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RESUMO

Este trabalho investiga a distribuição e a determina
ção das rendas fami I iar e dos chefes de famíl ia da zona urba
na do Município de Rio Branco, Estado do Acre, e visa, em ú~

tima an~lise, despertar a atenção das autoridades govername~
tais da região, no sentido de fazer observar, quando do tra-
çado de seus programas de desenvolvimento, as característi-
cas apresentadas pela população estudada, com especial ~nfa-
se à parcela dessa população local izada nos bairros urbano-
-marginais, a qual de modo geral, tem permanecido a margem
dos benefícios sociais oriundos de grande parte dos investi-
mentos voltados para a consecução dos objetivos de bem-estar
da comunidade acreana.

Os dados uti I izados foram coletados através de pes-
quisa direta, pela Equi~e de pGsquis3s do Centre ~c Assis-
t~ncia Gerencial à Pequena e Média Empresa do Estado do Acre

CEAG/AC --, no ano de 1980.

Os resultados obtidos decorreram da anãl ise estatís-
tica dos dados coletados; do c~lculo dos índices de concen--
tração das rendas familiar e dos chefes de família; da dis-
tribuição das rendas fami I iar e dos chefes de famíl ia; e, da
investigação dos determinantes das rendas famil iar e dos che
fes de famíl ia inerentes a todas as observações de todos
os bairros --, segundo um modelo econométrico com dummy mul-
tiplicativa, estimado com base no método dos mínimos quadra-
dos o rd ln â r lo s . Todas as v a r l â v e ls tomadas como explicativas
das rendas fami 1 iar e dos chefes de famíl ia -- idade do c h e+
fe da família, condição de migrante do chefe de famíl ia, ida
de ao quadrado do chefe da famíl ia, educação do chefe da fa-
m í I ia (d a da pelos anos de escolaridade) , numero de pessoas
remuneradas fam í I ia, do chefe da f a m í I ia -na e sexo - sao

v
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J---j icadas, direta ou indiretamente, pela Teoria do Capital Humano.

Ressalte-se o fato de se ter trabalhado com a popula~~o total
es isada subdividida em duas partes: uma formada pelos bairros classi-

~'cados como Centrais e outra pelos bairros classificados como Periféri-
~ s. Essa divis~o tornou-se necessária em funç~o de significativas dife-
-e ças observadas no seio desses dois segmentos maiores e específicos
-a o que desaconselhava, a priori, um estudo de caráter unificado.

A análise estatística dos dados mostrou ser, o setor público,
ior absorvedor da m~o-de-obra familiar pesquisada, seguidQ dos seto-

-es autônomo e comercial. O setor industrial -- dado o estado de incipi-
_ cia em que se encontra -- utiliza insignificante parcela dessa m~o-de-
- ora. Estas constataçoes assumem maior gravidade a partir do momento em

e se enfoca o limitado poder de absorç~o dos setores públ ico e comerci
a , por um lado, e o acelerado crescimento populacional, por outro.

Os índices de concentraç~o calculados para as rendas familiar
e dos chefes de família, por categorias de bairros, refletem, regra ge-
ral, O que se convencionou chamar de uma boa distribuiç~o de renda; ou
seja, uma distribuiç~o que pode ser inserida no intervalo fraca-média. Sa
liente-se, todavia, q~e tais resultados perdem muito de sua significaç~o
se se considera que se referem ao nível de concentraç~o da renda de uma
populaç~o de reconhecido estado de pobreza. A análise da distribuiç~o da
renda por decis revela que, 30 por cento das famílias auferem uma renda
inferior a um (1) salário mínimo enquanto apenas 40 por cento dos chefes
de família pesquisadas têm um rendimento acima de três (3) salários míni
mos.

O modelo econométrico proposto para explicar os níveis de ren-
da mostrou-se satisfatório em funç~o dos aspectos seguintes: 1) a concor
dância dos sinais obtidos para os coeficientes das variáveis expl icati--
vas da renda com aqueles esperados; 2) as significâncias dos coeficien--
tes e do modelo testado, dadas pelas estatísticas t de STUDENT e F, re~
pectivamente; e, 3) o poder de explicaç~o do modelo, dado pelos valores
assumidos pelos coeficientes de determinação, (R2), considerado bom ao
nível deste trabalho.

A análise da regress~o da renda famil lar, por categorias de
bairros, permite inferir-se que, uma pessoa adicional a uma famíliamédia
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í zada nos bairros Periféricos oferece uma contribuição, erotermos r~
s, mais efetiva, para a geração da renda dessa categoria de bairros,

~ e ma outra (também adicional) residente nos bairros Centrais. Os re
-a os da regressão revelam, ainda, tudo o mais igual, o fato do indi-

- o ser do sexo masculino lhe dá um diferencial de renda sobre a renda
her correspondente a Cr$6.443,80 nos bairros Centrais e~ " .

8CME -BIt:SLhJTEC:-::.102,01 nos bairros Periféricos.

As variáveis idade do chefe da famíl ia e condição de migrante
efe da família, tomadas como explicativas das rendas famil iar e dos

--::es de famíl ia, por categorias de bairros (Centrais e Periféricos)
_:raram-se insignificantes somente nas regressões da segunda categoria

== airros, dadas as características sociais e econômicas apres~ntadas
este segmento da população.

