                             0,000             0,000             0,000 

 

P_FORMAL                    -0,913            -0,467            -0,834 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_LUZ                       -0,393            -0,444            -0,464 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_AGUA                      -0,667            -0,323            -0,629 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_DENS                       0,477             0,552             0,709 

                             0,000             0,000             0,000 

 

 

                           RENOCUP            T_ATIV          P_FORMAL 

T_ATIV                       0,546 

                             0,000 

 

P_FORMAL                     0,801             0,487 

                             0,000             0,000 

 

T_LUZ                        0,323             0,301             0,415 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_AGUA                       0,599             0,388             0,616 

                             0,000             0,000             0,000 

 

T_DENS                      -0,429            -0,565            -0,470 

                             0,000             0,000             0,000 

 

 

                             T_LUZ            T_AGUA 

T_AGUA                       0,408 

                             0,000 

 

T_DENS                      -0,505            -0,427 

                             0,000             0,000 
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O p-value de todas as correlações são significativos ao nível de 5%, o que indica que 

podemos considerar os índices de correlação. Percebemos também que existem muitas 

correlações  relativamente fortes, acima de 0,50. As maiores correlações entre as variáveis são 

entre ESPVIDA X MORT1 negativa de -0,967 e entre SOBRE40 X SOBRE60 positiva de 0,956. 

Vejamos abaixo o dendograma que nada mais é do que as mesmas correlações acima, 

porém em forma gráfica, nos indicando mais claramente quais as variáveis que poderiam ser 

unidas. O gráfico corrobora os comentários efetuados acima. 
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Figura: Dendrogram Single Linkage 

. 

 

CAPÍTULO IV. ANÁLISE DOS COMPONENTES PRINCIPAIS  

O objetivo deste tópico é, através da análise dos componentes principais, tentarmos 

reduzir o número de variáveis, ou seja, percebermos as relações entre as variáveis e a 

possibilidade de agruparmos as mesmas. Certamente a análise de correlações e dendogramas 

acima já nos dão uma idéia de que a possibilidade de agrupamento é grande pelos elevados 

índices de correlação entre todas as variáveis: 

Segue abaixo o resultado das análises dos componentes principais juntamente com o gráfico de 

“EigenValue”. 

 

 

Principal Component Analysis: ESPVIDA-N; SOBRE40-N; SOBRE60-N; MORT1-NP; 

TMAXDO  

 

Eigenanalysis of the Correlation Matrix 

 

Eigenvalue  9,2991  1,7366  0,5586  0,4218  0,3140  0,2655  0,1568  0,0934 

Proportion   0,715   0,134   0,043   0,032   0,024   0,020   0,012   0,007 
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Cumulative   0,715   0,849   0,892   0,924   0,948   0,969   0,981   0,988 

 

Eigenvalue  0,0652  0,0335  0,0232  0,0182  0,0143 

Proportion   0,005   0,003   0,002   0,001   0,001 

Cumulative   0,993   0,996   0,998   0,999   1,000 

 

 

Variable        PC1     PC2     PC3     PC4     PC5     PC6     PC7     PC8 

ESPVIDA-N     0,300  -0,151   0,134  -0,384   0,125  -0,281  -0,252  -0,011 

SOBRE40-N     0,140  -0,664  -0,030   0,228  -0,011   0,235   0,107  -0,114 

SOBRE60-N     0,176  -0,632  -0,048   0,077  -0,017   0,064  -0,013   0,091 

MORT1-NP      0,293  -0,130   0,199  -0,496   0,143  -0,279  -0,183   0,069 

TMAXDOSO-NP   0,278   0,142   0,022  -0,294  -0,454   0,709  -0,163   0,173 

IDHM-N        0,318   0,064   0,174   0,213   0,013  -0,074   0,081   0,101 

RDPC-N        0,301   0,077  -0,112   0,239  -0,456  -0,307  -0,133  -0,402 

TANALF15M-NP  0,300   0,083   0,025  -0,249  -0,016  -0,016   0,886  -0,174 

REN1-NP       0,297   0,125  -0,363   0,009   0,349   0,084   0,032   0,491 

PPOB-NP       0,313   0,137   0,066  -0,012  -0,096   0,079  -0,170  -0,345 

RENOCUP-N     0,294   0,070  -0,385   0,262  -0,286  -0,317   0,003   0,395 

PFORMAL-N     0,282   0,150  -0,344   0,149   0,552   0,246  -0,160  -0,437 

IFREQPROP-N   0,250   0,147   0,702   0,455   0,177   0,077  -0,008   0,185 

 

Variable         PC9    PC10    PC11    PC12    PC13 

ESPVIDA-N      0,034   0,446  -0,546   0,251   0,042 

SOBRE40-N     -0,072  -0,437  -0,424   0,006   0,176 

SOBRE60-N     -0,001   0,454   0,525   0,001  -0,259 

MORT1-NP       0,165  -0,547   0,314  -0,221  -0,038 

TMAXDOSO-NP    0,206   0,040  -0,051  -0,056  -0,008 

IDHM-N         0,047   0,204   0,177  -0,231   0,817 

RDPC-N        -0,017   0,059  -0,137  -0,517  -0,249 

TANALF15M-NP   0,047   0,050  -0,013   0,066  -0,124 

REN1-NP       -0,479   0,008  -0,148  -0,345  -0,151 

PPOB-NP       -0,661  -0,124   0,248   0,444   0,066 

RENOCUP-N      0,280  -0,194   0,033   0,486  -0,017 

PFORMAL-N      0,408   0,013   0,068   0,061  -0,028 

IFREQPROP-N    0,089  -0,046  -0,079   0,066  -0,353 
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Figura:Loading Ploto of ESPVIDA-N 
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Figura: Scree Ploto of ESPVIDA-N 

