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RESUMO

As cidades do Brasil apresentam deficiências de diferentes dimensões e magnitudes. Dentre as 

mais citadas está o problema das condições domiciliares. O objetivo precípuo do presente trabalho 

é estudar a composição e evolução da infra-estrutura urbana das cidades brasileiras. Para tanto, o 

procedimento abordado ao longo do capítulo visa elaborar um indicador de condições de domicí-

lios das cidades do Brasil. A fim de construir tal indicador, emprega-se a análise dos componentes 

principais (PCA), que revelará os pesos de cada variável na construção do indicador sintético.  

O propósito precípuo do Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM) - Domicílios é mapear o 

estado da infra-estrutura domiciliar dos municípios. Os aspectos metodológicos da construção 

do índice, a capacidade de adequação do indicador aos dados, a descrição do indicador para as 

cidades e regiões do Brasil e as classificações dos municípios com os maiores e menores valores 

no IDM-Domicílios são apresentados no trabalho.

1  INTRODUÇÃO

As cidades do Brasil apresentam deficiências de diferentes dimensões e mag-
nitudes. Entre as mais citadas está o problema das condições domiciliares.  
Por condições de domicílio entende-se a infra-estrutura urbana necessária à 
adequação física de uma unidade domiciliar, a saber: acesso à rede de esgota-
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mento sanitário, acesso à água encanada, acesso à coleta de lixo e existência de 
iluminação pública, energia elétrica, endereçamento e calçamento. As condi-
ções de domicílios são determinantes do bem-estar da população. Higiene, saú-
de e alimentação adequada decorrem, por exemplo, de um bom fornecimento 
de água.O escoamento de esgoto e coleta de lixo, por sua vez, subsidiam a salu-
bridade e afastam doenças contagiosas. A eletricidade garante acesso a serviços 
de cidadania, sendo potencialmente correlacionado com maior capital social: 
acesso à informação pela televisão ou computadores, disponibilidade de edu-
cação a distância, acesso a bens culturais (como, por exemplo, música), maior 
segurança e até aquecimento da residência.

O objetivo precípuo do presente trabalho é estudar a composição e evolução 
da infra-estrutura urbana das cidades brasileiras. Dada a existência de diversas va-
riáveis referentes às condições dos domicílios, o procedimento abordado ao longo 
do artigo visa elaborar um indicador ou índice sintético, a partir dessas variáveis, 
para as cidades do Brasil. A título de ilustração, o indicador serve como instru-
mento para uma análise regional da infra-estrutura domiciliar. A questão central 
do índice é reduzir diversas dimensões e características dos domicílios das cidades 
do Brasil em um indicador sintético, cuja interpretação seria uma variável que 
captura a dimensão geral das condições dos domicílios do Brasil. Tal indicador é 
denotado doravante de Indicador de Desenvolvimento Municipal (IDM)-Domi-
cílios. O período em análise está compreendido entre 1991 e 2000 e as variáveis 
utilizadas no trabalho são oriundas dos Censos de 1991 e de 2000, assim como 
do Atlas de Desenvolvimento Humano do Brasil (IPEA; PNUD; FJP, 2003).

A fim de construir o indicador das condições de domicílios das cidades bra-
sileiras, emprega-se a Análise dos Componentes Principais (PCA). O propósito 
precípuo do indicador é mapearo estado da infra-estrutura domiciliar dos mu-
nicípios. A PCA permite transformar um conjunto de variáveis em um menor 
grupo de variáveis, conceitualmente mais coerentes. Precisamente, os compo-
nentes principais são combinações lineares das variáveis originais. Os resultados 
apresentados suportam o uso do primeiro componente principal, visto que todas 
as variáveis são positivamente correlacionadas e os coeficientes obtidos na análise 
são praticamente da mesma magnitude nos dois períodos. Para maiores detalhes, 
ver seções da metodologia e dos resultados.

A análise dos componentes principais revelará os pesos de cada variável na 
construção do indicador sintético. Uma analogia pode ser feita como Índice de 
Desenvolvimento Humano (IDH), em que três variáveis (renda, expectativa de 
vida e educação) formam o referido indicador com o peso de 1/3 cada. A PCA 
visa exatamente achar os pesos para a formação do indicador de IDM-Domicílios. 
Mais precisamente, o presente trabalho constrói dois IDM-Domicílios: um indi-
cador completo para 2000, com as sete variáveis de infra-estrutura urbana listadas  
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anteriormente (água encanada, coleta de lixo, energia elétrica, esgotamento sanitá-
rio, iluminação pública, endereçamento e calçamento), e, da mesma forma, um ou-
tro indicador para 2000 e 1991 com quatro variáveis (esgotamento sanitário, água 
encanada, coleta de lixo e energia elétrica), as únicas presentes em ambos os Censos 
(1991 e 2000). A motivação para a comparação é estudar a dinâmica da evolução 
do IDM-Domicílio na década de 1990, o que, logicamente, não seria possível com 
um indicador somente para o ano 2000 (o completo, com as sete variáveis). A seção 
referente à metodologia adotada detalha tal comparação.

Podem-se citar outros problemas urbanos que concernem ao tema habitação 
como, por exemplo, o imenso déficit habitacional existente do Brasil. Este artigo 
opta somente por construir um indicador da infra-estrutura domiciliar, não in-
cluindo, portanto, aspectos como o déficit habitacional.

O presente artigo está dividido em quatro seções, além desta introdução.  
A segunda parte motiva o estudo do tema. Verifica-se queo problema de falta de 
infra-estrutura domiciliar urbana está presente nas diversas faixas da hierarquia ur-
bana do Brasil e que, da mesma forma, existe uma extensa desigualdade espacial no 
Brasil. A terceira seção aborda os principais aspectos metodológicos da construção 
do indicador sintético, o IDM-Domicílios. Na terceira parte estuda-se, da mesma 
forma, a capacidade de adequação do indicador aos dados e a diferença entre os 
indicadores com sete e quatro variáveis. A quarta parte descreve os principais re-
sultados oriundos da análise. A descrição do indicador para as cidades do Brasil e 
as classificações dos municípios comos maiores e menores valores do índice e da 
mudança de ranking nacional do IDM-Domicílios, no Brasil e nas macrorregiões, 
são apresentados. Por fim, a quinta seção apresenta as conclusões do trabalho.  

2  MOTIVAÇÃO

O domicílio pode ser considerado a expressão tanto privativa quanto social do 
indivíduo. O domicílio reserva a vida privada dos indivíduos e, como frisado 
anteriormente, o acesso dos últimos à cidadania, informação, saúde e alimen-
tação. Com efeito, Moraes (2006, p. 49) define “domicílio” no sentido consti-
tucional como: 

(...) todo local, delimitado e separado, que alguém ocupa com exclusividade, a qual-
quer título, inclusive profissionalmente, pois nessa relação entre pessoa e espaço 
preserva-se, mediatamente, a vida privada do sujeito.

A importância de uma moradia adequada na sociedade e para o bem-estar 
da população pode ser ilustrada de diversas maneiras. Por exemplo, a Constitui-
ção Federal de 1988 estabelece como direito social no seu artigo 6o:

Art. 6o São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a 
segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência 
aos desamparados, na forma desta Constituição.
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Ademais, a questão domiciliar está inserida no rol dos direitos e garantias 
individuais dos cidadãos, constante no artigo 5o, inciso XI, da Constituição Fe-
deral.1 Outrossim, a fim de refletir a importância das condições de domicílios nas 
políticas públicas brasileiras, podem-se destacar três programas governamentais: o 
“Luz para Todos”, do Ministério de Minas e Energia, e “Saneamento para Todos” 
e “Pró-Sanear”,  do Ministério das Cidades.

Uma adequada provisão de serviços públicos detém diversos impactos bené-
ficos. Morais e Cruz (2003a) apontam que a oferta de moradia adequada (bons 
materiais) e de serviços de infra-estrutura como água, esgoto e coleta de lixo pode 
aumentar significantemente os preços dos aluguéis e de propriedade dos locais, 
o que demonstra que tais políticas públicas podem contribuir para a redução da 
pobreza urbana no Brasil. Rodrigues (2006) versa sobre a relação entre moradia 
precária e violência. Tal estudo aponta que a pobreza não é per si o determinante 
precípuo da violência, mas sim o local de moradia dos pobres nas grandes cidades. 
Justiça e segurança são serviços cuja provisão aos mais pobres é dada de forma es-
cassa e desordenada. Isso é resultado, entre outros fatores, de condições precárias 
de moradias de parcela significativa dos mais pobres. Essas condições dificultam, 
por exemplo, o funcionamento regular de patrulhas de policiamento.

Ao todo, sete variáveis foram selecionadas para a análise desenvolvida no 
presente trabalho. A partir dos microdados do Censo do IBGE de 2000 (IBGE, 
2002), é possível captar sete dimensões essenciais para a indicação e compreensão 
das condições domiciliares nas cidades do Brasil:

Água encanada (em %): percentual de pessoas que vivem em domicílios 
com água canalizada para um ou mais cômodos, proveniente de rede ge-
ral, de poço, de nascente ou de reservatório abastecido por água das chu-
vas ou carro-pipa.

Coleta de lixo (em %): percentual de pessoas que vivem em domicílios em 
que a coleta de lixo é realizada diretamente por empresa pública ou priva-
da, ou em que o lixo é depositado em caçamba, tanque ou depósito fora 
do domicílio, para posterior coleta pela prestadora do serviço.

Energia elétrica (em %): percentual de pessoas que vivem em domicílios 
com iluminações elétricas, provenientes ou não de uma rede geral, com 
ou sem medidor.

Esgotamento sanitário (em %): percentual de pessoas que vivem em domicílios 
em que o sistema de coleta conduza as águas servidas e os dejetos provenientes 
do banheiro ou sanitário a um desaguadouro geral, mesmo que o sistema não 

1. Art. 5o, inciso XI – A casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em 
caso de flagrante delitoou desastre, ou para prestar socorro, ou, duranteo dia, por determinação judicial.

•

•

•

•
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disponha de estação de tratamento de matéria esgotada, ou a uma fossa sépti-
ca próxima, a fim de passar por um processo de tratamento.

Iluminação pública (em %): percentual de pessoas que vivem em domicí-
lios em que existe, em quaisquer dos lados do domicílio, pelo menos um 
ponto fixo (poste) de iluminação pública.

Endereçamento (em %): percentual de pessoas que vivem em domicílios 
que possuem sinais visíveis de identificação com nomes e/ou numeração, 
como placas oficiais ou outra forma de identificação.

Calçamento (em %): percentual de pessoas que vivem em domicílios em 
cujo trecho do logradouro onde se localiza o domicílio, existe calçamen-
to/pavimentação (cobertura das vias públicas com asfalto, cimento, para-
lelepípedo, pedras etc.). 