Finalmente, a variável idade ao quadrado do chefe da famíl ia,
- -portou-se, em ambas as regressões estimadas -- renda famil iar e dos
=-efes de família -- para a categoria de bairros Centrais, conforme esp~
-ê a-se, fato que permite a comprovação da hipótese associada ao ciclo
io lóq ico do indivíduo, sequrvío él qua l, a partir de uma ldcdc crítica os

-e ornos tendem a ser decrescentes.



ABSTRACT

This work investigates the distribution and determination of
and family head's income in the urban area of Rio Branco, Acre.

- dy's purpose is to call the Regional Government's attention do
- aracter.istics of the population when they are planning devã opment

~s for the area. Special attention should be given to the popula-
the marginal urban areas which have remained on the margjn of

_ s cial benefits created by the investments for thewelfareof Acre's
ity.

The study's results come from a s tat ist í cal ana lys is of data
~ected in 1980. By the research group of the Centro de Assistência

ã Pequena e Media Empres~do Estado do Acre - CEAG/AC. This
- _:'stical analysis includes the calculation of indices of concentra-
~'J and distribution for family and family head incomes, as well aS,an
. ,estigation of the determinants of the level of income for each of
~-: above classifications. The study of the determinants of income uses
- e data for the entire municipal area and is based on an econometric

~el with multiplicative dummy variables which is estimated using the
'nary least squares method. The variables used in the model are al1

stified either directly or indirectly by the Theory of Human Capital.
e variables are: the age, age-squared, migratory status,education and

sex of the family head; plus the number of people in the family which
a e receiving remuneration.

The study was conducted with the total population subdivided
'nto two groups: one consisting of the central urban districts and the
ther consisting of the peripheral urban districts. This division was
ecessary because of the signifi cant differences observed between the

o subdivisions which precluded a unified study of this population.
-The statistical analysis showed that the publ ic sector empbys

he largest proportion of the population being studied, followed by the
a tonomous and commercial sectors. The industrial sector - given its

vi ii
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- :-_-: s~a e -- employs an insignificant proportion of the~opulation.
ce of these results is seen when the limited employment
the public and commercial sectors is compared with the

- -- s accelerated population growth.
The income concentration indices calculated by city district

in general what can by called a good or regular income distri-

These results lose much of their significance however, when
remembered that they refer to the income concentration of a popu-

kno.•.m to be pocr. The analysis of the income distribution by de-
- 2S ShONS thatthirty percent (30%) of the families receive an income

han one (1) minimum salary while only forty percent (40%) of the
heads receive an income above three (3) minimum salaries.

The econometric model proposed to explain income levels was
:~:~sfactory in the following ways: 1) The agreement of the coeffici-
_ :Js signs with those expected; 2) The significance ofthecoefficients
:. the model, as shown by the "t" and F statistics, respectively; and

.•..e explanatory Dower of ~he model as shown by the vallle of the coe
-:'cient of multiple correlation (R2) which is considered good for this
:, e of study.

The regression analysis of family income, classified by city
'stricts, allows us to infer that the additiori of one person to an

a erage family in a peripheral district would make a larger relative
ontribution to family income than would'the addition of one person to

an average family in a central district. The regression results also
reveal that, ceteris paribus~ males receive an income differential over
females of Cr$6,443.80 if they live in a central district, or Cr$ .
2,102.01 of they live in a peripheral district.

The variables "age" and "migratory status" of the family head
are insignificant only in the regressions for the peripheral districts,
given the social and economic characteristics of this segment of the
population.
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Finally, the variable "aqe-squar-ed" of the family head is silI
_:;: ant only in the regressions for the central districts. This result
--~- rms the individual life-cycle hypothesis which states that dimini-
--- returns begin once a critical age has been achieved.

~:.C 11. - - lSLIO ec~
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1 - INTRODUç:AO CME -B.BLIOTec

A id5ia da realizaç~o deste trabalho surgiu da preo-

~·-.~nr=Q de conhecer para melhor explicar as caracteristicas

de um povo que habita uma das regiões mais problemá-

o nosso Pais -- a Amazônia Ocidental -- caso especif{

zona urbana do Nun i cip-i o de Rio Br anco, Es tado do Acre.

Trata-se de um trabalho sobre a geraç~o e distribui-

rendas Familiar e dos Chefes de Familia nos diversos

que compõem a área urbana do tâun-i c-i p-i o de Rio Branco .•

~_~~ir da utilização de dados levantados por pesquisa dire

ano de 1980.

O objetivo maior deste estudo 5 o de investigar a fo!..

como estão sendo determinadas e distribuidas as rendas

mencionadas .•das áreas de urbanização precoce de Rio

__ =.co .• analisando os fatores associados ao baixo nivel de

e mostrando evid~ncias que permitam a cpnstruçãQ d~ a&

_s estratégias de ação por meio das quais essa renda pos-

- ~er melhorada.

Com estes propósitos .•pois .•foram definidos três ob-

os especificos: 1) descrever e analisar as caracteristi

_ - das rendas Familiar e dos Chefes de Familia nos diversos

__ ~~ros da zona urbana de Rio Branco; 2) estudar o processo

=~ eração e distribuição das rendas Familiar e dos Chefesde

~ ilia; e.• 3) contribuir com algumas sugestões que viabili-

-_~.•a nivel politico-administrativo .• tomada de decisões vol

-_ as para solução dos problemas levantados.