 

Primeiramente selecionaremos as variáveis com correlações mais fortes das 21 

relacionadas, ou seja, com correlações entre si de 0,80 ou mais.     Por este critério de seleção, 

encontraremos 13 variáveis que relacionadas entre si, tem correlação igual ou superior a 0,80:  - 

ESPVIDA-N, SOBRE40-N, SOBRE60-N, MORT1-NP, IDHM-M, TANALF15M-NP, PPOB-

NP, RDPC-N, IFREQPROP-N, TMAXIDOSO-NP, REN1-NP, RENOCUP-N e PFORMAL-N. 
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Pela análise dos detalhes e gráfico acima percebemos que se juntarmos as 13 variáveis em 

apenas 1 (PC1) teremos um proporção de 71,5%, com 2 (PC1 e PC2) chegamos a 85% e assim 

por diante. Isto é algo extremamente significativo, pois ao invés de trabalharmos com 13 

variáveis poderíamos trabalhar com o índice PC1, que já explica 71,5% das variáveis ou com 

PC1 e PC2 que explicam 85% das variáveis. 

Pela análise dos valores / participação de cada variável no índice PC1, poderíamos 

denominá-lo “média”, uma vez que as participações são bastante equitativas e possuem o mesmo 

sinal. 
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Figura: Scatterplot of C100 vs C101 
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Figura: Scatterplot of C100 vs C101 

 

 

 

Agora fazendo-se o stepwise regression para a PC1 teremos: 

 

Stepwise Regression: C100 versus ESPVIDA-N; SOBRE40-N; ...  

 

  Alpha-to-Enter: 0,15  Alpha-to-Remove: 0,15 

 

 

Response is C100 on 13 predictors, with N = 5565 

 

 

Step              1       2       3        4        5        6 

Constant     -9,906  -9,956  -9,560  -10,890  -10,082  -10,835 

 

IDHM-N       18,238  13,051   9,870    8,729    6,573    6,507 

T-Value      296,56  154,38  123,75   126,69    93,59   126,09 

P-Value       0,000   0,000   0,000    0,000    0,000    0,000 

 

ESPVIDA-N             4,912   4,417    4,168    4,139    3,233 

T-Value               72,01   85,39    97,74   118,16   111,90 

P-Value               0,000   0,000    0,000    0,000    0,000 

 

REN1-NP                       2,746    2,337    2,262    2,475 

T-Value                       65,75    66,59    78,39   115,53 
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P-Value                       0,000    0,000    0,000    0,000 

 

TMAXDOSO-NP                            2,897    2,499    2,896 

T-Value                                52,22    54,09    84,09 

P-Value                                0,000    0,000    0,000 

 

RDPC-N                                          3,653    3,632 

T-Value                                         51,80    70,10 

P-Value                                         0,000    0,000 

 

SOBRE40-N                                                1,461 

T-Value                                                  68,85 

P-Value                                                  0,000 

 

S             0,744   0,535   0,401    0,329    0,270    0,198 

R-Sq          94,05   96,92   98,27    98,84    99,22    99,58 

R-Sq(adj)     94,05   96,92   98,27    98,84    99,22    99,58 

 

 

Step               7       8       9      10      11      12 

Constant      -10,72  -10,67  -10,92  -11,03  -11,12  -10,81 

 

IDHM-N         5,869   5,528   5,410   2,991   2,406   2,337 

T-Value       127,71  147,73  177,85   60,90   56,87  109,26 

P-Value        0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 

 

ESPVIDA-N      2,920   3,009   1,465   1,598   1,798   1,764 

T-Value       114,70  146,72   44,18   60,25   80,58  156,30 

P-Value        0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 

 

REN1-NP       2,3011  1,5000  1,5418  1,8938  1,5734  1,1665 

T-Value       123,81   72,11   91,32  127,83  113,90  151,88 

P-Value        0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 

 

TMAXDOSO-NP   2,5489  2,5279  2,4204  2,3736  2,4526  2,0428 

T-Value        84,42  104,24  122,46  150,58  186,56  276,63 

P-Value        0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 

 

RDPC-N         3,658   3,618   3,937   4,723   3,765   2,303 

T-Value        83,12  102,32  134,48  174,05  128,04  122,58 

P-Value        0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 

 

SOBRE40-N     1,5625  1,5764  1,6204  1,7902  1,7577  1,8476 

T-Value        86,08  108,11  136,73  180,76  213,68  438,07 

P-Value        0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 
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TANALF15M-NP  1,1232  1,1870  1,0070  1,1957  1,2632  1,2452 

T-Value        46,33   60,86   62,30   89,91  113,87  222,01 

P-Value        0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 

 

PFORMAL-N             1,1317  1,1842  1,1506  1,2348  1,1988 

T-Value                55,31   71,25   86,84  111,26  213,43 

P-Value                0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 

 