Essas sete variáveis são mapeadas no anexo I do trabalho para todos os mu-
nicípios brasileiros em 2000. Os mapas estão uniformizados de tal forma que as 
cores nos tons mais escuros representam maiores valores. A próxima seção mostra 
os aspectos metodológicos relacionados ao cálculo do IDM-Domicílios.

3  METODOLOGIA

A Análise dos Componentes Principais (PCA) visa transformar um conjunto ori-
ginal de variáveis em um subconjunto menor, de variáveis não-correlacionadas, 
que possui grande parte da informação relevante do conjunto original de variáveis 
(RENCHER, 2002; SHARMA, 1995). O principal objetivo é reduzir a dimen-
sionalidade do conjunto original de dados. O conceito de desenvolvimento é 
multidimensional. Neste âmbito, cientistas sociais muitas vezes deparam-se com 
situações em que diversas variáveis relevantes são correlacionadas com um deter-
minado problema. Poderá haver, portanto, o interesse em reduzir a dimensão do 
problema de m variáveis iniciais para um conjunto menor de k variáveis que con-
tenha a maioria das informações relevantes do conjunto original das m variáveis. 
A técnica dos componentes principais realiza a tarefa descrita anteriormente, com 
a construção do conjunto k de variáveis não-correlacionadas. Dunteman (1989) 
lembra que se pode utilizar este método para, por exemplo, eliminar a multicoli-
nearidade na análise de regressão tradicional. 

De acordo com a metodologia utilizada, o primeiro componente principal res- 
ponde pela variância máxima dos dados, o segundo componente principal  
responde pela variância máxima que não tinha sido considerada pelo primeiro 
componente principal, e assim por diante. Espera-se que apenas poucos com-
ponentes principais sejam necessários para explicar a maior parte da variância 
dos dados. Conseqüentemente, precisa-se usar apenas poucos componentes prin-
cipais, ou até mesmo um, ao invés de usar todas as variáveis. Por que escolher 

•

•

•
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somente o primeiro componente principal para a construção do Índice de Desen-
volvimento Municipal (IDM)-Domicílios? Os resultados apresentados em seções 
posteriores do trabalho suportamo uso do primeiro componente, visto que todas 
as variáveis são positivamente correlacionadas e os coeficientes obtidos na análise 
da dinâmica são praticamente da mesma magnitude. Tal componente pode ser 
representado como um “fator tamanho”. O melhor indicador para sumarizar os 
resultados é, portanto, o primeiro componente principal. Para maiores detalhes, 
ver subseções a seguir.

As próximas subseções apresentamos principais resultados procedentes da 
análise via componentes principais para as condições de domicílios das cidades do 
Brasil. Dois indicadores são calculados: o primeiro, calculado apenas para o ano 
2000, utiliza sete variáveis de condições domiciliares, enquanto o segundo, com-
posto de quatro variáveis, é exposto tanto para 1991 quanto para 2000. Como 
frisado anteriormente, far-se-á uma comparação entre os dois indicadores cita-
dos; a motivação para a elaboração dos dois indicadores é estudar a dinâmica da 
evolução do IDM-Domicílio na década de 1990, o que, logicamente, não seria 
possível com um indicador somente para o ano 2000 (o completo, com as sete 
variáveis). Os dois indicadores, parao ano 2000, serão comparados como objetivo 
de analisar as vantagens e desvantagens de cada um dos indicadores. Por exemplo, 
alguns analistas podem apontar uma desvantagem na construção de componen-
tes principais elaboradas a partir de somente quatro variáveis; neste contexto, a 
dimensão do problema, i.e., quatro variáveis, pode ser considerada suficiente, ou 
seja, não há a necessidade de redução da dimensão do problema. Por outro lado, 
na presente aplicação, um indicador com sete variáveis detém a desvantagem de 
não possuir aspecto de variação temporal.

3.1 Componentes com sete variáveis para 2000

Inicia-se a análise dos componentes como indicador construído a partir das sete 
variáveis de condições de domicílios (água encanada, coleta de lixo, energia elé-
trica, esgotamento sanitário, iluminação pública, endereçamento e calçamento). 
A tabela 1 mostra que todas as sete variáveis estão correlacionadas positivamente. 
Ademais, tem-se que as variáveis estão intrinsecamente correlacionadas nos dois 
períodos abordados, tal como água encanada em 1991 e 2000 e energia elétrica 
em 1991 e 2000. 
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TABELA 1 
Correlação das variáveis e estatísticas descritivas
(Em 2000)

Variável A B C D E F G
Pavimentação A 1
Iluminação pública B 0,6188 1
Endereçamento C 0,6702 0,5443 1
Água encanada D 0,5690 0,2766 0,4991 1
Energia elétrica E 0,5772 0,5297 0,5065 0,7960 1
Coleta de lixo F 0,5005 0,2744 0,4193 0,7202 0,6336 1
Esgotamento sanitário G 0,2633 0,1120 0,2582 0,3796 0,2924 0,2751 1

Elaboração: Dirur/Ipea.

A tabela 2 exibe as estatísticas básicas das variáveis. Energia elétrica destaca-
se como a variável mais presente nos municípios brasileiros. O município com 
menor presença de energia elétrica em 2000, Jordão (AC), tinha 17% dos seus 
domicílios providos como referido serviço público. Observa-se que, em alguns 
municípios, inexiste a provisão dos outros seis serviços públicos. O município 
que possui a maior parte de seus logradouros identificados é Alto Bela Vista (SC), 
em que 99% dos domicílios possuem identificação. Por outro lado, o município 
com maior parte das ruas pavimentadas (97%) é Itambé (PR).

TABELA 2 
Estatísticas descritivas das variáveis
(Em 2000)

Variável Obs. Média Desvio-padrão Mín. Máx.
Pavimentação 5507 0,40 0,23 0,00 0,97
Iluminação pública 5507 0,66 0,21 0,00 1,00
Endereçamento 5507 0,35 0,22 0,00 0,99
Água encanada 5507 0,69 0,29 0,00 1,00
Energia elétrica 5507 0,87 0,17 0,17 1,00
Coleta de lixo 5507 0,80 0,25 0,00 1,00
Esgotamento sanitário 5507 0,46 0,33 0,00 1,00

Elaboração: Dirur/Ipea.

A tabela 3 mostra o valor dos autovalores e a proporção da variância explica-
da por cada um dos componentes principais. Vale ressaltar que o primeiro compo-
nente explica cerca de 55% da variância total. A tabela 4 revela os autovetores de 
cada um dos sete componentes oriundos da análise. Os autovetores do primeiro  
componente são todos significantes a 1% e possuem valores positivos de mag-
nitudes semelhantes (exceto a magnitude do coeficiente da variável saneamento 
em 2000). A figura 1 ilustra, de uma outra forma, os coeficientes dos autovalores 
dos componentes principais e traça os valores dos autovalores para cada um dos 
componentes principais, a partir dos 5.507 municípios brasileiros em 2000.
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TABELA 3
Resultado dos componentes principais

Componente Autovalor Diferença Proporção Acumulado
Comp1 3,88366 2,81313 0,5548 0,5548
Comp2 1,07053 0,276092 0,1529 0,7077
Comp3 0,794441 0,317421 0,1135 0,8212
Comp4 0,477019 0,128687 0,0681 0,8894
Comp5 0,348333 0,0495116 0,0498 0,9391
Comp6 0,298821 0,171625 0,0427 0,9818
Comp7 0,127196 . 0,0182 1

Elaboração: Dirur/Ipea.

TABELA 4
Autovetores dos componentes principais

Variável Comp1  Comp2 Comp3  Comp4 Comp5 Comp6 Comp7 
pavimento00 0,4184 -0,2767 0,1015 -0,2337 0,3411 -0,7297 -0,1863
iluminacao00 0,3287 -0,5935 0,1408 0,5398 0,1912 0,2594 0,3531
identificacao00 0,3853 -0,2983 0,2081 -0,6384 -0,3728 0,4102 -0,0667
agua00 0,4262 0,3538 -0,2392 -0,0229 -0,3275 -0,2436 0,6847
energia00 0,4363 0,0933 -0,2405 0,4481 -0,4297 -0,0105 -0,598
lixo00 0,3834 0,3254 -0,3759 -0,1422 0,6387 0,4115 -0,091
saneamento00 0,2224 0,4924 0,8187 0,158 0,091 0,0563 -0,0381

Elaboração: Dirur/Ipea.
Obs.: Os autovetores do primeiro componente são todos significantes a 1%.

A escolha do número de componentes é uma das questões centrais aponta-
da na parte metodológica do trabalho. A tabela 5 revela um dos critérios para a 
seleção do número de componentes principais e mostra a proporção da variância 
de cada variável explicada pelo primeiro componente principal, denotada de me-
dida de adequação amostral Kaiser-Meyer-Olkin. Iluminação pública em 2000 
(iluminacao/00) é a variável com menor proporção de explicação pelo primeiro 
componente, enquanto esgotamento sanitário (saneamento00) é a que possui 
maior proporção. 

Diversos critérios são apontados na literatura para a seleção do número de 
componentes. Alguns dos critérios são selecionar somente os autovalores acima 
de 1 (  > 1) ou os acima de 0,7 (  > 0,7) ou os que a variância explicada acumu-
lada supere 70% ou 80% (DUNTEMAN, 1989). Na prática, os pesquisadores 
usam julgamentos próprios para determinar quantos componentes principais res-
pondem por uma parte substancial da informação ou da variância (SHARMA, 
1995). Os resultados do trabalho suportam o uso do primeiro componente, visto 
que todas as variáveis são correlacionadas com o componente de acordo com 
a expectativa a priori (tabela 3) e os coeficientes obtidos na análise são, em sua 
maioria, da mesma magnitude. Tal componente pode ser interpretado como um 
“fator tamanho”.
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TABELA 5
Proporção da variância de cada variável explicada pelo primeiro componente 
principal

Variável KMO
pavimento00 0,8304
iluminacao00 0,6408
identificacao00 0,8771
agua00 0,703
energia00 0,7475
lixo00 0,9001
saneamento00 0,9197
Geral 0,78

Elaboração: Dirur/Ipea.

FIGURA 1
Plotagem dos valores dos autovalores e dos componentes principais

Elaboração: Dirur/Ipea.

3.2 Componentes com quatro variáveis para 1991

Volta-se, neste momento, a análise para o indicador construído a partir de quatro 
variáveis (água encanada, coleta de lixo, energia elétrica e esgotamento sanitário) 
existentes tanto no Censo 1991 quanto no Censo 2000. A presente subseção 
estuda o indicador IDM-Domicílios para 1991. A tabela 6 apresenta a correla-
ção entre as variáveis utilizadas. Novamente, todas as variáveis são positivamente 
correlacionadas. A tabela 7 mostra as estatísticas descritivas das mesmas variáveis. 
Nota-se que as quatro variáveis em 1991 possuem médias inferiores vis-à-vis os 
valores obtidos em 2000, o que significa um maior provimento e abrangência dos 
serviços públicos escrutinados.