Os problemas que afligem aquela área vem assumindo .•

=~a a dia .•conotações cada vez mais graves .• tendo como cau-

-=s principais .•a insufici~ncia dos recursos que para lá são

~~.alizados .•a baixa capacidade interna de geração de recur-

~QS .• al5m da grande evasão de rendas e o continuo esvaziamen

~Q do meio rural .•provocado .•este último .•pela desativação

~QS seringais nativos e implementação de grandes projetos

1
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~. função dos dois últimos aspeotoe, a cidade de Rio

--g .L"uncionandocomo pólo de atração dessa mão-de-obra

~~,b~S~_ do campo~ que para lá se dirige como única alternati

_ 3a:ução para os seus problemas~ gerando~ assim~ graves

de ordem econômico-social.

A proliferação de favelas~ o desemprego~ o sub-empr~

_rostituição~ o baixo n{vel de penda~ etc.~ são algu-

-=3 conseqilências que -- a exemplo do que ocorre com ou-

_~dades o crescimento acelerado da população urbana

.~c{pio de Rio Branco tem provocado.

A magnitude desse crescimento populacional foi mos-

em traba lho re a lizado p e l.oCEDEPLAR (19? 9) ~ onde se con!!..

~ue~ no espaço de sete ano e, a população do Munic{pio de

~ranco cresceu cerca de 100~O%~ passando de 35. 5?B habi-

~_~~-··~_sem 19?O~ para ?1.~08 habitantes em 19??~ com um cres-

- _ .~o demográfico da ordem de 9~9% (ao ano) no perlodo em
-- -- ...•..,i:je.

Considerando-se a taxa de cpescimento vegetativo no

_~odo~ da ordem de 3~O%~ ao ano~ infere-se~ da{~ ter sido~

:er.ômeno migratório~ responsável por 6~9% do crescimento

verificado.

Esse crescimento populacional por que passa a zona

_~ana do Munic{pio de Rio Branco~ deve-se~ principalmente~

=~ ~ato de ai estar localizada a Capital do Estado e~ como

~=:~concentradora do maior volume de atividades inerente~

~ setores secundário e terciário~ além de deter a maior

~:erta de serviços· sociais básicos fatores que concorrem pa-

!"ú tornar aque La cidade no principal refúgio de migran tes das

~reas rural e urbana do interior do Estado.

Dessa maneira~ esse crescimento desordenado da popu-

:ação tem provocado sérias preocupaçoes~ vez que~ a continu-

_r essa tendência~ a ~ongo prazo~ se vislumbra uma situação

~astante inquietante3 onde os problemas de ordem econômico-

-sociais tendem a assumir proporç5e~ incontroláveis.

O enfoque que preter.de-se dar às duas variáveis esp~



_ificas -- geração e distribuição das rendas Fami~iar e dos

Chefes de Fami~ia parece justificado~ uma vez que as ~es-

"'lasse constituem nos principais e L enen toe do contexto em ar.ª-

~ise> capazes de oferecer respostas> via estudos e pesquisa>

que nos conduzam ao cerne do prob~ema.

O primeiro capitu~o trata dos objetivos-~a P~l?J;g;
importância> de~imitação e definição do tema a ser estudado.

No segundo capitu~o> faz-se uma revisão da ~iteratu-

ra cientifica existente> enfocando-se dois aspectos distin-

tos: a) aque~e vo~tado para o estudo da distribuição da ren-

da; e b) aque~e inerente ao estudo dos determinantes da ren-

da. O objetivo maior dessa parte do traba~ho diz respeito a

formulação de uma base teórica que permita> a partir dai> a

construção de um mode~o particu~ar que se preste a exp~icar

os determinantes das rendas fami~iar e dos chefes de fami~ia

da zona unbana do Municipio de Rio Branco> Estado do Acre.

O terceiro capitu~o prende-se aos aspectos metoào~ó-

gicos uti~izados. Inicia~mente apresenta-se a parte da meto-

dologia vo~tada para a construção dos principais indices de

concentração da renda. Em segundo ~ugar> enfoca-se a especi-

ficação do mode~o composto por equações de regressão ~inea-

res ú~tip~as> onde a~gumas variáveis são do tipo dumm~para
as rendas Fami~iar e dos Chefes de Fami~ia> testadas no to-

ta~ de bairros e nas duas categorias distintas em que foram

os ~es os divididos: Centrais e Periféricos.

No quarto capitu~o -- Resu~tados e Discussão são

expo as a~gumas importantes constatações oriundas do proce~

so e investigação e uma discussão dos resu~tados obtidos p~

ra s indices de concentração da renda e da estimação da fun

ção ~aradora de renda.

No quinto capitu~o são exp~icitadas a~gumas conc~u-

sõe~ obtidas das aná~ises efetuadas> as quais> espera-se> v~

nk servir de subsidios a formu~ação de medidas de po~itica

ec~ .-mico-sociais que visem corrigir as distorções identifi-



2 - REVISAO DA LITERATURA

- I n·troduçao

Pretende-se, neste capitulo, proceder-se a um estudo
~ ional, centrado, especificamente, nos dois aspectos que
-~ituem a essência deste trabalho: distribuição e determi
t e s da renda.

C E-BIBLIO ec '
Aspectos ~ distribuição da renda

o tema da distribuição da·renda no Brasil tem servi-
e palco para tniime r o s e importantes estudos, os qua is têm

-~ ado acirradas polêmicas nos meios acadêmicos e cientifico
Pais.