MORT1-NP                       1,774   1,752   1,704   1,558 

T-Value                        53,81   66,69   78,27  140,81 

P-Value                        0,000   0,000   0,000   0,000 

 

IFREQPROP-N                            1,435   1,832   1,579 

T-Value                                56,60   81,69  137,26 

P-Value                                0,000   0,000   0,000 

 

RENOCUP-N                                      1,674   2,692 

T-Value                                        50,46  144,91 

P-Value                                        0,000   0,000 

 

PPOB-NP                                               1,1757 

T-Value                                               127,21 

P-Value                                                0,000 

 

S              0,169   0,135   0,110  0,0874  0,0724  0,0366 

R-Sq           99,69   99,80   99,87   99,92   99,94   99,99 

R-Sq(adj)      99,69   99,80   99,87   99,92   99,94   99,99 

 

 

Step                13 

Constant        -10,84 

 

IDHM-N         1,96123 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

ESPVIDA-N      1,49322 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

REN1-NP        1,16530 

T-Value              * 

P-Value              * 
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TMAXDOSO-NP    2,03129 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

RDPC-N         2,41195 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

SOBRE40-N      0,92332 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

TANALF15M-NP   1,32331 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

PFORMAL-N      1,26151 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

MORT1-NP       1,57119 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

IFREQPROP-N    1,80776 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

RENOCUP-N      2,61384 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

PPOB-NP        1,24953 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

SOBRE60-N      1,20094 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

S             0,000000 

R-Sq            100,00 

R-Sq(adj)       100,00 
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Stepwise Regression: C100 versus ESPVIDA-N; SOBRE40-N; ...  

 

  Alpha-to-Enter: 0,15  Alpha-to-Remove: 0,15 

 

 

Response is C100 on 13 predictors, with N = 5565 

 

 

Step              1       2       3        4        5        6 

Constant     -9,906  -9,956  -9,560  -10,890  -10,082  -10,835 

 

IDHM-N       18,238  13,051   9,870    8,729    6,573    6,507 

T-Value      296,56  154,38  123,75   126,69    93,59   126,09 

P-Value       0,000   0,000   0,000    0,000    0,000    0,000 

 

ESPVIDA-N             4,912   4,417    4,168    4,139    3,233 

T-Value               72,01   85,39    97,74   118,16   111,90 

P-Value               0,000   0,000    0,000    0,000    0,000 

 

REN1-NP                       2,746    2,337    2,262    2,475 

T-Value                       65,75    66,59    78,39   115,53 

P-Value                       0,000    0,000    0,000    0,000 

 

TMAXDOSO-NP                            2,897    2,499    2,896 

T-Value                                52,22    54,09    84,09 

P-Value                                0,000    0,000    0,000 

 

RDPC-N                                          3,653    3,632 

T-Value                                         51,80    70,10 

P-Value                                         0,000    0,000 

 

SOBRE40-N                                                1,461 

T-Value                                                  68,85 

P-Value                                                  0,000 

 

S             0,744   0,535   0,401    0,329    0,270    0,198 

R-Sq          94,05   96,92   98,27    98,84    99,22    99,58 

R-Sq(adj)     94,05   96,92   98,27    98,84    99,22    99,58 

 

 

Step               7       8       9      10      11      12 

Constant      -10,72  -10,67  -10,92  -11,03  -11,12  -10,81 

 

IDHM-N         5,869   5,528   5,410   2,991   2,406   2,337 

T-Value       127,71  147,73  177,85   60,90   56,87  109,26 
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P-Value        0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 

 

ESPVIDA-N      2,920   3,009   1,465   1,598   1,798   1,764 

T-Value       114,70  146,72   44,18   60,25   80,58  156,30 

P-Value        0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 

 

REN1-NP       2,3011  1,5000  1,5418  1,8938  1,5734  1,1665 

T-Value       123,81   72,11   91,32  127,83  113,90  151,88 

P-Value        0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 

 

TMAXDOSO-NP   2,5489  2,5279  2,4204  2,3736  2,4526  2,0428 

T-Value        84,42  104,24  122,46  150,58  186,56  276,63 

P-Value        0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 

 

RDPC-N         3,658   3,618   3,937   4,723   3,765   2,303 

T-Value        83,12  102,32  134,48  174,05  128,04  122,58 

P-Value        0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 

 

SOBRE40-N     1,5625  1,5764  1,6204  1,7902  1,7577  1,8476 

T-Value        86,08  108,11  136,73  180,76  213,68  438,07 

P-Value        0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 

 

TANALF15M-NP  1,1232  1,1870  1,0070  1,1957  1,2632  1,2452 

T-Value        46,33   60,86   62,30   89,91  113,87  222,01 

P-Value        0,000   0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 

 

PFORMAL-N             1,1317  1,1842  1,1506  1,2348  1,1988 

T-Value                55,31   71,25   86,84  111,26  213,43 

P-Value                0,000   0,000   0,000   0,000   0,000 

 

MORT1-NP                       1,774   1,752   1,704   1,558 

T-Value                        53,81   66,69   78,27  140,81 

P-Value                        0,000   0,000   0,000   0,000 

 

IFREQPROP-N                            1,435   1,832   1,579 

T-Value                                56,60   81,69  137,26 

P-Value                                0,000   0,000   0,000 

 