254 Dinâmica dos Municipios

TABELA 6
Correlação das variáveis
(Em 1991)
Variável A B C D

Água encanada A 1
Energia elétrica B 0.8880 1
Coleta de lixo C 0.6959 0.7060 1
Esgotamento sanitário D 0.6584 0.5849 0.5154 1

Elaboração: Dirur/Ipea.

TABELA 7
Estatísticas descritivas das variáveis
(Em 1991)

Variável Obs. Média Desvio-padrão Mín. Máx.
Água encanada 5.507 0,53 0,32 0,00 1,00
Energia elétrica 5.507 0,69 0,26 0,02 1,00
Coleta de lixo 5.507 0,50 0,34 0,00 1,00
Esgotamento sanitário 5.507 0,25 0,28 0,00 0,98

Elaboração: Dirur/Ipea.

A tabela 8 revela o valor dos autovalores e a proporção da variância explicada 
por cada um dos componentes principais. Vale ressaltar que, no presente caso, o 
primeiro componente explica cerca de 76% da variância total. A tabela 9 mostra 
os autovetores de cada um dos quatro componentes oriundos da análise. Nova-
mente, os autovetores do primeiro componente são todos significantes a 1% e 
possuem valores positivos de magnitudes semelhantes.

TABELA 8
Resultados componentes principais

Componente Autovalor Diferença Proporção Acumulado
Comp1 3,03889 2,5301 0,7597 0,7597
Comp2 0,508786 0,162267 0,1272 0,8869
Comp3 0,346519 0,240713 0,0866 0,9735
Comp4 0,105806 . 0,0265 1

Elaboração: Dirur/Ipea.

TABELA 9
Autovetores dos componentes príncipais

Variável Comp1 Comp2 Comp3 Comp4
agua91 0,5386 -0,0697 -0,4154 -0,7298
energia91 0,529 -0,2396 -0,4573 0,6735
lixo91 0,48 -0,4542 0,75 -0,0294
saneamento91 0,447 0,8552 0,2363 0,1137

Elaboração: Dirur/Ipea.

A tabela 10 mostra a proporção da variância de cada variável explicada pelo 
primeiro componente principal (medida de adequação amostral Kaiser-Meyer-
Olkin). Coleta de lixo em 1991 (lixo91) é a variável com maior proporção de 
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explicação pelo primeiro componente, enquanto água encanada (agua91) é a que 
possui menor proporção. A figura 2 traça os valores dos autovalores para cada um 
dos componentes principais. Mais uma vez, o primeiro componente seria escolhi-
do, dados as justificativas e critérios apontados na subseção anterior.

TABELA 10
Proporção da variância de cada variável explicada pelo primeiro  
componente principal 

Variável KMO
agua91 0,7104
energia91 0,7238
lixo91 0,9196
saneamento91 0,8859
Geral 0,7828

Elaboração: Dirur/Ipea.

FIGURA 2
Plotagem dos valores dos autovalores e dos componentes principais

Elaboração: Dirur/Ipea.

3.3 Componentes com quatro variáveis para 2000

Por fim, analisa-se o indicador de quatro variáveis (água encanada, coleta de lixo, 
energia elétrica e esgotamento sanitário) para o ano 2000. As tabelas 11 e 12 mos-
tram a correlação e as estatísticas descritivas das variáveis que compõem o índice, 
estatísticas estas já expostas na subseção 3.1.
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TABELA 11
Correlação das variáveis
(Em 2000)

Variável A B C D
Água encanada A 1
Energia elétrica B 0,7960 1
Coleta de lixo C 0,7202 0,6336 1
Esgotamento sanitário D 0,3796 0,2924 0,2751 1

Elaboração: Dirur/Ipea.

TABELA 12
Estatísticas descritivas das variáveis
(Em 2000)

Variável Obs. Média Desvio-padrão Mín. Máx.
Água encanada 5.507 0,69 0,29 0,00 1,00
Energia elétrica 5.507 0,87 0,17 0,17 1,00
Coleta de lixo 5.507 0,80 0,25 0,00 1,00
Esgotamento sanitário 5.507 0,46 0,33 0,00 1,00

Elaboração: Dirur/Ipea.

Verificam-se, na tabela 13, os autovalores dos quatro componentes advindos 
da análise, assim como a proporção da variância total explicada por cada um dos 
componentes. O primeiro componente principal explica mais de 65% da variân-
cia total. A tabela 14 mostraos autovetores de cada um dos quatro componentes. 
Mais uma vez, os autovetores do primeiro componente são todos significantes a 
1% e possuem valores positivos de magnitudes semelhantes (exceto a magnitude 
do coeficiente da variável saneamento em 2000).

TABELA 13
Resultados componentes principais

Componente Autovalor Diferença Proporção Acumulado
Comp1 2,62121 1,80102 0,6553 0,6553
Comp2 0,820192 0,444618 0,205 0,8604
Comp3 0,375574 0,192549 0,0939 0,9542
Comp4 0,183025 . 0,0458 1

Elaboração: Dirur/Ipea.

TABELA 14
Autovetores dos componentes principais

Variável Comp1  Comp2 Comp3 Comp4
agua00 0,5738 -0,1136 -0,1756 -0,7918
energia00 0,5436 -0,2143 -0,5914 0,5558
lixo00 0,5218 -0,2314 0,7861 0,237
saneamento00 0,3209 0,9422 0,0374 0,0892

Elaboração: Dirur/Ipea.

A tabela 15 mostra a proporção da variância de cada variável explicada pelo pri-
meiro componente principal (medida de adequação amostral Kaiser-Meyer-Olkin). 
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Saneamento em 2000 (saneamento00) é a variável com maior proporção de explicação 
pelo primeiro componente, enquanto água encanada (agua00) é a que possui menor 
proporção. A figura 3 traça os valores dos autovalores para cada um dos componentes 
principais. O segundo componente possui um autovalor inferior a um, atingindo 
um valor de cerca de 0,82. Assim como nos outros casos estudados anteriormente, 
somente o primeiro componente é escolhido.

TABELA 15
Proporção da variância de cada variável explicada pelo primeiro  
componente principal 

Variável KMO
agua00 0,6708
energia00 0,734
lixo00 0,8181
saneamento00 0,8576
Geral 0,7388

Elaboração: Dirur/Ipea.

FIGURA 3
Plotagem dos valores dos autovalores e dos componentes principais

Elaboração: Dirur/Ipea.

A correlação entre os dois indicadores (sete variáveis em 2000 e o de qua-
tro variáveis em 1991 e 2000) é exposta na tabela 16. Nota-se que todos os 
componentes são positiva e altamente correlacionados. Em particular, a corre-
lação entre os dois componentes construídos para o ano 2000 é de 0,92. Por-
tanto, não há grande perda em utilizar somente o índice elaborado a partir de 
quatro variáveis (água encanada, coleta de lixo, energia elétrica e esgotamento 
sanitário) vis-à-vis indicador com sete características de infra-estrutura domi-
ciliar (água encanada, coleta de lixo, energia elétrica, esgotamento sanitário, 
iluminação pública, endereçamento e calçamento). Há, por outro lado, o ganho 
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de uma potencial análise da dinâmica da década de 1990. O presente trabalho 
analisa o indicador de quatro variáveis, adicionando mapas e tabelas do IDM-
Domicílios com sete variáveis no anexo II.

TABELA 16
Correlação entre componentes principais

IDM-Domicílios Sete variáveis/2000 Quatro variáveis/2000 Quatro variáveis/1991

Sete variáveis/2000 1,00
Quatro variáveis/2000 0,92 1,00
Quatro variáveis/1991 0,89 0,88 1,00

Elaboração: Dirur/Ipea.

Os componentes principais assumem valores positivos e negativos, tendo 
média zero: valores positivos indicam um indicador acima da média nacional; 
o raciocínio contrário é válido para o caso dos valores negativos. No presente 
trabalho, opta-se por utilizar a seguinte fórmula com o objetivo de relacionar no 
contínuo [0,1] aos resultados da análise dos componentes principais, exposta na 
forma da equação (3):

                                    
(3)

em que:

: valor mínimo encontrado na distribuição do indicador;

: valor máximo encontrado na distribuição do indicador;

: valor efetivo do indicador utilizado no cálculo;

i : unidade de análise.

Esta fórmula nos fornece o índice do primeiro componente principal.  
É válido frisar que não existe uma interpretação inerente ao IDM-Domicílio.  
O indicador elaborado no presente trabalho tem o objetivo precípuo de fornecer 
um ranqueamento dos municípios brasileiros e servir, da mesma forma, de instru-
mento para uma análise regional das condições e evolução infra-estrutura urbana 
das cidades brasileiras. A próxima seção realiza uma análise para os municípios 
dividindo-os em suas macrorregiões de origem. 

4 ANÁLISE REGIONAL

A presente seção tem comoobjetivo estudar com maiores pormenoresos índices 
construídos na seção anterior. Apresenta-se uma descrição dos IDM-Domicílios 
parao caso nacional e para os municípios de cada uma das cinco macrorregiões do 
Brasil. A seguir, apresentam-se os mapas brasileiros com:
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a) o índice de quatro componentes em 1991;

b) o índice de quatro componentes em 2000; e

c) a variação do ranking nacional do índice de quatro componentes de 
1991 a 2000.

O anexo II do trabalho mostra mapa do IDM-Domicílios com sete variáveis 
em 2000 para os municípios brasileiros.

De acordo como mapa 2, que expõe o IDM-Domicílios com quatro vari-
áveis em 2000, percebe-se claramente a maior concentração de municípios com 
melhores indicadores nas regiões Sul e Sudeste. Parte da região Centro-Oeste 
também é destaque. Porém, é interessante assinalar a existência de localidades 
que destoam dos municípios da sua região geográfica, evidenciando, pois, desi-
gualdades dentro das regiões. O mapa 1 apresenta o IDM-Domicílio com quatro 
variáveis em 1991. O mesmo padrão frisado anteriormente é verificado.
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MAPA 1
Índice de condições de domicílios no Brasil em 1991 com quatro variáveis  
(água encanada, coleta de lixo, energia elétrica e esgotamento sanitário)

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, Censo 1991 do IBGE.
Elaboração: Dirur/Ipea.
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MAPA 2
Índice de condições de domicílios no Brasil em 2000 com quatro variáveis  
(água encanada,coleta de lixo, energia elétrica e esgotamento sanitário)

Fonte: Censo 2000 do IBGE.
Elaboração: Dirur/Ipea.
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MAPA 3
Alteração no ranking do índice de quatro variáveis (água encanada, coleta de  
lixo, energia elétrica e esgotamento sanitário) de condições de domicílios  
no Brasil de 1991 a 2000

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, Censos 1991 e 2000 do IBGE.
Elaboração: Dirur/Ipea.