A imagem de uma economia em franco desenvolvimento-
- elevadas taxas de crescimento do produto, verificadas a
::rtir da segunda metade da decada de 60 e inicio da decada
- 70 -, se constituiu no fato gerador do despertar de um i.!!
-:eresse maior por parte dos estudiosos dos probiemas brasi-

eiros, voltado para dois importantes aspectos: a) estudos e~
ecificos sobre a distribuição da renda, com o objetivode i.!!

.estigar ate que ponto o desenvolvimento econômico estava pr..Q.
~ovendo, paralelamente, o desenvolvimento social; e, b) uma

iscussão mais ampla, a nivel politico, do próprio modelo ec..Q.
ômico do Brasil.

O primeiro estudo sobre a distribuição da renda bra-
sileira foi realizada por KINGSTON (1952), ao qual sucede-
ram-se, já nas decadas de 60 e 70, com a publicação dos da-
dos do Censo de 60, alguns trabalhos, dentre os quais desta-
caram-se: CEPAL (1967), SAHOTA (1969), HOFFMAN (1971) e cos-
TA (1971).

4
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A publicação dos dados do censo de 70 gerou novas
de análise do problema, possibilitando o surgime~

conjunto de estudos com a utilização de dados de
- c os censitários, 1960 e 1970; os quais revelaram, pe-
- ~-eira vez, a evidencia inerente ã deterioração da dis

'ção da renda no Brasil relativa ao perlodo. Tal con-
:_ de trabalhos iniciou-se com DUARTE (1971), FISHLOW

L ANGONI (1 9'73) .

Não obstante as diferentes metodologias utilizadas
s autores e aS,distintas explicações encontradas para

- =-tores que concorreram para a propalada deterioração,
__ - estudos culminaram com um importante ponto comum: a

~atação do aumento do grau de desigualdade da renda no
'1, entre 1960 e 1970.

Enquanto FISHLOW e DUARTE sustentam a tese de que o
principal tem sua origem nas polTticas econômicas ad~

-::2S pelo governo brasileiro, a partir de 1964, destacando
=-se rol de medidas, aquelas voltadas para os controles ri

S d C c: c:;> 1 a-r ; n S l' mp o c:t o r- a- r- 1 a s c: p rv p e •• -a'" ; a' I D. t-I t: () ~I T " rv r....• ..J.....,. . lU, I _ .;) "'" .."_ \J • I t ); ••.•••• '1 \,...;.,J ••.•. , t"' v •

: a vez, defende o ponto de vista segundo o qual a educação
:_ constitui no principal fator determinante do aumento da
::sigualdade de renda, bem como do crescimento da economia.

Estas conclusões a que chegou LANGONI, em seu trabõ
-o, foram derivadas da mensuração da import~ncia relativa

::e c ad a va ri áy e 1, ou sua c o nt r ib u'içã o m a r g i na 1 pa r a a p io ra
melhora na distribuição, obtida atraves da estimação de

egressoes - com base nas amostras de 1,27% do censo demo-
; áfico de 1~~0 e 1970 - que consideravam como variável d~

endente o logaritmo da renda, cujo comportamento estaria
elacionado com um conjunto de variáveis explanatõrias (ed~

~ação, idade, setor de atividade, região e sexo), todas sob
forma de dummies e justificadõs, diretõ ou indiretamente,

ela Teoria do Capital Humano.
Em seu trabalho, LANGONI desce a considerações so-

re as mudanças da distribuição da renda entre 1960 e 1970,
a niv e l regional. Para tal, dado a problemas de comp a r ab i lj
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::e dos dados, trabalhou com uma classificação agregada
-~al gerou seis regiões distintas1• Segundo as conclusões
- e chegou o autúr, houve um aumento de concentração du-

_ e o perlodo para todas as regiões; sendo a região IV ~i
_ Gerais e Espirito Santo) a que apresentou menor varia-

-: , com um aumento do indice de Gini de, apenas, 4%, quan-
-- este mesmo indice crescia 14% para o Brasil como um to-
: . A Região II (São. Paulo), foi a qu.e apresentou maior au-

e to, em torno de 24% para Gini e 26% para a participação
: s 10% mais ricos na renda total. Resúltados bastante prõ-

. os destes se verificaram com relação ã Região 111 (para-
, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), apesar das diferen
s em nivel de renda e taxas de crescimento.

Das Regiões analisadas, a V (Nordeste), foi a que
_ resentou um aumento de desigualdade mais prõximo da media
~ servada para o Brasil como um todo, com 14% para Gini

% para Theil e cerca de 23% para a participação dos 10 %
-ais ricos na renda total.

Finalmente, a Reaião VI (Rondônia, Acre, Amazonas,
I ~

oraima, Parã, Mato Grosso, Goiãs e Distrito Federal),apre-
sentou um aumento de desigualdade da ordem de 10% para Gini,
25% para Thei1 e uma participação da ordem de 11% dos 10%

ais ricos na renda total.
Das conclusões a que chegou o autor, uma das mais im

portantes e a que afirma estar o crescimento econômico dire
tamente relacionado com a concentração de renda. Dessa ma-
neira, São Paulo, onde se verificou a existência do maior
crescimento da renda real, apresentou, por outro lado, o
maior incremento na desigualdade da distribuição. Nos Esta-
dos do Espirito Santo e Minas Gerais, por sua vez, onde se
verificaram as menores taxas de crescimento, constatou-se a _
existência de menor aumento na concentração da renda.