RENOCUP-N                                      1,674   2,692 

T-Value                                        50,46  144,91 

P-Value                                        0,000   0,000 

 

PPOB-NP                                               1,1757 

T-Value                                               127,21 

P-Value                                                0,000 
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S              0,169   0,135   0,110  0,0874  0,0724  0,0366 

R-Sq           99,69   99,80   99,87   99,92   99,94   99,99 

R-Sq(adj)      99,69   99,80   99,87   99,92   99,94   99,99 

 

 

Step                13 

Constant        -10,84 

 

IDHM-N         1,96123 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

ESPVIDA-N      1,49322 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

REN1-NP        1,16530 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

TMAXDOSO-NP    2,03129 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

RDPC-N         2,41195 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

SOBRE40-N      0,92332 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

TANALF15M-NP   1,32331 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

PFORMAL-N      1,26151 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

MORT1-NP       1,57119 

T-Value              * 

P-Value              * 
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IFREQPROP-N    1,80776 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

RENOCUP-N      2,61384 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

PPOB-NP        1,24953 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

SOBRE60-N      1,20094 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

S             0,000000 

R-Sq            100,00 

R-Sq(adj)       100,00 

 

 

Fazendo-se o stepwise regression para a PC2 teremos: 

 

Stepwise Regression: C101 versus ESPVIDA-N; SOBRE40-N; ...  

 

  Alpha-to-Enter: 0,15  Alpha-to-Remove: 0,15 

 

 

Response is C101 on 13 predictors, with N = 5565 

 

 

Step             1        2       3       4        5        6 

Constant     4,544    3,910   3,918   3,845    3,540    3,508 

 

SOBRE40-N   -7,581   -8,548  -3,527  -3,603   -3,443   -4,453 

T-Value    -134,65  -293,47  -48,38  -62,64   -73,70  -127,20 

P-Value      0,000    0,000   0,000   0,000    0,000    0,000 

 

PPOB-NP               2,285   2,684   1,832    0,819    1,346 

T-Value              129,20  193,29  100,10    34,18    74,79 

P-Value               0,000   0,000   0,000    0,000    0,000 

 

SOBRE60-N                    -5,643  -5,586   -6,052   -4,326 

T-Value                      -71,93  -90,23  -118,88  -103,33 



 51 

P-Value                       0,000   0,000    0,000    0,000 

 

PFORMAL-N                             1,143    0,937    0,940 

T-Value                               58,09    57,09    82,46 

P-Value                               0,000    0,000    0,000 

 

IDHM-N                                         2,047    2,379 

T-Value                                        53,90    88,96 

P-Value                                        0,000    0,000 

 

ESPVIDA-N                                              -1,392 

T-Value                                                -77,14 

P-Value                                                 0,000 

 

S            0,639    0,319   0,230   0,181    0,147    0,102 

R-Sq         76,52    94,13   96,96   98,11    98,76    99,40 

R-Sq(adj)    76,52    94,13   96,96   98,11    98,76    99,40 

 

 

Step                7        8        9       10       11       12 

Constant        2,915    3,005    2,912    2,870    2,967    2,991 

 

SOBRE40-N     -4,3881  -4,1927  -4,3077  -4,2484  -4,2372  -4,3388 

T-Value       -175,76  -195,31  -224,40  -264,72  -342,58  -754,06 

P-Value         0,000    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000 

 

PPOB-NP        0,8230   0,7761   0,7812   0,7298   0,7228   0,7302 

T-Value         56,10    62,49    71,16    79,23   101,81   222,77 

P-Value         0,000    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000 

 

SOBRE60-N     -4,3910  -4,6725  -4,4758  -4,5061  -4,5441  -4,3599 

T-Value       -147,09  -180,54  -191,17  -230,75  -301,71  -616,59 

P-Value         0,000    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000 

 

PFORMAL-N      0,9437   0,8429   0,8968   0,6801   0,6509   0,6791 

T-Value        116,12   117,42   138,18    97,63   120,77   272,09 

P-Value         0,000    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000 

 

IDHM-N         2,4506   2,1511   1,1938   1,0572   1,1140   0,5766 

T-Value        128,40   124,34    41,63    43,93    59,99    61,61 

P-Value         0,000    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000 

 

ESPVIDA-N     -1,4076  -1,3180  -1,2420  -1,2789  -0,7166  -0,6907 

T-Value       -109,40  -119,60  -125,07  -153,86   -64,30  -134,15 

P-Value         0,000    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000 
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TMAXDOSO-NP    1,0384   1,0073   1,0528   1,0421   1,0901   1,0057 

T-Value         73,38    84,22    99,01   117,51   158,49   311,43 

P-Value         0,000    0,000    0,000    0,000    0,000    0,000 

 

RENOCUP-N               0,7620   1,2067   1,0247   0,9425   1,0679 

T-Value                  47,42    66,55    65,85    78,12   189,40 

P-Value                  0,000    0,000    0,000    0,000    0,000 

 

IFREQPROP-N                      0,6347   0,7558   0,7466   0,9734 

T-Value                           39,46    55,44    71,05   190,76 

P-Value                           0,000    0,000    0,000    0,000 

 

REN1-NP                                   0,3831   0,4006   0,3494 

T-Value                                    49,38    66,94   125,40 

P-Value                                    0,000    0,000    0,000 

 