O mapa 3 mostra o dinamismo do IDM-Domicílios entre 1991 e 2000, 
em relação ao ganho ou à perda de posições dos municípios brasileiros no pe-
ríodo em questão. Os municípios mais dinâmicos, i.e., aqueles que ganharam 
mais posições, chegaram a subir mais de duas mil posições (em relação a todos 
os municípios brasileiros), enquanto os municípios menos dinâmicos chegaram a 
perder mais de três mil posições.  A tabela 17 relaciona o melhor e o pior índice 
nos municípios de cada estado brasileiro. Paço do Lumiar (MA) é o município 
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que mais subiu posições no período 1991-2000. Por outro lado, Jesúpolis (GO) 
é a localidade que mais desceu posições no mesmo período. 

TABELA 17
Municípios que mais subiram e que mais caíram posições por estado no  
período de 1991 a 2000

UF
Classificação 

Brasil
Mais subiu

Número de posições 
que o município subiu

Classificação 
Brasil

Mais caiu

Número de 
posições que 
o município 

desceu

RO 34o Guajará-Mirim ▲ 1.620 5.125o Teixeirópolis ▼ 1.059
AC 162o Rio Branco ▲ 1.191 3.814o Acrelândia ▼ 280
AM 14o Rio Preto da Eva ▲ 1.840 4.676o Novo Airão ▼ 686
RR 791o Boa Vista ▲ 675 4.932o São João da Baliza ▼ 857
PA 10o Almeirim ▲ 1.886 4.525o Canaã dos Carajás ▼ 598
AP 159o Macapá ▲ 1.197 5.304o Vitória do Jari ▼ 1.297
TO 1.192o Colméia ▲ 501 5.506o Palmas ▼ 3.110
MA 1o Paço do Lumiar ▲ 2.175 4.675o Lago do Junco ▼ 685
PI 51o Parnaíba ▲ 1.530 5.021o Santa Cruz do Piauí ▼ 929
CE 123o Potengi ▲ 1.250 4.909o General Sampaio ▼ 839
RN 9o Serra do Mel ▲ 1.889 5.475o Coronel João Pessoa ▼ 1.966
PB 52o Sertãozinho ▲ 1.526 5.460o São Bentinho ▼ 1.826
PE 21o Itacuruba ▲ 1.752 5.279o Paranatama ▼ 1.256
AL 132o Capela ▲ 1.241 5.325o Campestre ▼ 1.352
SE 2o Propriá ▲ 2.094 5.499o Telha ▼ 2.360
BA 5o Jussari ▲ 2.014 5.081o Jussiape ▼ 995
MG 13o Ribeirão Vermelho ▲ 1.846 5.493o Quartel Geral ▼ 2.138
ES 142o Guaçuí ▲ 1.225 5.375o Irupi ▼ 1.498
RJ 3o Arraial do Cabo ▲ 2.038 5.351o Carmo ▼ 1.426
SP 7o Guatapará ▲ 1.966 5.456o Ouro Verde ▼ 1.810
PR 6o Conselheiro Mairinck ▲ 2.005 5.500o Sulina ▼ 2.376
SC 59o Araranguá ▲ 1.463 5.502o Planalto Alegre ▼ 2.440
RS 8o Alegrete ▲ 1.899 5.504o Carlos Gomes ▼ 2.500
MS 126o Antônio João ▲ 1.247 5.471o Alcinópolis ▼ 1.947
MT 22o Cuiabá ▲ 1.743 5.505o Gaúcha do Norte ▼ 2.914
GO 243o Paraúna ▲ 1.086 5.507o Jesúpolis ▼ 3.338

Elaboração: Dirur/Ipea com dados dos Censos 1991 e 2000 do IBGE.

A tabela 14 apresenta a média do IDM-Domicílios em 1991 e 2000, a taxa 
de crescimento anual desse índice entre 1991 e 2000, a variância, valor mínimo 
e o máximo do IDM-Domicílios dos municípios de cada região e as mesmas es-
tatísticas para o Brasil como um todo. Nota-se um dinamismo maior nas regiões 
com menores índices. Em outras palavras, as regiões Norte e Nordeste apresen-
taram, em média, uma taxa de crescimento maior do IDM-Domicílios do que as 
regiões Sul e Sudeste. É possível notar também que, exceto para as regiões Norte e 
Nordeste, o crescimento do índice nas regiões foi acompanhado de uma diminui-
ção da distância entre os municípios com maiores e menores índices. Isto sugere 
um processo de -convergência. Analisando-se a tabela 14, pode-se sugerir um 
processo de maior crescimento dos IDM-Domicílios nos municípios das regiões 
que apresentaram piores índices em 1991.
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TABELA 18 
Dinamismo regional do IDM-Domicílios (quatro variáveis) entre 1991-2000

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste Brasil

1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000 1991 2000
Média do IDM-Domicílios 0,217 0,468 0,317 0,564 0,698 0,877 0,648 0,882 0,467 0,762 0,506 0,734
Tx. cres. anual 10,39% 7,60% 3,31% 3,81% 6,31% 5,62%
Variância 0,150 0,170 0,168 0,185 0,228 0,128 0,164 0,078 0,169 0,127 0,261 0,217
Mínimo 0 0,037 0,003 0 0,052 0,257 0,152 0,469 0,039 0,170 0 0
Máximo 0,814 0,931 0,897 0,982 1 1 0,972 0,994 0,931 0,966 1 1

Elaboração: Dirur/Ipea.

TABELA 19 
Resultados dos modelos de regressões lineares simples (variável dependente: taxa 
de crescimento anual do IDM-Domicílios – quatro variáveis)

Variáveis
Modelos

(1) (2)
IDM_Domicílios_1991 -0,150 -0,151
 (108,5)** (73,03)**
D_Norte_Nordeste  0,011
  (6,02)**
D_Norte_Nordeste X IDM_Domicílios _1991  -0,071
  (18,78)**
Constante 0,132 0,137
 (167,63)** (96,92)**
Número deobservações 5.505 5.505
R2 Ajustado 0,64 0,72

Elaboração: Dirur/Ipea.
Nota: Estatísticas t em parênteses (módulo).
Obs.: * Significante a 5%.

** Significante a 1%.

A tabela 19 formaliza o argumento anterior. O modelo (1) tem como va-
riável dependente a taxa de crescimento anual do IDM-Domicílios (de qua-
tro variáveis) entre 1991 e 2000 e como variável independente o IDM-Domi-
cílios 1991. Os coeficientes estimados são estatisticamente significantes a 1%.  
Com relação à magnitude dos coeficientes estimados, verifica-se que os muni-
cípios que possuíam maior IDM-Domicílios em 1991 obtiveram crescimento 
inferior aos municípios que possuíam menores, na ordem de 0,15%. Isto aponta 
para uma evidência de um processo de -convergência no período em análise. 

O modelo (2) mede a influência dos municípios das regiões Norte e Nordeste  
sobre o crescimento do IDM-Domicílios. Tem como variáveis independentes, 
além do IDM-Educação 1991, uma variável dummy que assume valor 1 para os 
municípios das regiões Norte e Nordeste e zero para os municípios das outras  
regiões e uma variável de interação (dummy Norte e Nordeste vezes o valor do 
IDM-Domicílios em 1991). Os coeficientes estimados mostram que o sim-
ples fato dos municípios pertencerem às regiões Norte ou Nordeste gera um 
crescimento médio superior ao crescimento dos municípios das outras regiões  
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mantendo o IDM-1991 constante. Ou seja, municípios dessas regiões como mes-
mo IDM-Domicílios 1991 de municípios de outras regiões possuem crescimento 
superior na ordem de 0,01% ao ano. Ademais, o modelo (2) mostra que a intera-
ção entre a dummy das regiões Norte e Nordeste e variável IDM-Domicílios 1991 
(D_Norte_Nordeste X IDM_Domicílios_1991) também é estatisticamente sig-
nificante a 1%. A interpretação do resultado é que os municípios das duas regiões 
possuem uma taxa de crescimento adicional, em torno de 0,07% ao ano.

A tabela 18 mostra que a média do IDM-Domicílios é maior para a re-
gião Sudeste do que para a região Nordeste, por exemplo. A figura 4 mostra a 
distribuição acumulada do IDM-Domicílios com sete variáveis. Percebe-se que 
o IDM-Domicílios dos municípios da região Sudeste detêm uma dominância 
estocástica de primeira ordem, i.e., possui sempre um maior valor ao longo de 
toda a distribuição, o IDM-Domicílios dos municípios da região Nordeste do 
país.2 O teste não-paramétrico de Kolmogorov-Smirnov é utilizado para averi-
guar a assertiva anterior.3 Os resultados apontam que as regiões Sul e Sudeste 
dominam (estocasticamente em primeira ordem) às outras regiões, o que signi-
fica que o IDM-Domicílios possui valores superiores nas regiões Sul e Sudeste 
durante toda a distribuição e não só na média, por exemplo.4  Por outro lado, as 
regiões Norte e Nordeste obtiveram resultados opostos: no caso, o IDM-Domi-
cílios das mesmas são dominados no que concerne à comparação com as outras 
três macrorregiões do Brasil.

2. A dominância estocástica de primeira ordem de A relativa a B é definida pela seguinte condição: A (x) – B (x) ≤ 0 uniformemente  
para x ∈ R e A (x) – B(x) < 0 para algum x. Os testes de hipóteses para a questão abordada são: (1) H0: A (x) – B (x) = 0, para todo x 
∈ R vs. H1: A (x) – B (x) ≠ 0 para algum  x ∈ R, pode ser rejeitado; (2) H0: A (x) – B (x) ≤ 0 , para todo x ∈ R vs.  H1: A (x) – B(x) > 0 
para algum x ∈ R não pode ser rejeitado. Em outras palavras, o teste (1) permite determinar se as duas distribuições dos IDM-Domicílios 
para diferentes regiões são idênticas ou não. Por outro lado, o teste (2) permite determinar se uma distribuição domina ou não a outra. 
Caso a hipótese (1) seja rejeitada enquanto a hipótese (2) não seja  rejeitada, isso significa que a distribuição do IDM-Domicílios de 
uma determinada região domina estocasticamente a distribuição do IDM-Domicílios de outra região.

3. O teste estatístico Kolmogorov-Smirnov é dado pelas seguintes expressões:

αN =             e          βN = 

em que n = número de municípios em uma determinada região e mo número em outra região e N = n + m.

4. Os resultados versam, sempre ao nível de significância de 1%, que a distribuição do IDM-Domicílios da região Sudeste domina o  
da região Centro-Oeste; a distribuição do IDM-Domicílios da região Centro-Oeste domina o da região Nordeste; e que a distribuição do 
IDM-Domicílios da região Nordeste domina o da região Norte. Os resultados da relação entre os IDM-Domicílios das regiões Sudeste 
e Sul não são significantes.
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FIGURA 4
Distribuição acumulada do IDM-Domicílios sete variáveis em 2000

Elaboração: Dirur/Ipea.
Obs.: Componente principal construído a partir das sete variáveis de infra-estrutura domiciliar urbana (água encanada, coleta 

de lixo, energia elétrica, esgotamento sanitário, iluminação pública, endereçamento e calçamento) em 2000.