Como etapa f in a l deste tópico, pretende-se apresen-
tar alguns resultados derivados de pesquisas mais especifi-

1 l\s regiões sao: I. RJ; 11. SP; !II.PR,SC,RS; IV. ~lG,ES; V. ~1A, PI, CE,
RN,PB,PE,AL,SE,BA; VI. RON,AC,AM,ROR,PA,MT,GO,DF ..
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:'cas e voltadas, exclusivamente, para aspectos da distri-
_ ição de renda no Estado do Acre.

Conforme DANTAS (1976), o Estado do Acre, um dos m~
~ res Estados do Brasil, tanto em população quanto em renda,
apresentou um indice de Gini de 0,44 , considerado bom em

omparaçao com os obtidos para os demais Estados brasilei-
ros.

Apesar desse baixo indice de desigualdade, e do fa-
to de que os primeiros 50% da população apropriaram-se de
aproximadamente, 2~% da renda, se se considerar o salãrio-
-minimo regional como um indicador de sobrevivência, fica fi
cil concluir que metade da população do Acre vive num.nivel
de subsistência.

Em recente estudo realizado pela ESTENGE2, com obj~
tivo de identificar oportunidades industriais no Estado do
Acre, foram calculados os lndices de concentração de Gini
Redundância e Variância dos Logaritmos, para o Municipio de
Rio Branco, tendo sido constatados os seguintes resultados:
0,44 para Gini, 0,36 para a Redundância e 0,71 para a Vari-
ância dos Logaritmos; os quais denotam baixa concentração
de renda no Municipio.

A literatura sobre distribuição de renda no Estado
do Acre e por demais resumida, não tendo, este autor, notl-
cia de nenhum trabalho que abord~ este tema com mais pro-
fundidade do que os acima mencionados. Este fato, aliado ao'
conhecimento da realidade sócio-econômica do Estado, despe~
tou a necessidade' de, nesta parte do trabalho, desenvolver-
-se um estudo um pouco mais aprofundado dos aspectos inere~
tes ã distribuição da renda familiar no municipio de Rio
Branco, bem como da renda dos ~hefes de familia.

2 Escritório Tecnico de Engenharia Ltda. Estudo de Oportunidades para
Implantação de Indústrias no Estado do Acre. 1~80. Trabalho realiza-
do para o Governo do Estado do Acre.
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- Aspectos ~ Determinação ~ Renda

O crescente aumento· do interesse pela Teoria do Ca-
-··al Humano no campo da economia, vem se avolumando nesses
:- imos dez anos, constituindo-se no principal responsãvel
:_ o desenvolvimento de funções e s p e c It í c a s voltadas para e~
_ icação dos determinantes da renda.

O que se pretende nesta s e çã o , é repassar alguns dos
incipais modelos utilizados por autores diversos, no estu

dos determinantes da renda. CME-BIBLIO --

Respaldado nos modelos expostos, tentar-se-ã, a par
- r d a I, a construção de um arcabouço teórico que possibilite
=. criação de ummodelo particular que se preste a e x p l í c e ro s d~
:erminantes das rendas familiar e dos chefes de famlliadas ãreas
c e urbanização precoce da Amazônia Ocidental - caso e s pec i t í c o
:a zona urbana do Municlpio de Rio Branco, Estado do Acre.

A mod e r n a Te o r i a d o Ca p i tal Huma n o que t r a ta de s pe s as
com educação, nutrição e saúde como investimento em pessoas, s~

undo SENNA (1976), surgiu hã aproximadamente quinze anos, com
,

s trabalhos de THEODORE SCHULTZ (1961), GARY BECKER (1964) e
ACOB MINCER (1968).

SCHULTZ, direcionou seus estudos para o campo da a ná l r-

se da contribuição dos investimentos em r ecu r s o s humanos para o
crescimento econômico.

BECKER, por outro lado, t i nh a como idéia r n t c í a Lp r o c e
der uma estimativa da taxa de retorno do investimento em educação
universitária e colegial, terminando por abandonar essa idéia e
investigar uma abordagem que tratasse do processo de investimento
em capital humano, através de um prisma mais q e n é r i c o . Dentro
dessa nova abordagem, o autor, ã medida que aprofundava seus
estudos, chegou a perceber a existência de vãrias lacunas na
anãlise econômica formal e a possibilidade teórica de pree~
chê-las,dado que a a n â l i s e do investimento em capital humano
oferecia alternativa de explicação sobre uma grande varieda
de de fenômenos emplricos que ainda não tinham sido devida-
mente tratados pelos economistas.

Dentre esses fenômenos, BECKER destacou os seguin-
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~es: a) os ganhos aumentam com o tempo a uma taxa decrescen
~e; b) as formas nos palses subdesenvolvidos tendem a ser

ais paternalistas, com relação a emprego, do que nos pa~
es desenvolvidos; c) pessoas jovens'mudam de emprego com
ais freqUência e recebem mais escolarização e treinamento
e emprego do que as pessoas mais velhas; d) pessoas capacl
adas recebem mais educação e outros tipos de treinamento
ue outras; e) a divisão do trabalho é limitada pela exten-

são do mercado; f) o investidor tipico em capital humano é
ais impetuoso e portanto mais sujeito ao erro do que o in-
estigador em capital tangivel.

Assim, BECKER, ao longo do seu trabalho procurou cl~
rear alguns argumentos teõricos que lhes permitisse derivar
algumas evidências emplricas como as acima mencionadas. Com
esse objetivo, pois, dividiu o seu trabalho em duas etapas,
a primei ra das qu a is trata de uma ampla explanação sobre trel
namento no emp r eq o , onde procura evidenciar os efeitos do c~
pital humano sobre ganhos, empregos, etc. A segunda etapa
ele dedicou ã análise dos efeitos dos investimentos em esco
larização.