MORT1-NP                                          -0,6250  -0,7665 

T-Value                                            -61,64  -160,22 

P-Value                                             0,000    0,000 

 

TANALF15M-NP                                                0,3594 

T-Value                                                     143,19 

P-Value                                                      0,000 

 

S              0,0728   0,0614   0,0543   0,0453   0,0349   0,0161 

R-Sq            99,70    99,78    99,83    99,88    99,93    99,99 

R-Sq(adj)       99,69    99,78    99,83    99,88    99,93    99,99 

 

 

Step                13 

Constant         2,978 

 

SOBRE40-N     -4,36565 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

PPOB-NP        0,54790 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

SOBRE60-N     -4,31896 

T-Value              * 

P-Value              * 
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PFORMAL-N      0,66955 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

IDHM-N         0,39548 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

ESPVIDA-N     -0,75249 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

TMAXDOSO-NP    1,03306 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

RENOCUP-N      0,62541 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

IFREQPROP-N    1,06200 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

REN1-NP        0,49191 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

MORT1-NP      -0,69895 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

TANALF15M-NP   0,36487 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

RDPC-N         0,61792 

T-Value              * 

P-Value              * 

 

S             0,000000 

R-Sq            100,00 

R-Sq(adj)       100,00 

 

 



 54 

Agora vamos fazer ANOVA para PC1 utilizando as cinco regiões geográficas do País: 

 

One-way ANOVA: C100 versus REGIÃO  

 

Source    DF        SS       MS        F      P 

REGIÃO     4  31455,46  7863,86  2155,49  0,000 

Error   5560  20284,56     3,65 

Total   5564  51740,02 

 

S = 1,910   R-Sq = 60,80%   R-Sq(adj) = 60,77% 

 

 

                            Individual 95% CIs For Mean Based on 

                            Pooled StDev 

Level     N    Mean  StDev   --+---------+---------+---------+------- 

CO      466   1,326  1,416                                 (*) 

N       449  -1,414  2,117              (-*) 

NE     1794  -3,158  1,785   (*) 

S      1188   2,503  1,658                                         (* 

SE     1668   1,624  2,241                                   (* 

                             --+---------+---------+---------+------- 

                            -3,0      -1,5       0,0       1,5 

 

Pooled StDev = 1,910 
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Figura:Boxplot of C100 
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Por último vamos fazer ANOVA para PC2 utilizando as cinco regiões geográficas do 

País: 

 

One-way ANOVA: C101 versus REGIÃO  

 

Source    DF       SS      MS       F      P 

REGIÃO     4  2390,38  597,59  456,91  0,000 

Error   5560  7271,95    1,31 

Total   5564  9662,33 

 

S = 1,144   R-Sq = 24,74%   R-Sq(adj) = 24,69% 

 

 

                            Individual 95% CIs For Mean Based on 

                            Pooled StDev 

Level     N    Mean  StDev  ----+---------+---------+---------+----- 

CO      466   0,775  0,807                                    (*-) 

N       449  -1,593  1,128  (*-) 

NE     1794  -0,447  1,425                   (* 

S      1188   0,137  0,981                           (*) 

SE     1668   0,595  0,985                                  (* 

                            ----+---------+---------+---------+----- 

                             -1,40     -0,70      0,00      0,70 

 

Pooled StDev = 1,144 
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Figura: Boxplot of C101 

 

 

De acordo com todas as análises acima, percebemos claramente que o agrupamento de 

variáveis é bastante pertinente no caso das 13 variáveis selecionadas.   Isto pôde ser observado 

inicialmente pelas matrizes de correlação e dendogramas e depois comprovados pela análise dos 

componentes principais. 

  Assim, ao invés de trabalharmos com um grupo grande de variáveis (13) poderíamos 

utilizar apenas um ou dois índices (PC1 ou PC1 e PC2) que as represente satisfatoriamente. 

As proporções de participação de cada uma das variáveis em PC1 são muito parecidas. Já 

em relação a PC2, há algumas variações como, por exemplo, quatro delas ( ESPVIDA-N, 

SOBRE40-N, SOBRE60-N e MORT1-NP ) tem sinal negativo e as nove demais tem sinal 

positivo. 

 

CAPÍTULO V. COMPONENTES PRINCIPAIS E A CLASSIFICAÇÃO DOS ESTADOS ( 

RANKING ) NO DESENVOVIMENTO HUMANO. 

Para fazermos um ranking dos Estados que apresentavam os melhores indicadores de 

desenvolvimento humano em sete variáveis no censo demográfico de 2.010, nesta etapa, 

pegaremos apenas, como dito, as sete variáveis normalizadas e positivadas e suas respectivas 

médias por Estado da Federação, sendo uma da dimensão demografia – ESPVIDA, uma da 

dimensão educação – T_ANALF15M, duas da dimensão vulnerabilidade – MORT1 e 

T_RMAXIDOSO e finalmente três variáveis da dimensão renda – REND1, GINI e PPOB, que 

apresentam os seguintes dados: 
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 EST. ESPVIDA T_ANALF15M MORT1 T_RMAXIDOSO REND1 GINI PPOB 