As figuras 5 e 6 mostram uma análise similar parao IDM-Domicílios 
construído a partir de quatro variáveis para 1991 e 2000, respectivamente.  
Os resultados são os mesmos do caso anterior para o indicador com sete variá-
veis em 2000.

FIGURA 5
Distribuição acumulada do IDM-Domicílios quatro variáveis em 1991

Elaboração: Dirur/Ipea.
Obs.: Componente principal construído a partir das quatro variáveis de infra-estrutura domiciliar urbana (água encanada, 

coleta de lixo, energia elétrica e esgotamento sanitário) em 1991.
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FIGURA 6
Distribuição acumulada do IDM-Domicílios quatro variáveis em 2000

Elaboração: Dirur/Ipea.
Obs.: Componente principal construído a partir das quatro variáveis de infra-estrutura domiciliar urbana (água encanada, 

coleta de lixo, energia elétrica e esgotamento sanitário) em 2000. 

A seguir, uma breve análise regional (isto é, separando os municípios por 
região) do índice é exposta, acompanhada das seguintes tabelas para cada região:

1) dez melhores e dez piores índices de quatro variáveis em 1991;

2) dez melhores e dez piores índices de quatro variáveis em 2000;

3) dez melhores variações no ranking de 1991 a 2000 do índice de quatro 
variáveis; e

4) dez piores melhores variações no ranking de 1991 a 2000 do índice de 
quatro variáveis.

É válido frisar que alguns municípios aparecem no ranking com indicadores 
como mesmo valor; o desempate entre os municípios deu-se na forma da análise 
do indicador com casas decimais superiores a duas. O anexo II apresenta as tabe-
las com dez melhores e dez piores municípios para o indicador construído a partir 
das sete variáveis em 2000. 
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4.1 Região Norte

TABELA 20
Classificação dos dez mais bem e dos dez mais mal colocados na região  
Norte em 1991

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 
em1991 (quatro 

variáveis)
Classificação Município (estado)

IDM-Domicílios 
em 1991 (quatro 

variáveis)
1o Belém (PA) 0,81 449o São Félix do Tocantins (TO) 0,00
2o Manaus (AM) 0,79 448o Recursolândia (TO) 0,00
3o Boa Vista (RR) 0,71 447o Centenário (TO) 0,01
4o Porto Velho (RO) 0,71 446o Santa Maria do Tocantins (TO) 0,01
5o Macapá (AP) 0,67 445o Barra doouro (TO) 0,01
6o Guajará-Mirim (RO) 0,65 444o Mateiros (TO) 0,01
7o Vilhena (RO) 0,64 443o Campos Lindos (TO) 0,02
8o Rio Branco (AC) 0,64 442o Chaves (PA) 0,02
9o Presidente Figueiredo (AM) 0,63 441o Pacajá (PA) 0,02
10o Serra do Navio (AP) 0,63 440o Piçarra (PA) 0,03

Elaboração: Dirur/Ipea com base em dados do Censo de 1991 do IBGE. 

TABELA 21
Classificação dos dez mais bem e dos dez mais mal colocados na região  
Norte em 2000

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 2000 (quatro 
variáveis)

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 2000 (quatro 
variáveis)

1o Palmas (TO) 0,93 449o Nova Esperança do Piriá (PA) 0,04
2o Belém (PA) 0,90 448o Jordão (AC) 0,05
3o Paraíso do Tocantins (TO) 0,89 447o Marechal Thaumaturgo (AC) 0,05
4o Gurupi (TO) 0,88 446o Curuá (PA) 0,08
5o Manaus (AM) 0,87 445o Careiro da Várzea (AM) 0,09
6o Cristalândia (TO) 0,86 444o Placas (PA) 0,13
7o Boa Vista (RR) 0,86 443o Campos Lindos (TO) 0,13
8o Araguaína (TO) 0,84 442o Chaves (PA) 0,14
9o Vilhena (RO) 0,84 441o Barra do Ouro (TO) 0,14
10o Colinas do Tocantins (TO) 0,82 440o Uiramutã (RR) 0,15

Elaboração: Dirur/Ipea com base em dados do Censo de 2000 do IBGE.

TABELA 22
Os dez municípios da região Norte que ganharam mais posições  
no período de 1991-2000

Posição Município (estado)
IDM-Domicílios  

em 1991 (quatro 
variáveis)

Posição em  
1991

IDM-Domicílios 
em 2000 (quatro 

variáveis)

Posição em 
2000

Número de 
posições queo 

município subiu
1o Eirunepé (AM) 0,26 132 0,26 400 ▲ 268
2o Alenquer (PA) 0,27 121 0,31 375 ▲ 254
3o Sena Madureira (AC) 0,28 112 0,34 342 ▲ 230
4o Tonantins (AM) 0,22 179 0,25 402 ▲ 223
5o Pau D’Arco (PA) 0,20 199 0,22 419 ▲ 220
6o Borba (AM) 0,27 124 0,36 332 ▲ 208
7o Ulianópolis (PA) 0,31 98 0,39 302 ▲ 204
7o Aveiro (PA) 0,18 223 0,20 427 ▲ 204
9o Autazes (AM) 0,24 151 0,33 353 ▲ 202
10o Nova Mamoré (RO) 0,35 82 0,41 283 ▲ 201

Elaboração: Dirur/Ipea com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.



269Composição e Consolidação da Infra-Estrutura Domiciliar nos Municípios Brasileiros

TABELA 23
Os dez municípios da região Norte que perderam mais posições  
no período de 1991-2000

 Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 1991 (quatro 
variáveis)

Posição em 
1991

IDM-Domicílios 
em 2000 (quatro 

variáveis)

Posição em 
2000

Número de 
posições que o 
município subiu

449o Fortaleza do Tabocão (TO) 0,07 396 0,69 53 ▼ 343
448o Jaú do Tocantins (TO) 0,07 403 0,60 100 ▼ 303
447o Rio da Conceição (TO) 0,10 355 0,68 56 ▼ 299
446o Bernardo Sayão (TO) 0,09 378 0,62 83 ▼ 295
445o Brasilândia do Tocantins (TO) 0,11 332 0,73 38 ▼ 294
444o Chapada de Areia (TO) 0,05 421 0,56 132 ▼ 289
443o Sandolândia (TO) 0,10 345 0,68 57 ▼ 288
441o Abreulândia (TO) 0,06 416 0,55 141 ▼ 275
441o Rio dos Bois (TO) 0,08 390 0,58 115 ▼ 275
440o Santa Rita do Tocantins (TO) 0,10 352 0,63 78 ▼ 274

Elaboração: Dirur/Ipea com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.

Na região Norte, os maiores índices em 1991 foram nas capitais, em Belém 
(PA) e Manaus (AM). Já em 2000, Palmas (TO) obteve o maior índice. Constata-
se que, no mesmo ano, seis dos dez maiores índices municipais foram no Estado 
do Tocantins. Por outro lado, em 1991, os seis municípios com menor índice na 
região pertenciam ao Estado do Tocantins; o município com o indicador mais 
baixo de todo o país foi de São Félix do Tocantins (TO). Já em 2000, Nova 
Esperança do Piriá (PA) encabeça o ranking dos menores índices. A dinâmica de 
1991 a 2000 favoreceu a região como um todo, à exceção do sul de Rondônia e 
do Tocantins. O maior ganho de posições no ranking nacional foio da cidade de 
Eirunepé (AM). O rol das melhores tinha seu loco em outras cidades do Ama-
zonas e do Pará. O pior índice foi encontrado em Fortaleza do Tabocão (TO).  
O Estado do Tocantins apresentou todos os municípios com as dez maiores per-
das de posição no ranking.

4.2 Região Nordeste

TABELA 24
Classificação dos dez mais bem e dos dez mais mal colocados na região  
Nordeste em 1991

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 1991 (quatro 
variáveis)

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 1991 (quatro 
variáveis)

1o Natal (RN) 0,90 1.787o Guaribas (PI) 0,00
2o João Pessoa (PB) 0,88 1.786o Morro Cabeça no Tempo (PI) 0,01
3o Fernando de Noronha (PE) 0,87 1.785o Curral Novo do Piauí (PI) 0,01
4o Aracaju (SE) 0,87 1.784o Bonfim do Piauí (PI) 0,01
5o Propriá (SE) 0,86 1.783o Caridade do Piauí (PI) 0,01
6o Salvador (BA) 0,84 1.782o Dom Inocêncio (PI) 0,02
7o Paulista (PE) 0,84 1.781o São João do Carú (MA) 0,02
8o Macau (RN) 0,83 1.780o São Lourenço do Piauí (PI) 0,02
9o Currais Novos (RN) 0,81 1.779o Campo Alegre do Fidalgo (PI) 0,02
10o Campina Grande (PB) 0,81 1.778o Apicum-Açu (MA) 0,02

Elaboração: Dirur/Ipea com base em dados do Censo de 1991 do IBGE.
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TABELA 25
Classificação dos dez mais bem e dos dez mais mal colocados na  
região Nordeste em 2000

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 
em 2000 (qua-
tro variáveis)

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 
em 2000 (qua-
tro variáveis)

1o Fernando de Noronha (PE) 0,98 1.787o Betânia do Piauí (PI) 0,00
2o Parnamirim (RN) 0,95 1.786o Guaribas (PI) 0,00
3o Salvador (BA) 0,94 1.785o Morro Cabeça no Tempo (PI) 0,02
4o Guarabira (PB) 0,94 1.784o Fernando Falcão (MA) 0,03
5o Aracaju (SE) 0,93 1.783o Curral Novo do Piauí (PI) 0,04
6o Telha (SE) 0,92 1.782o Sebastião Barros (PI) 0,05
7o Currais Novos (RN) 0,91 1.781o Marajá do Sena (MA) 0,05
8o Carmópolis (SE) 0,91 1.780o Massapê do Piauí (PI) 0,05
9o Satuba (AL) 0,91 1.779o São Francisco do Maranhão (MA) 0,07
10o Fortaleza (CE) 0,90 1.778o Paulino Neves (MA) 0,08

Elaboração: Dirur/Ipea com base em dados do Censo de 2000 do IBGE.