A MINCER (1968), preocupava, particularmente, inve!
tigar os efeitos dos investimentos em capital humano e seus
reflexos na distribuição das rendas pessoais.

A partir do trabalho de BECKER (1964), passando por
CHISWICK (1966), MINCER (1968), SENNA (1976), e outros, os
modelos de capital humano que viabilizam um instrumental teõ
rico capaz de permitir a procedência ã análise da distribui
çao e geração da renda, vêm sendo paulatinamente ampliados
por esses autores.

Feitas essas considerações, o passo seguinte repor-
tar-se-ã ã apresentação dos principais modelos tomados para
análise, tendo como ponto de partida os estudos realizados
por SCHUR (1974) e PATRICK (1974).

Em seu trabalho, SCHUR preocupou-se em estudar a. eco
nomia familiar ao invés da economia da empresa agricola,mul
to embora seja, o meio rural, o seu foco de a ná l í s e . Deacor
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do com este autor, as novas contribuições da teoria fornece
ram, basicamente, uma teoria econômica da famllia, ou, como
tem sido comumente chamada, a teoria da economia familiar,
constitulda de três ingredientes basicoscapazes de a dis-
tinguir da forma pela qual os economistas focalizavam a ati
vidade econômica a n te r i o rme nt e : a) a .unidade familiar passa
a ser tratada como uma empresa, recorrendo-se, portanto, a
teoria das empresas como forma de tentar compreender o que
ocorre em seu interior - aspecto que se contrapõe ã Teoria
dos Consumidores, usada anteriormente e que se propunha a
analisar, especificamente, as atividades dos indivlduos, es
quecendo as atividades econômicas realizadas na unidade fa-
miliar; b) a variavel tempo passa a ser objeto da analise
econômica, quando se reconhece que os indivlduos raramente
consomem apenas bens ou serviços, mas, sim, combinações de~
tes com uma parcela de tempo disponlvel e rigidamente limi-

tado, no sentido de que te~-se 24 horas por dia; e c) a te~
ria tenta compreender atividades externas ao mercado,~ qua~
se relacionam com escolarização, investimento em saude, ca-
samento, controle de natalidade, socialização das crianças,

. etc.
Ainda, segundo o autor, nesta teoria, a unidade fa-

miliar ~ tratada co~o uma instituição social complexa, cujo
comportamento interdependente e justaposto durante o cicla
de vida de cada membro e da famllia como um todo, e determi
nado pela interação de preferências e capacidades de seus
membros com o meio social e econômico a que pertencem, e ao
qual esperam pertencer no futuro. Deixa claro, no entanto,
que esta teoria ainda não esta totalmente elaborada para pr~
piciar a explicação completa do comportamento familiar du-
rante o ciclo de vida.

PATRICK (1974), por sua vez, se detem na analise do
modelo conceitual da economia da unidade familiar rural. Em
seu estudo, destaca como principais componentes dessa eco-
no m ia, os se g u i nt es: a) p r o d u çã o a g r1co 1a; b) p ro d u çã o do-
m~stica (beneficiamento de produtos agrlcolas, artesanaio e
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outras atividades geradoras de renda, desenvolvidas·no lar);
c) investimento ou formação de capital (sob a forma agrlco-
la, familiar e humana); d) atividades de consumo, inclusive
lazer e bens de consumo duráveis; e) atividades externas que
envolvem trabalho·(atividades assalariadas na agricultura,
emprego no setor não agrlcola e outras atividades que prod~
zem renda); f) atividades financeiras (donativos, aposenta-
dorias e pensões, rendas provenientes de juros).

O autor destaca a importância relativa de ~ada um
desses componentes com relação ã categoria em que cada fami
lia possa ser inclulda. Dessa maneira, afirma, o componente
de produção agrTcola será nulo, ou ~uase nulo (talvez uma p!
quena horta e algumas galinhas) para a famllia de um traba-
lhador rural, enquanto que, atividades externas envolvendo
trabalhos deverão revestir-se de importância central. Por
outro lado, chama a atenção para o interrelacionamento que
existe entre esses componentes. Assim, a decisão de enviar
as crianças ã escola reduzirá os recursos disponlveis para
a produção, exemplifica ele. Ressalta, tambem, a influência
que as mudanças exercem sobre esses componentes, afirmando
que um aumento nos preços agrlcolas poderã levar o indivl-

·duo a intensificar sua produção e dedicar menos tempo a atl
vidades externas. Por último, destaca a importância de al-
guns fatores, tais como, a posse da terra, os quais podem
afetar o desempenho econômico da unidade familiar e influen
ciar suas decisões de consumo e investimento.

Utilizando-se do respaldo teórico fornecido pelos
dois autores acima referidos, JORDAO FILHO (1976) elaborou
uma função geradora de renda, fundamentando-a na teoria da
firma, numa aplicação parcial da teoria econômica da faml-
1 ia .

Seu estudo nao chegou a incluir todos os componen-
tes da economia familiar citados por PATRICK (1974). Consi-
derou, apenas, os seguintes componentes: a) produção agrlc~
la; b) escolarização formal do Chefe da Famllia; c) renda
não agrlcola do Chefe da FamTlia e de sua esposa; d) idade
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c
o Chefe da Faml1ia (como forma de encontrar uma relação com

o ciclo bio16gico do homem); e, de maneira indireta, consi-
derou, ainda, a mão-de-obra familiar, bens consumidos pela
familia e trabalhadores, alem de doações a terceiros.

