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APÊNDICE
DESCRIÇÃO DAS VARIÁVEIS1

Variação da população 1980-2000 (CR80-00). Descreve a variação 
do tamanho da população municipal ocorrida entre os anos de 1980 e 
2000. É calculada por meio da taxa de crescimento médio anual para 
cada município no período considerado.

Nível de escolaridade média (ESC). Refere-se à razão entre o 
somatório do número de anos de estudo completados pelas pes-
soas que têm 25 ou mais anos de idade e o número de pessoas 
nessa faixa etária.

Taxa de analfabetismo (ANALF). Essa variável é calculada por 
meio do percentual da população analfabeta com mais de 15 anos 
de idade, relativamente à população total de cada município. Diz 
respeito às pessoas dessa faixa etária que não sabem ler nem escrever 
um bilhete simples.

Infraestrutura (ILUM). Essa variável indica o percentual de 
domicílios com energia elétrica em cada município.

Mortalidade infantil (MORT). Número de pessoas de cada mil 
nascidas vivas que não deverão completar 1 ano de vida.

Esperança de vida ao nascer (ESPVID). Expectativa de anos de 
vida de uma pessoa nascida no ano de referência, supondo que as 

 1 Informações extraídas da base de dados do Ipea – Ipeadata.
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taxas de mortalidade, por idade, estimadas para anos anteriores se 
mantivessem constantes nos anos posteriores.

Taxa de homicídios (HOMIC). Taxa de homicídios por município 
(unidade).

Renda per capita (RENPC). Corresponde à razão entre o soma-
tório da renda familiar per capita de todos os domicílios e o número 
total de domicílios no município.

Participação do setor industrial no PIB municipal (%IND). Descre-
ve a parcela do PIB municipal referente ao setor industrial. Incluem-
se no PIB Industrial, a custo de fatores, Indústrias de Transformação, 
Extrativa Mineral, da Construção Civil e dos Serviços Industriais de 
Utilidade Pública.

Participação do emprego no setor urbano (%URB). Remete à par-
cela do emprego correspondente ao setor urbano. Foi considerada 
como OCUPADA a pessoa que trabalhou nos últimos 12 meses 
anteriores à data de referência do Censo, ou parte deles. A pessoa que 
não trabalhou nos últimos 12 meses anteriores à data de referência 
do Censo, mas que, nos últimos 2 meses, tomou alguma providência 
para encontrar trabalho, foi considerada como DESOCUPADA.