TABELA 26
Os dez municípios da região Nordeste que ganharam mais posições  
no período de 1991-2000

Posição Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 1991 (quatro 
variáveis)

Posição em 
1991

IDM-Domicílios 
em 2000 (quatro 

variáveis)

Posição em 
2000

Número de posições 
que o município subiu

1o Paço do Lumiar (MA) 0,54 175 0,47 1.256 ▲ 1.081
2o Serra do Mel (RN) 0,48 288 0,45 1.310 ▲ 1.022
3o Remanso (BA) 0,53 194 0,53 1.110 ▲ 916
4o Raposa (MA) 0,43 458 0,43 1.349 ▲ 891
5o Santa Luzia (BA) 0,47 322 0,50 1.204 ▲ 882
6o Rio Real (BA) 0,39 576 0,44 1.336 ▲ 760
7o Carolina (MA) 0,41 516 0,48 1.244 ▲ 728
8o Itaju do Colônia (BA) 0,56 158 0,60 885 ▲ 727
9o Guadalupe (PI) 0,50 251 0,57 967 ▲ 716
10o Esplanada (BA) 0,46 366 0,54 1.074 ▲ 708

Elaboração: Dirur/Ipea com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.

TABELA 27
Os dez municípios da região Nordeste que perderam mais posições  
no período de 1991-2000

 Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 1991 (quatro 
variáveis)

Posição 
em1991

IDM-Domicílios 
em 2000 (quatro 

variáveis)

Posição 
em2000

Número de posições 
que o município subiu

1.787o São Bentinho (PB) 0,14 1.517 0,74 304 ▼ 1.213
1.786o Curral Velho (PB) 0,14 1.510 0,73 325 ▼ 1.185
1.785o Damião (PB) 0,05 1.735 0,68 556 ▼ 1.179
1.784o Santarém (PB) 0,11 1.593 0,72 415 ▼ 1.178
1.783o Santa Maria (RN) 0,24 1.168 0,81 101 ▼ 1.067
1.782o Major Sales (RN) 0,23 1.183 0,79 162 ▼ 1.021
1.781o Riacho de Santo Antônio (PB) 0,21 1.271 0,76 264 ▼ 1.007
1.780o Emas (PB) 0,21 1.270 0,75 271 ▼ 999
1.779o Maturéia (PB) 0,10 1.618 0,65 660 ▼ 958
1.778o Passagem (PB) 0,24 1.154 0,77 228 ▼ 926

Elaboração: Dirur/Ipea com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.

A região Nordeste apresentou maiores índices nos municípios próximos ao 
litoral. Ademais, o sertão nordestino e o Maranhão contavam comos menores 
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índices em 1991. Em 2000, o maior valor do indicador para 2000 foi em Fernan-
do de Noronha (PE). Vale frisar que os municípios dos Estados de Pernambuco, 
Ceará e Sergipe se destacaram na lista. O menor índice em 2000 foi em Betânia 
do Piauí (PI). Em 1991, Guaribas (PI) foi o município que apresentou o menor 
indicador. Ressalta-se que o mesmo município permaneceu em segundo lugar dos 
menores índices em 2000. A dinâmica regional foi positiva para a região, pois, 
na média, o ranking nacional das cidades da região melhorou. O norte baiano 
evoluiu especialmente. Outros estados não desenvolveram resultados uniformes.  
O maior ganho de posições foi do município de Paço do Lumiar (MA), enquanto 
a maior perda foi a de São Bentinho (PB). 

4.3 Região Sudeste

TABELA 28
Classificação dos dez mais bem e dos dez mais mal colocados  
na região Sudeste em 1991

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 1991 (quatro 
variáveis)

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 1991 (quatro 
variáveis)

1o São Caetano do Sul (SP) 1,00 1.666o Ninheira (MG) 0,05
2o Santa Bárbara d’Oeste (SP) 0,99 1.665o Bonito de Minas (MG) 0,07
3o Santa Rosa de Viterbo (SP) 0,99 1.664o Urucuia (MG) 0,07
4o Serrana (SP) 0,99 1.663o Frei Lagonegro (MG) 0,08
5o Sertãozinho (SP) 0,99 1.662o Pintópolis (MG) 0,09
6o Jardinópolis (SP) 0,99 1.661o Santo Antônio do Retiro (MG) 0,09
7o Jaboticabal (SP) 0,99 1.660o Pai Pedro (MG) 0,10
8o Franca (SP) 0,99 1.659o Chapada Gaúcha (MG) 0,10
9o Orlândia (SP) 0,99 1.658o Miravânia (MG) 0,11
10o Tapiratiba (SP) 0,99 1.657o Setubinha (MG) 0,11

Elaboração: Dirur/Ipea com base em dados do Censo de 1991 do IBGE.

TABELA 29
Classificação dos dez mais bem e dos dez mais mal colocados  
na região Sudeste em 2000

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 2000 (quatro 
variáveis)

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 2000 (quatro 
variáveis)

1o Analândia (SP) 1,00 1.666o Ibiracatu (MG) 0,26
2o Chavantes (SP) 1,00 1.665o Josenópolis (MG) 0,29
3o Araras (SP) 1,00 1.664o São Sebastião do Maranhão MG) 0,36
4o Santa Gertrudes (SP) 1,00 1.663o Monte Formoso (MG) 0,36
5o Novaodessa (SP) 1,00 1.662o Francisco Badaró (MG) 0,37
6o Monções (SP) 1,00 1.661o Ninheira (MG) 0,37
7o Américo de Campos (SP) 1,00 1.660o Franciscópolis (MG) 0,38
8o Estiva Gerbi (SP) 1,00 1.659o Santa Fé de Minas (MG) 0,38
9o Cândido Rodrigues (SP) 1,00 1.658o Setubinha (MG) 0,38
10o Nuporanga (SP) 1,00 1.657o Icaraí de Minas (MG) 0,40

Elaboração: Dirur/Ipea com base em dados do Censo de 2000 do IBGE.
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TABELA 30 
Os dez municípios da região Sudeste que ganharam mais posições  
no período de 1991-2000

Posição Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 1991  
(quatro variáveis)

Posição 
em 1991

IDM-Domicílios  
em 2000  

(quatro variáveis)

Posição 
em 2000

Número de posições 
que o município 

subiu
1o Guatapará (SP) 0,95 137 0,86 1.200 ▲ 1.063
2o Arraial do Cabo (RJ) 0,94 183 0,85 1.241 ▲ 1.058
3o Alfenas (MG) 0,94 163 0,87 1.147 ▲ 984
4o Ribeirão Vermelho (MG) 0,93 218 0,86 1.195 ▲ 977
5o Simão Pereira (MG) 0,89 387 0,85 1.250 ▲ 863
6o Campinas (SP) 0,95 134 0,90 967 ▲ 833
7o Campanha (MG) 0,87 449 0,84 1.271 ▲ 822
8o Cabrália Paulista (SP) 0,87 443 0,84 1.261 ▲ 818
9o Rincão (SP) 0,98 53 0,92 861 ▲ 808
10o Itanhandu (MG) 0,91 309 0,88 1.112 ▲ 803

Elaboração: Dirur/Ipea com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.

TABELA 31
Os dez municípios da região Sudeste que perderam mais posições  
no período de 1991-2000

Posição Município (estado)
IDM-Domicílios  

em 1991 
(quatro variáveis)

Posição 
em 1991

IDM-Domicílios  
em 2000  

(quatro variáveis)

Posição  
em 2000

Número de posições 
que o município 

subiu
1.666o Ibituruna (MG) 0,58 1.226 0,97 272 ▼ 954
1.665o Indianópolis (MG) 0,55 1.257 0,97 328 ▼ 929
1.664o Sabino (SP) 0,70 993 0,99 66 ▼ 927
1.663o Dirce Reis (SP) 0,69 1.017 0,99 102 ▼ 915
1.662o Aguanil (MG) 0,59 1.202 0,97 323 ▼ 879
1.661o Ouro Verde (SP) 0,58 1.224 0,97 355 ▼ 869
1.660o Paranapuã (SP) 0,74 901 0,99 71 ▼ 830
1.659o Lindóia (SP) 0,72 958 0,99 136 ▼ 822
1.658o São Francisco (SP) 0,75 852 0,99 33 ▼ 819
1.657o Carmo (RJ) 0,67 1.065 0,98 255 ▼ 810

Elaboração: Dirur/Ipea com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.

A quase totalidade do território dos Estados de São Paulo (fora o extremo 
sul do estado) e do Rio de Janeiro contém municípios cujo índice nacional está no 
quintil superior. O sertão mineiro foi a exceção na região, com valores baixos do 
índice. Pode-se notar uma regularidade nas tabelas apresentadas anteriormente: 
todos os dez municípios mais bem classificados pertencem ao Estado de São Paulo,  
enquanto que todos os dez municípios com menores índices estavam no Estado de 
Minas Gerais, e isso valeu para 1991 e 2000. São Caetano do Sul (SP) foi o mu-
nicípio como maior índice em 1991, em 2000 foi o de Analândia (SP). Ninheira 
(MG) revelou ter o menor índice em 1991, e para 2000 o menor foi Ibiracatu 
(MG). A dinâmica das condições domiciliares na região foi mista na maior parte 
do território. Apenas o sertão mineiro apresentou uma marca de piora explícita no 
ranking nacional do índice. O município de Guatapará (SP) logrou mais ganho de 
posições no ranking nacional, enquanto Ibituruna (MG) perdeu mais posições.
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4.4 Região Sul

TABELA 32
Classificação dos dez mais bem e dos dez mais mal colocados  
na região Sul em 1991

Classificação Município  
(estado)

IDM-Domicílios 
em 1991 (quatro 

variáveis)
Classificação Município  

(estado)

IDM-Domicílios 
em 1991 (quatro 

variáveis)
1o Itajaí (SC) 0,97 1.159o Goioxim (PR) 0,15
2o Cachoeirinha (RS) 0,97 1.158o Laranjal (PR) 0,16
3o Campo Bom (RS) 0,97 1.157o Marquinho (PR) 0,16
4o Blumenau (SC) 0,96 1.156o Jari (RS) 0,18
5o Estância Velha (RS) 0,95 1.155o Mato Rico (PR) 0,19
6o Guaíba (RS) 0,95 1.154o Santa Maria dooeste (PR) 0,20
7o Xangri-lá (RS) 0,95 1.153o Doutor Ulysses (PR) 0,20
8o Porto Alegre (RS) 0,95 1.152o Diamante do Sul (PR) 0,21
9o Capão da Canoa (RS) 0,95 1.151o Boa Ventura de São Roque (PR) 0,23
10o Curitiba (PR) 0,95 1.150o Entre Rios (SC) 0,23

Elaboração: Dirur/Ipea com base em dados do Censo de 1991 do IBGE.

TABELA 33
Classificação dos dez mais bem e dos dez mais mal colocados  
na região Sul em 2000

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 2000 (quatro 
variáveis)

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 2000 (quatro 
variáveis)

1o São Jorge (RS) 0,99 1.159o Entre Rios (SC) 0,47
2o Capivari de Baixo (SC) 0,99 1.158o Mato Rico (PR) 0,48
3o Harmonia (RS) 0,99 1.157o Monte Alegre dos Campos (RS) 0,50
4o Flórida (PR) 0,99 1.156o Benjamin Constant do Sul (RS) 0,53
5o Sananduva (RS) 0,99 1.155o Goioxim (PR) 0,53
6o Ascurra (SC) 0,99 1.154o Laranjal (PR) 0,55
7o Dom Pedro de Alcântara (RS) 0,99 1.153o Marquinho (PR) 0,55
8o Diamante do Norte (PR) 0,99 1.152o Nova Ramada (RS) 0,56
9o Videira (SC) 0,99 1.151o Santa Maria dooeste (PR) 0,58
10o Japurá (PR) 0,99 1.150o Redentora (RS) 0,60

Elaboração: Dirur/Ipea com base em dados do Censo de 2000 do IBGE.