AC 0,4267 0,4701 0,56547 0,78011 0,5063 0,3698 0,2946 

AL 0,3049 0,2725 0,38903 0,68287 0,3768 0,5107 0,2205 

AM 0,4216 0,5776 0,6202 0,71 0,3548 0,3465 0,1981 

AP 0,5044 0,7283 0,71727 0,78952 0,5916 0,357 0,3386 

BA 0,3951 0,4728 0,54251 0,67274 0,3592 0,5276 0,2995 

CE 0,4029 0,394 0,57694 0,65776 0,2944 0,5235 0,2644 

ES 0,6924 0,7265 0,83671 0,88104 0,6536 0,5856 0,6245 

GO 0,6914 0,4034 0,85766 0,87767 0,7597 0,6142 0,6625 

MA 0,3097 0,7122 0,40007 0,62461 0,2893 0,4646 0,197 

MG 0,684 0,7599 0,79411 0,8248 0,66 0,6283 0,5677 

MS 0,6733 0,7493 0,72158 0,87294 0,7637 0,5446 0,6338 

MT 0,6547 0,6339 0,779 0,86302 0,7724 0,5616 0,631 

PA 0,4621 0,3404 0,62539 0,74323 0,4328 0,452 0,2739 

PB 0,3777 0,397 0,52496 0,67213 0,316 0,5768 0,2941 

PE 0,3774 0,3186 0,53302 0,6909 0,3958 0,5392 0,3027 

PI 0,35 0,7832 0,48459 0,66028 0,2612 0,5012 0,2466 

PR 0,669 0,8429 0,85558 0,90013 0,7206 0,6429 0,7062 

RJ 0,6491 0,4093 0,81447 0,87811 0,8449 0,5968 0,6942 

RN 0,4093 0,7533 0,57584 0,70254 0,4302 0,5752 0,3307 

RO 0,5266 0,5976 0,70387 0,88223 0,6006 0,5218 0,5333 

RR 0,5685 0,8666 0,76083 0,75799 0,4987 0,2885 0,2776 

RS 0,7587 0,8697 0,89748 0,91727 0,6737 0,6419 0,7701 

SC 0,788 0,4329 0,89302 0,94043 0,7782 0,6899 0,8178 

SE 0,3782 0,846 0,52191 0,74968 0,4196 0,5646 0,2991 

SP 0,7387 0,6049 0,84446 0,92026 0,8557 0,6746 0,7926 

TO 0,5308 0,4701 0,68918 0,73658 0,569 0,4975 0,3809 

 

 

5.1 Componentes principais 

Fazendo a análise de componentes principais destas sete variáveis, chegaremos ao 

seguinte: 

 

 

Principal Component Analysis: Mean ESPVIDA; Mean GINI; Mean TANALF1; Mean 

MORT1  

 

Eigenanalysis of the Correlation Matrix 

 

Eigenvalue  5,1022  1,0430  0,6313  0,1363  0,0545  0,0221  0,0107 

Proportion   0,729   0,149   0,090   0,019   0,008   0,003   0,002 

Cumulative   0,729   0,878   0,968   0,988   0,995   0,998   1,000 
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Variable           PC1     PC2     PC3     PC4     PC5     PC6     PC7 

Mean ESPVIDA     0,432  -0,059  -0,134  -0,365   0,189  -0,649   0,449 

Mean GINI        0,280   0,438   0,793  -0,089   0,039   0,201   0,227 

Mean TANALF15M   0,111  -0,881   0,448   0,083   0,058   0,029  -0,004 

Mean MORT1       0,417  -0,115  -0,249  -0,630  -0,023   0,569  -0,172 

Mean PPOB        0,435   0,111   0,122   0,101  -0,085  -0,374  -0,791 

Mean REND1       0,420   0,038  -0,228   0,547   0,631   0,256   0,082 

Mean TRMAXIDOSO  0,427  -0,038  -0,157   0,381  -0,744   0,091   0,291 

Observando-se os resultados, vemos que somente dois componentes principais 

apresentam “Eigenvalue” acima de 1,0, que seriam o PC1 com eigenvalue de 5,1022 e PC2 com 

1,0430; os demais estão todos com valores abaixo de 1.   Visto isto, iremos fazer nova análise de 

componentes principais, porém agora limitando a somente dois componentes.  Seguem os 

resultados desta análise abaixo:   

Principal Component Analysis: Mean ESPVIDA; Mean GINI; Mean TANALF1; Mean 

MORT1  

Eigenanalysis of the Correlation Matrix 

Eigenvalue  5,1022  1,0430  0,6313  0,1363  0,0545  0,0221  0,0107 

Proportion   0,729   0,149   0,090   0,019   0,008   0,003   0,002 

Cumulative   0,729   0,878   0,968   0,988   0,995   0,998   1,000 

Variable           PC1     PC2 

Mean ESPVIDA     0,432  -0,059 

Mean GINI        0,280   0,438 

Mean TANALF15M   0,111  -0,881 

Mean MORT1       0,417  -0,115 

Mean PPOB        0,435   0,111 

Mean REND1       0,420   0,038 

Mean TRMAXIDOSO  0,427  -0,038 

5.2 Análise “Stepwise” dos Componentes principais 

Para que possamos prosseguir em nossos estudos e montar o ranking dos Estados, iremos 

fazer uma análise de “Stepwise” com o PC1 ( Componente Principal 1 ), que segue abaixo: 
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Stepwise Regression: PC1 versus Mean ESPVIDA; Mean GINI; ...  