Ap6s a caracterização de seu referencial te6rico,
termina por chegar ã forma da função geradora de renda. To-
mou para tal uma forma modificada da "equação quadrática
por ser esta, dentre as demais funções polinomiais, uma das
que apresentam car~cteristicas mais apropriadas com o que
se espera teoricamente do mundo real, quando se tomam variá
veis que devem ter um máximo e/ou minimo.

Justifica a escolha da forma quadrática pelo· fato
de ter que trabalhar com a variável idade, na função. Assim,
ceteris paribus, para um aumento de idade espera-se um au-
mento correspondente na variável dependente, ate certa ida-
de critica, a partir de onde, com o tempo, ê de se esperar
que aconteça um decrescimo da variável dependente. Este com
portamento se apresent~ ccndizc~te co~ c c~clc t~c16gico de
homem, onde em função de uma idade ótima, deverá ocorrer um
efei to máximo antes de começar a decrescer. Termina por apr~
sentar seu modelo sob a forma seguinte:

onde:

y =
Xl =
X2 =
X3 =
X4 =
Xs =
X6 =
X7 =
Xa =

ganhos liqu i do s familiares (CrS/ano);
terra cultivada (em ha.);
,mão-de-obra famil iar d is p o n I v e l (homens/ano);
valor dos rebanhos disponlveis (Cr$);
capital de produção (Cr$);
nivel de diversificação (numero de estabelecimentos);
nlvel de adoção (% de prãticas adotadas);
credito (valor dos emprestimos em Cr$);
insumos adquiridos (aquisíção/ano, em Cr$);
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Xg = educação do Chefe da Famllia (anos de escolaridade for
ma 1 ) ;

X 1 o = idade do Chefe da Familia (anos de vida);
2X10 = idade ao quadrado do Chefe da Familia (anos devidaao

quadrado) ;
a = termo constante;
b. = parâmetros da equação (i = 1 , 2 , ... 10) .

1

Ressalta, por ultimo, o conceito de uma função ger~
dora de renda como aproximação da id~ia de uma função de l~
cro, e, como tal, a eficiência t~cnica e alocativa dos re-
cursos passa a ser relevante. Em tal situação, as variãveis
sociais (educação e idade) influenciam a habilidade empres~
rial e, consequentemente, os lucros.

O modelo a ser examinado agora foi utilizado por
SILVA (1976), e aplicado â verificação' dos determinantes da
renda das populações m~rginais da cidade de Fortaleza, ten-
do como respaldo teórico fundamental, a Teoria do Capital
Humano.

O objetivo maior de seu trabalho centrou-se na ~ve~
tigação da importância das variãveis sexo, idade, educação,
condição de migrante, horas trabalhadas por semana, classe
de trabalhador, oficio e idade ao quadrado, para a geração
da renda das populações pobres dos bairros marginais da ãrea
metropolitana de Fortaleza. O autor trabalhou com um modelo
onde a variãvel dependente -- logaritmo da renda individual
por semana -- ~ função das variãvei~ acima referidas. Em uma
segunda etapa, tal modelo foi modificado em sua variãvel d~
pendente, passando, esta, a ser o logaritmo da renda indivi
dual por hora. Tal modificação deveu-se, afirma ele, ao fa-
to de tentar eliminar algum possivel vi~s existente no m~
delo inicial, provocado pela evidência de que os ganhos são
um produto da taxa de salãrio pelo numero de horas trabalha
das.

Na parte operacional ambos os modelos foram aplica-
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os ao total das observações e, especificamente, a cada um
:os segmentos -- empregados e autônomos -- em que foi estra
~ificada a população, segundo o vlnculo empregaticio.

Tais modelos foram expressos atra~~s das seguintes
ormas:

2og Y = f(Sx, Id, Ed, Mg, Ht, Ct, Df, Id , u.)
og y+ = f(Sx, Id, Ed, Mg, Ht, Ct, Df, Id2

, u.)
onde:
y = renda individual por semana; BCME -BIBLIOTEC
y+ = renda individual por ho ra ;
Sx = sexo;
Id = idade;
Ed = educação;
19 = condição de migrante;
Ht = hora s trabalhadas por semana;
Ct = classe de trabalhador;
Df = oflcio;
Id2 = idade ao quadrado;
u = erro estocãstico.

O modelo em a nà l is e , a seguir, faz parte do trabalho
de LIMA (1975). Tem como respaldo teórico a Teoria do Capi-
tal Humano e como objetivo principal, proceder à identific~
ção dos fatores determinantes da renda individual na ãrea
metropolitana de Recife, categorizando os indivTduos homog~
neamente -- agrupamento e estudo dos dados a nivel de sub-
-grupos --, mediante estratificação da renda e da mais im-
portante variãvel independente, em cada estrato de renda.