TABELA 34
Os dez municípios da região Sul que ganharam mais posições  
no período de 1991-2000

Posição Município (estado)

IDM-Domi-
cílios em 

1991 (quatro 
variáveis)

Posição em 
1991

IDM-Domi-
cílios em 

2000 (quatro 
variáveis)

Posição em 
2000

Número de posições 
que o município 

subiu

1o Conselheiro Mairinck (PR) 0,81 190 0,79 1053 ▲ 863
2o Alegrete (RS) 0,87 101 0,83 935 ▲ 834
3o Araricá (RS) 0,86 125 0,83 937 ▲ 812
4o Montenegro (RS) 0,89 73 0,86 796 ▲ 723
5o Matinhos (PR) 0,93 29 0,87 747 ▲ 718
6o Três Cachoeiras (RS) 0,90 70 0,87 768 ▲ 698
7o Alvorada (RS) 0,90 61 0,87 749 ▲ 688
8o Palmares do Sul (RS) 0,85 138 0,86 818 ▲ 680
9o Antônio Prado (RS) 0,88 82 0,87 754 ▲ 672
10o Santo Augusto (RS) 0,80 199 0,85 866 ▲ 667

Elaboração: Dirur/Ipea com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.
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TABELA 35 
Os dez municípios da região Norte que perderam mais posições  
no período de 1991-2000

Posição Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 1991 (quatro 
variáveis)

Posição 
em 1991

IDM-Domicílios 
em 2000 (quatro 

variáveis)

Posição 
em 2000

Número de 
posições que o 
município subiu

1.159o Carlos Gomes (RS) 0,41 1.055 0,95 249 ▼ 806
1.158o Ernestina (RS) 0,54 877 0,97 92 ▼ 785
1.157o Caseiros (RS) 0,46 996 0,94 262 ▼ 734
1.156o Santo Antônio do Palma (RS) 0,50 952 0,95 219 ▼ 733
1.155o Planalto Alegre (SC) 0,37 1.084 0,93 365 ▼ 719
1.154o Ibiam (SC) 0,54 886 0,96 177 ▼ 709
1.153o Sulina (PR) 0,37 1.082 0,93 379 ▼ 703
1.152o Áurea (RS) 0,45 1.015 0,94 312 ▼ 703
1.151o Amaporã (PR) 0,53 891 0,96 194 ▼ 697
1.150o Engenho Velho (RS) 0,35 1.102 0,92 406 ▼ 696

Elaboração: Dirur/Ipea com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.

A região Sul revela municípios com índices elevados no ano de 2000. Neste 
ano, o Rio Grande do Sul possuía vários municípios nas classificações dos melho-
res, mas também dos piores classificados. Em 1991, a porção sudoeste do estado 
detinha elevados índices. Em ambos os anos, Santa Catarina obteve melhores 
resultados no litoral, sustentando esparsamente os bons resultados no seu interior.
O Paraná apresentou baixos índices no centro do seu território, em contraste com 
os maiores índices nas regiões oeste e noroeste. Itajaí (SC) teve o maior índice 
em 1991, mas a lista dos dez maiores em 1991 era composta principalmente de 
cidades do Rio Grande do Sul. São Jorge (RS) foi a cidade com maior índice em 
2000. O menor índice em 1991 foi de Goioxim (PR), em meio a outros municí-
pios do Paraná, contendo oito dentre os dez piores colocados em 1991. Em 2000,  
os municípios paranaenses reincidiram na lista dos piores, sendo Mato Rico (PR) 
e Entre Rios (SC) os que carregavam os menores valores do índice. 

Novamente, a dinâmica do período 1991-2000 teve resultados diversos.  
As principais melhoras situavam-se no sudeste do Estado do Paraná e no sudoeste 
e nordeste do Rio Grande do Sul. O maior ganho de posições foi do município de 
Conselheiro Mairinck (PR), enquanto a maior perda foi de Carlos Gomes (RS).
O Estado do Rio Grande do Sul detinha os municípios com a maior perda de 
ranking, mas também os com o maior ganho de ranking no índice nacional.
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4.5 Região Centro-Oeste

TABELA 36
Classificação dos dez mais bem e dos dez mais mal colocados  
na região Centro-Oeste em 1991

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 1991 (quatro 
variáveis)

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 
em 1991 (qua-
tro variáveis)

1o Brasília (DF) 0,93 446o Carlinda (MT) 0,04
2o Goiânia (GO) 0,91 445o Canabrava do Norte (MT) 0,06
3o Cuiabá (MT) 0,84 444o Gaúcha do Norte (MT) 0,07
4o Paranaiguara (GO) 0,83 443o Nova Guarita (MT) 0,08
5o Rondonópolis (MT) 0,79 442o Amaralina (GO) 0,09
6o São Simão (GO) 0,77 441o Novo Mundo (MT) 0,10
7o Cidade Ocidental (GO) 0,77 440o Buritinópolis (GO) 0,10
8o Campo Grande (MS) 0,76 439o Nova Iguaçu de Goiás (GO) 0,10
9o Campo Verde (MT) 0,75 438o Porto Estrela (MT) 0,11
10o Inhumas (GO) 0,75 437o Nova Bandeirantes (MT) 0,11

Elaboração: Dirur/Ipea com base em dados do Censo de 1991 do IBGE.

TABELA 37
Classificação dos dez mais bem e dos dez mais mal colocados  
na região Centro-Oeste em 2000

Classifi-
cação Município (estado)

IDM-Domicílios 
em 2000 (qua-
tro variáveis)

Classifi-
cação Município (estado)

IDM-Domicílios 
em 2000 (quatro 

variáveis)
1o Água Limpa (GO) 0,97 446o Canabrava do Norte (MT) 0,17
2o Abadia de Goiás (GO) 0,97 445o Santa Terezinha (MT) 0,29
3o Panamá (GO) 0,97 444o Confresa (MT) 0,30
4o Brasília (DF) 0,96 443o Alto Boa Vista (MT) 0,30
5o Goiânia (GO) 0,96 442o Castanheira (MT) 0,33
6o Jaciara (MT) 0,95 441o Porto Alegre do Norte (MT) 0,35
7o Santo Antônio de Goiás (GO) 0,95 440o Porto Estrela (MT) 0,35
8o Anhanguera (GO) 0,95 439o Aripuanã (MT) 0,37
9o Acreúna (GO) 0,95 438o Nossa Senhora do Livramento (MT) 0,39
10o Lucas do Rio Verde (MT) 0,95 437o Barão de Melgaço (MT) 0,40

Elaboração: Dirur/Ipea com base em dados do Censo de 2000 do IBGE.

TABELA 38
Os dez municípios da região Centro-Oeste que ganharam mais posições  
no período de 1991-2000

Posição Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 1991 (quatro 
variáveis)

Posição 
em 1991

IDM-Domicílios 
em 2000 (quatro 

variáveis)

Posição 
em 2000

Número de posições 
que o município 

subiu
1o Arenápolis (MT) 0,60 95 0,71 344 ▲ 249
2o Antônio João (MS) 0,62 75 0,73 323 ▲ 248
3o Porto Murtinho (MS) 0,57 141 0,69 361 ▲ 220
4o Nortelândia (MT) 0,61 84 0,75 303 ▲ 219
5o Itaporã (MS) 0,63 66 0,77 275 ▲ 209
6o Amambaí (MS) 0,60 99 0,75 306 ▲ 207
7o Coronel Sapucaia (MS) 0,56 156 0,70 353 ▲ 197
8o Matupá (MT) 0,57 144 0,71 337 ▲ 193
9o Corumbá (MS) 0,62 76 0,78 268 ▲ 192
10o Paranaíta (MT) 0,52 206 0,60 395 ▲ 189

Elaboração: Dirur/Ipea com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.
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TABELA 39
Os dez municípios da região Centro-Oeste que perderam mais posições  
no período de 1991-2000

Posição Município (estado)
IDM-Domicílios 

em 1991 (quatro 
variáveis)

Posição 
em 1991

IDM-Domicílios 
em 2000 (quatro 

variáveis)

Posição 
em 2000

Número de 
posições que 
o município 

subiu
446o Jesúpolis (GO) 0,24 386 0,93 13 ▼ 373
445o Água Fria de Goiás (GO) 0,26 381 0,87 42 ▼ 339
444o Guaraíta (GO) 0,24 385 0,87 50 ▼ 335
443o Gaúcha do Norte (MT) 0,07 444 0,83 143 ▼ 301
442o Abadiânia (GO) 0,40 305 0,91 22 ▼ 283
441o Aparecida do Rio Doce (GO) 0,41 296 0,88 39 ▼ 257
440o Buriti de Goiás (GO) 0,28 371 0,84 115 ▼ 256
439o Santo Antônio de Goiás (GO) 0,47 256 0,95 7 ▼ 249
437o Chapadão do Céu (GO) 0,40 304 0,86 70 ▼ 234
437o Ouro Verde de Goiás (GO) 0,44 270 0,88 36 ▼ 234

Elaboração: Dirur/Ipea com dados dos Censos de 1991 e 2000 do IBGE.

Em 2000, a região Centro-Oeste contava com um bom desenvolvimen-
to das condições domiciliares no território de Goiás, particularmente no sul.  
O Mato Grosso do Sul tem resultados mais díspares, enquanto o Mato Grosso 
ainda estava em processo de desenvolvimento das condições. O maior índice em 
2000 foi do município de Água Limpa (GO), enquanto em 1991 era de Brasília 
(DF). O menor índice em 1991 foi o de Carlinda (MT), numa lista composta 
por municípios de Mato Grosso e de Goiás. Em 2000, a lista dos menores contém 
apenas municípios de Mato Grosso, sendo Canabrava do Norte (MT) o menor 
em 2000 em ambos os métodos de cálculo do índice.

A dinâmica do período foi particularmente proveitosa à região. A melhoria 
no ranking dos municípios de Mato Grosso do Sul foi substanciosa, enquanto no 
Mato Grosso também houve melhoras, particularmente no sudoeste. Em con-
trapartida, áreas no centro deste estado apresentaram retrocesso, assim como no 
oeste e norte do Estado de Goiás. O maior ganho de posições no ranking nacio-
nal no período de 1991 a 2000 foi nos Estados do Mato Grosso do Sul e Mato  
Grosso, como no município de Arenápolis (MT). Do lado oposto, a maior perda 
foi de Jesúpolis (GO), listada entre outras cidades de Goiás.