 

  Alpha-to-Enter: 0,15  Alpha-to-Remove: 0,15 

 

 

Response is PC1 on 7 predictors, with N = 26 

 

 

Step                  1       2       3       4       5        6 

Constant         -4,729  -6,636  -6,693  -6,883  -7,723  -10,151 

 

Mean PPOB         10,55    7,38    6,27    6,26    4,92     3,25 

T-Value           26,18   16,91   13,48   17,85    7,29     6,01 

P-Value           0,000   0,000   0,000   0,000   0,000    0,000 

 

Mean MORT1                 4,94    4,24    3,78    4,34     4,30 

T-Value                    8,26    8,15    9,30    9,71    14,77 

P-Value                   0,000   0,000   0,000   0,000    0,000 

 

Mean REND1                         1,89    2,13    2,74     2,41 

T-Value                            3,65    5,41    6,07     8,04 

P-Value                           0,001   0,000   0,000    0,000 

 

Mean TANALF15M                            0,618   0,690    0,644 

T-Value                                    4,21    4,99     7,13 

P-Value                                   0,000   0,000    0,000 

 

Mean GINI                                          1,30     2,33 

T-Value                                            2,25     5,50 

P-Value                                           0,036    0,000 

 

Mean TRMAXIDOSO                                             3,65 

T-Value                                                     5,31 

P-Value                                                    0,000 

 

S                 0,424   0,218   0,176   0,132   0,121   0,0788 

R-Sq              96,62   99,15   99,47   99,71   99,77    99,91 

R-Sq(adj)         96,48   99,07   99,40   99,66   99,71    99,88 

 

 

Step                    7 

Constant           -10,64 

 

Mean PPOB         2,06805 
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T-Value                 * 

P-Value                 * 

 

Mean MORT1        2,71425 

T-Value                 * 

P-Value                 * 

 

Mean REND1        2,22513 

T-Value                 * 

P-Value                 * 

 

Mean TANALF15M    0,58314 

T-Value                 * 

P-Value                 * 

 

Mean GINI         2,73251 

T-Value                 * 

P-Value                 * 

 

Mean TRMAXIDOSO   4,31589 

T-Value                 * 

P-Value                 * 

 

Mean ESPVIDA      2,82018 

T-Value                 * 

P-Value                 * 

 

S                0,000000 

R-Sq               100,00 

R-Sq(adj)          100,00 

 

 

E agora, prosseguindo em nossos estudos, faremos uma análise de “Stepwise” com o PC2 

( Componente Principal 2 ), que segue abaixo: 

 

 

Stepwise Regression: PC2 versus Mean ESPVIDA; Mean GINI; ...  

 

  Alpha-to-Enter: 0,15  Alpha-to-Remove: 0,15 

 

 

Response is PC2 on 7 predictors, with N = 26 
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Step                 1       2        3        4        5        6 

Constant        2,8681  0,5746   0,6917   0,9646   0,8846   0,8902 

 

Mean TANALF15M  -4,832  -4,784   -4,654   -4,657   -4,645   -4,639 

T-Value         -10,10  -52,86  -145,55  -274,53  -316,39  -411,74 

P-Value          0,000   0,000    0,000    0,000    0,000    0,000 

 

Mean GINI                4,269    4,652    4,289    4,406    4,382 

T-Value                  25,44    73,52    73,30    71,84    93,10 

P-Value                  0,000    0,000    0,000    0,000    0,000 

 

Mean MORT1                       -0,589   -0,979   -0,969   -0,796 

T-Value                          -13,44   -17,32   -20,41   -14,03 

P-Value                           0,000    0,000    0,000    0,000 

 

Mean PPOB                                  0,409    0,234    0,330 

T-Value                                     7,56     3,26     5,52 

P-Value                                    0,000    0,004    0,000 

 

Mean REND1                                          0,151    0,166 

T-Value                                              3,16     4,52 

P-Value                                             0,005    0,000 

 

Mean ESPVIDA                                                -0,309 

T-Value                                                      -3,94 

P-Value                                                      0,001 

 

S                0,455  0,0860   0,0290   0,0154   0,0129  0,00979 

R-Sq             80,97   99,35    99,93    99,98    99,99    99,99 

R-Sq(adj)        80,17   99,29    99,92    99,98    99,98    99,99 

 

 

Step                    7 

Constant            1,145 

 

Mean TANALF15M   -4,63271 

T-Value                 * 

P-Value                 * 

 

Mean GINI         4,26838 

T-Value                 * 

P-Value                 * 

 

Mean MORT1       -0,74964 

T-Value                 * 
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P-Value                 * 

 

Mean PPOB         0,52833 

T-Value                 * 

P-Value                 * 

 

Mean REND1        0,20351 

T-Value                 * 

P-Value                 * 

 

Mean ESPVIDA     -0,38488 

T-Value                 * 

P-Value                 * 

 

Mean TRMAXIDOSO  -0,38131 

T-Value                 * 

P-Value                 * 

 

S                0,000000 

R-Sq               100,00 

R-Sq(adj)          100,00 

 

 

Agora sim, com base nos resultados das análises de componentes principais e na análise 

Stepwise dos dois componentes principais, e aplicando a equação apropriada, obtivemos os 

seguintes dados: 

 

 

ESTADOS 

DADOS IND. DES. 

HUMANO 

AC 0,285295 

AL 0,209707 

AM 0,230703 

AP 0,350022 

BA 0,292948 

CE 0,259267 

ES 0,55977 

GO 0,548748 

MA 0,24515 

MG 0,524135 

MS 0,565728 

MT 0,551408 

PA 0,258472 

PB 0,281007 
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PE 0,276734 

PI 0,291289 

PR 0,6333 

RJ 0,570481 

RN 0,350716 

RO 0,475662 

RR 0,322701 

RS 0,682328 

SC 0,664461 

SE 0,338308 

SP 0,666105 

TO 0,351974 

 

 

Para transformar estes dados em um escala de 0 a 100 e obter a classificação em ordem 

decrescente do melhor Estado em desenvolvimento humano no censo de 2010 para o pior, 

usaremos a fórmula CY=100*(cX-MIN(cX))/(MAX(cX)-MIN(cX)). 

Diante disto, chegamos ao seguinte resultado: 

 

 

CLASSIFICAÇ

ÃO ESTADOS IND. PROP. DES. HUMANO 

1 RS 100 

2 SP 96,57 

3 SC 96,22 

4 PR 89,63 

5 RJ 76,33 

6 MS 75,33 

7 ES 74,07 

8 MT 72,30 

9 GO 71,74 

10 MG 66,53 

11 RO 56,27 

12 TO 30,10 

13 RN 29,84 

14 AP 29,69 

15 SE 27,21 

16 RR 23,91 

17 BA 17,61 

18 PI 17,26 

19 AC 15,99 

20 PB 15,09 

21 PE 14,18 
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22 CE 10,49 

23 PA 10,32 

24 MA 7,50 

25 AM 4,44 

26 AL 0 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

De acordo com todas as análises acima, podemos constatar que considerando-se as sete 

variáveis selecionadas do censo demográfico dos municípios do Brasil do ano de 2.010, que são 

da dimensão demografia – ESPVIDA ( Número médio de anos que as pessoas deverão viver a 

partir do nascimento, se permanecerem constantes ao longo da vida o nível e o padrão de 

mortalidade por idade prevalecentes no ano do Censo ), da dimensão educação – T_ANALF15M 

( Razão entre a população de 15 anos ou mais de idade que não sabe ler nem escrever um bilhete 

simples e o total de pessoas nesta faixa etária multiplicado por 100 ), da dimensão 

vulnerabilidade – MORT1 ( Número de crianças que não deverão sobreviver ao primeiro ano de 

vida em cada 1.000 crianças nascidas vivas ) e T_RMAXIDOSO (Razão entre as pessoas que 

vivem em domicílios vulneráveis à pobreza (com renda per capita inferior a 1/2 salário mínimo 

de agosto de 2010) e nos quais a principal fonte de renda provém de moradores com 65 anos ou 

mais de idade e população total residente em domicílios particulares permanentes multiplicado 

por 100 )  e finalmente da dimensão renda – REND1 (  Razão entre o número de pessoas de 18 

anos ou mais de idade ocupadas e com rendimento mensal de todos os trabalhos inferior a 1 

salário mínimo de julho de 2010 e o número total de pessoas ocupadas nessa faixa etária 

multiplicado por 100 ), 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 domiciliar per capita de todos os indivíduos tem o mesmo valor ), a 1, 

quando a desigualdade é máxima ( apenas um indivíduo detém toda a renda ).O universo de 

indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes )  e PPOB 

(Proporção dos indivíduos com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 255,00 

mensais, em reais de agosto de 2010, equivalente a 1/2 salário mínimo nessa data. O universo de 

indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares permanentes ).  Desta forma, 

considerando-se estas sete variáveis, o Estado que estava em melhor situação em indicadores de 

desenvolvimento humano no ano de 2.010 é o Rio Grande do Sul, com índice 100, seguido do 

Estado de São Paulo com índice 96,57 e em terceiro o Estado de Santa Catarina, com índice de 

96,22.    Do outro lado da tabela temos como o pior Estado em índices de desenvolvimento 

humano, considerando-se estas sete variáveis, o Estado de Alagoas com índice 0, lembrando que 

estes índices foram usados apenas para um rankeamento proporcional dos Estados, pois na 

verdade a média normalizada e positivada de Alagoas para estas sete variáveis, obtida na fórmula 

que aplicamos foi 0,285 e do melhor Estado – o Rio Grande do Sul – foi de 0,682; prosseguindo 

vemos que o Amazonas é o penúltimo pior Estado com índice de 4,44 e em seguida como o 

antepenúltimo pior Estado o Maranhão com índice 7,5. 

Se considerarmos neste ranking as regiões geográficas do País, podemos ver que os três 

Estados ( RS, SC e PR ) da região SUL ficaram nos quatro primeiros melhores lugares, e os 

quatro Estados ( SP, MG, RJ e ES )  da região SUDESTE e os três ( GO, MS e MT ) da região 
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CENTRO-OESTE ficaram entre os dez melhores, desta forma temos as três regiões S, SE e CO 

entre os dez melhores Estados do Brasil e nenhum Estado das regiões NE e N entre os dez 

primeiros.  
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