5  CONCLUSÕES

Os problemas da área habitacional no Brasil incluem a exclusão social e a segre-
gação espacial da porção menos abastada da população (na forma de favelas, por 
exemplo), a persistência de um imenso déficit habitacional, a ocupação desorde-
nada de áreas de risco e de proteção ambiental e a escassez de serviços de infra-es-
trutura urbana, tais como saneamento e coleta de lixo (MORAIS, 2005). Diante 
disso, o presente artigo tem como objetivo estudar a composição e a evolução da 
infra-estrutura urbana das cidades brasileiras. Para tanto, elabora-se um indicador 
das condições domiciliares dos municípios do Brasil. Tal indicador é denotado 
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por Índice de Desenvolvimento Municipal (IDM)-Domicílios, o qual visa redu-
zir a dimensionalidade do problema das condições dos domicílios, aqui tratado 
inicialmente por sete variáveis: água encanada, coleta de lixo, energia elétrica, 
esgotamento sanitário, iluminação pública, endereçamento e calçamento.

Precisamente, dois IDM-Domicílios foram calculados: o primeiro com as 
sete variáveis apontadas e um outro com as quatro variáveis possíveis de serem 
obtidas nos anos censitários de 1991 e 2000 (água encanada, coleta de lixo, ener-
gia elétrica e esgotamento sanitário). A correlação entre os dois indicadores (sete 
variáveis em 2000 e quatro variáveis em 1991 e 2000) é positiva e elevada. Em 
particular, a correlação entre os dois componentes construídos para o ano 2000 é 
de 0,92. Portanto, não há grande perda em utilizar para a análise empreendida no 
trabalho somente o índice elaborado a partir de quatro variáveis, vis-à-vis o indi-
cador com sete características de infra-estrutura domiciliar. Há, por outro lado, o 
ganho de análise da dinâmica da década de 1990.

Os resultados apontam que os municípios com um menor indicador de 
condições dos domicílios tiveram um maior crescimento na década de 1990. 
Em outras palavras, identificou-se um processo de convergência dos municípios 
brasileiros, com os municípios das regiões Norte e Nordeste do país crescendo 
a taxas superiores às cidades das outras regiões. Ademais, tem-se que, apesar do 
maior crescimento do indicador nos municípios das regiões Norte e Nordeste, o 
IDM-Domicílios é mais elevado (ao longo de toda a sua distribuição) nos mu-
nicípios das regiões Sul e Sudeste. O município com maior indicador em 2000 
foi Analândia (SP) e o com maior indicador em 1991 foi São Caetano do Sul 
(SP). O município que mais subiu posições no ranking do IDM-Domicílios en-
tre 1991 e 2000 foi Paço do Lumiar (MA) e, por outro lado, o que mais perdeu 
posições foi Jesúpolis (GO).
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ANEXO I

MAPA I.1
Acesso à água encanada no Brasil em 2000
(Em %)

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, Censo 2000 do IBGE.
Elaboração: Dirur/Ipea.
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MAPA I.2
Acesso à energia elétrica no Brasil em 2000
(Em %)

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, Censo 2000 do IBGE.
Elaboração: Dirur/Ipea.



281Composição e Consolidação da Infra-Estrutura Domiciliar nos Municípios Brasileiros

MAPA I.3 
Coleta de lixo no Brasil em 2000
(Em %)

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, Censo 2000 do IBGE.
Elaboração: Dirur/Ipea.
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MAPA I.4
Acesso ao saneamento básico no Brasil em 2000
(Em %)

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, Censo 2000 do IBGE.
Elaboração: Dirur/Ipea.
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MAPA I.5 
Acesso à pavimentação no Brasil em 2000
(Em %)

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, Censo 2000 do IBGE.
Elaboração: Dirur/Ipea.



284 Dinâmica dos Municipios

MAPA I.6 
Acesso à iluminação pública no Brasil em 2000
(Em %)

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, Censo 2000 do IBGE.
Elaboração: Dirur/Ipea.
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MAPA I.7 
Acesso a endereçamento no Brasil em 2000
(Em %)

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano, Censo 2000 do IBGE.
Elaboração: Dirur/Ipea.
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ANEXO II

MAPA II.1 
Índice de condições de domicílios no Brasil em 2000 com as sete variáveis 
(água encanada, coleta de lixo, energia elétrica, esgotamento sanitário,  
iluminação pública, endereçamento e calçamento)

Fonte: Censo 2000 do IBGE.
Elaboração: Dirur/Ipea.
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TABELA II.1
Os dez municípios mais bem classificados e os dez mais mal classificados  
da região Norte em 2000

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 
em 2000 (sete 

variáveis)
Classificação Município (estado)

IDM-Domicílios 
em 2000 (sete 

variáveis)
1o Palmas (TO) 0,89 449o Marechal Thaumaturgo (AC) 0,05
2o Paraíso do Tocantins (TO) 0,86 448o Nova Esperança do Piriá (PA) 0,05
3o Manaus (AM) 0,86 447o Jordão (AC) 0,06
4o Boa Vista (RR) 0,84 446o Campos Lindos (TO) 0,07
5o Gurupi (TO) 0,79 445o Chaves (PA) 0,08
6o Araguaína (TO) 0,79 444o Careiro da Várzea (AM) 0,08
7o Guaraí (TO) 0,77 443o Placas (PA) 0,08
8o Porto Nacional (TO) 0,76 442o Curuá (PA) 0,09
9o Belém (PA) 0,76 441o Uiramutã (RR) 0,09
10o Cristalândia (TO) 0,75 440o Pacajá (PA) 0,11

Elaboração: Dirur/Ipea com dados do Censo de 2000 do IBGE.

TABELA II.2
Classificação dos dez mais bem e dos dez mais mal colocados  
na região Nordeste em 2000

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 
em 2000 (sete 

variáveis)
Classificação Município (estado)

IDM-Domicílios 
em 2000 (sete 

variáveis)
1o Carmópolis (SE) 0,89 1.787o Morro Cabeça no Tempo (PI) 0,00
2o Fortaleza (CE) 0,89 1.786o Guaribas (PI) 0,02
3o Itapissuma (PE) 0,87 1.785o Betânia do Piauí (PI) 0,02
4o Salvador (BA) 0,87 1.784o Massapê do Piauí (PI) 0,03
5o Aracaju (SE) 0,87 1.783o Sebastião Barros (PI) 0,03
6o Amparo de São Francisco (SE) 0,86 1.782o Marajá do Sena (MA) 0,03
7o Juazeiro do Norte (CE) 0,86 1.781o Curral Novo do Piauí (PI) 0,03
8o Recife (PE) 0,86 1.780o Fernando Falcão (MA) 0,04
9o Fernando de Noronha (PE) 0,86 1.779o Novo Santo Antônio (PI) 0,04
10o Cedro de São João (SE) 0,85 1.778o Queimada Nova (PI) 0,06

Elaboração: Dirur/Ipea com dados do Censo de 2000 do IBGE.

TABELA II.3 
Classificação dos dez mais bem e dos dez mais mal colocados  
na região Sudeste em 2000

Classificação Município (estado)
IDM-Domicí-
lios em 2000 

(sete variáveis)
Classificação Município (estado)

IDM-Domicí-
lios em 2000 
(setevariáveis)

1o São Caetano do Sul (SP) 1,00 1.666o Josenópolis (MG) 0,21
2o Uberlândia (MG) 0,99 1.665o Setubinha (MG) 0,23
3o Águas de São Pedro (SP) 0,99 1.664o Ninheira (MG) 0,23
4o Barueri (SP) 0,99 1.663o São Sebastião do Maranhão (MG) 0,25
5o Santa Bárbara d’Oeste (SP) 0,99 1.662o Frei Lagonegro (MG) 0,26
6o Santos (SP) 0,98 1.661o Fruta de Leite (MG) 0,26
7o Igaraçu do Tietê (SP) 0,98 1.660o Ibiracatu (MG) 0,27
8o Franca (SP) 0,98 1.659o Monte Formoso (MG) 0,27
9o Americana (SP) 0,98 1.658o Pai Pedro (MG) 0,28
10o Santa Gertrudes (SP) 0,98 1.657o São João das Missões (MG) 0,29

Elaboração: Dirur/Ipea com base em dados do Censo de 2000 do IBGE.
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TABELA II.4 
Classificação dos dez mais bem e dos dez mais mal colocados  
na região Sul em 2000

Classificação Município (estado)
IDM-Domicílios 
em 2000 (sete 

variáveis)
Classificação Município (estado)

IDM-Domicílios 
em 2000 (sete 

variáveis)
1o Balneário Camboriú (SC) 0,96 1.159o Mato Rico (PR) 0,26
2o Curitiba (PR) 0,96 1.158o Entre Rios (SC) 0,27
3o Maringá (PR) 0,95 1.157o Benjamin Constant do Sul (RS) 0,30
4o Campo Bom (RS) 0,95 1.156o Monte Alegre dos Campos (RS) 0,32
5o Cambé (PR) 0,95 1.155o Goioxim (PR) 0,33
6o Arapongas (PR) 0,95 1.154o Laranjal (PR) 0,33
7o Flórida (PR) 0,95 1.153o Marquinho (PR) 0,34
8o Andirá (PR) 0,94 1.152o Nova Ramada (RS) 0,34
9o Foz do Iguaçu (PR) 0,93 1.151o Santa Maria do Oeste (PR) 0,35
10o Londrina (PR) 0,93 1.150o Diamante do Sul (PR) 0,36

Elaboração: Dirur/Ipea com base em dados do Censo de 2000 do IBGE.

TABELA II.5 
Classificação dos dez mais bem e dos dez mais mal colocados  
na região Centro-Oeste em 2000 

Classifcação Município (estado)
IDM-Domicí-
lios em 2000 

(sete variáveis)

Classifi-
cação Município (estado)

IDM-Domicí-
lios em 2000 

(sete variáveis)
1o Goiânia (GO) 0,96 446o Canabrava do Norte (MT) 0,11
2o Brasília (DF) 0,93 445o Confresa (MT) 0,20
3o Santo Antônio de Goiás (GO) 0,92 444o Alto Boa Vista (MT) 0,23
4o Anápolis (GO) 0,91 443o Aripuanã (MT) 0,24
5o São Simão (GO) 0,90 442o Porto Estrela (MT) 0,25
6o Santa Helena de Goiás (GO) 0,90 441o Castanheira (MT) 0,25
7o Rubiataba (GO) 0,90 440o Porto Alegre do Norte (MT) 0,26
8o Acreúna (GO) 0,90 439o Novo Mundo (MT) 0,26
9o Anhanguera (GO) 0,89 438o Nossa Senhora do Livramento (MT) 0,27
10o Caldas Novas (GO) 0,89 437o Nova Bandeirantes (MT) 0,27

Elaboração: Dirur/Ipea com base em dados do Censo de 2000 do IBGE.