Em distintas fases de seu trabalho, o autor testou dife
rentes modelos de regressão, tendo, no entanto, usado um mes
mo conjunto de variãveis ao longo de todos os estratos de
renda individual. Trabalhou, basicamente, com dois modelos
distintos. O primeiro deles, foi aplicado às observações es
tratificadas, objetivando selecionar a mais significante va
riãvel de cada estrato, com a seguinte forma funcional:
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Y .. = f.(C .. , S .. , 1.., E.., T .. , R .. , U ... )
lJ J lJ lJ lJ lJ lJ lJ lJ

onde:

Y .. = renda mensal;
1 J

C. = condição familiar (Chefe e nao Chefe);
1

S. = sexo;
1

eeME -BIBLIOTECAI. = idade;
1

E. = numero de anos de estudo;
1

T. = tamanho da faml1ia;
1

R. = numero de pessoas remuneradas na famllia;
1

U. = erro estocãstico;
1

i = 1, 2, n indivlduos;
j = 1,2, k estratos de renda individual.

As variãveis Sexo e Condição Familiar foram repre-
sentadas por variãveis 'dummies, e as demais foram considera
das numericamente sem quaisquer modificações, ficando, as-
sim, a constante das regressões correspondendo ã renda dos
individuos não chefes do sexo feminino e analfabetos, que
constituem as categorias excluldas.

O segundo modelo foi test~do apenas entre os filhos
remunerados e residentes com os pais. As variãveis introdu-o
zidas nesse novo modelo foram consideradas Iproxies do back-

qroun d" famil iar, 'numa tentativa de medir o grau de i nf lu-
~ncia da familia sobre o rendimento ~os individuos.

,O modelo foi testado a nivel de estrato de renda e,
para o total dessa sub-amostra não estratificada. Sua forma
funcional e a seguinte:

Y.. = f .(C .. , S .. , I .. , E .. , T .. , R .. , S ., I " E ., y ., U ..• )
1J J 1J 1J 1J 1J 1J 1J PJ PJ PJ PJ 1J

onde:
Y .. = renda mensal;

lJ
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C .. = condição famil iar;
1 J

S .. = sexo;
1J

1.. = idade;
1J

E •• = numero de anos de estudo;
lJ

T .. = tamanho da familia;
1J

R .. = numero de pessoas remuneradas;
1J

S pj = sexo do Chef~ da Familia;

Ipj = i da de do Chefe da Faml1ia;
E pj = numero de anos de estudo do Chefe da Famllia;
y pj = renda do Chefe da Familia;
U •. = erro estocastico;

lJ

i = 1 , 2 , n indivlduos;
j = 1 , 2, k estratos de renda individual.

Examina-se, em'seguida, o trabalho realizado por
SANT'ANNA et aZii (1977), que teve como objetivo analisar
alguns dos principais determinantes do bem-es ar sócio-eco-
nômico da familia tomada como unidade integrada de consumo
numa economia urbana -- o caso de Belo Horizonte.

D trabalho, segundo os a~tores, não aborda especifl
camente a questão da determinação conj nta de participação
e de renda; não inclui, tampouco, os fatores determinantes
da estrutura dem6grafica da familia e o grau de escolarida-
de de seus membros. Concentra-se, basicamente, na utiliza-
ção d e.e s s a la r i ado s potenciais no mercado (considerando sua
dotação de capital humano) e na renda por eles obtida, de
acordo com sua pOSlçao nos diferentes nlveis de bem-estar
econômico na cidade3•

3 Os autores usaram um indice definido por: renda por unidade adulta
equivalente (YCDN) de uma familia, para distinguir os diferentes ni-
veis de bem-estar econômico. A conversão em yeDI' foi feita segundo me
todologia adotada por Milton Friedman em'~ Nethod o~ Cor.paring Income
of Eamiliee Differing in Compoei t.ion'; conf'erence on »eeearcli in inçome
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ME-

A necessidade de proceder ã anãlise mediante a posi
çã o d e c a da assal a t' ia do nos di f e r e n t es n ; v e is d e r e nd a f o i
justificada pelos autores dadas as seguites evid~ncias: 1)
a renda de uma familia não se consti.tuir) em si mesma, numa
medida adequada de sua posição na escala econ~mica (as faml
lias maiores podem ter mais assalariados, e isso faz cres-
cer a renda total da familia); 2) a renda per capita dã ex-
cessiva importância às crianças na determinação do bem-estar
de uma famllia; 3) a renda real não corresponde proporcio--
nalmente ao seu numero de membros, i ndependentemente de suas
i da d e s; vez que, d e mo d o g e r a 1, a s fa m 11 ia s m a io t' e s t e r ã o u m
numero significativamente maior de crianças pequenas e, a
aus é nc i a de um ajustamento das idades dos membros da f am i l ia
implicarã em que muitas das famllias maiores fiquem artifi-
:ialmente situadas na parte inferior da escala de rendas.

Dadas essas considerações, a renda familiar foi di-
vidida pelo numero total de unidades adulto-equivalentes de
cada famTlia, o que pcssibilitou u distribuiçâc d SS35 faml
lias em quatro classes distintas de renda: pobre, baixa, m~
dia e alta; fato que viabilizou a definição de quatro inter
valos de ICONr..

A partir desse ponto, os autores se propõem anali-
sar as reivindicações impostas à renda da familia pelo ~nus
de depend~ncia e sua capacidade de gerar renda em cada um
dos n;veis de vida. Assim, iniciam seu estudo partindo da
identidade que define YCON:

Y L--r = Ir P __E__ + R
"T": . P rr-

arid iaea l t h , v. 15 (1952), pp. 9-24. Segundo essa metodologia
foram usados os seguintes pesos: O a 2 anos de idade = 0.1 un.; 2 a
10 anos de idade = 0.5 un.; 10 anos de idade e mais = 1.0 uno
Limites mais baixo e mais alto dos quatro intervalos de renda fami-
liar, por YCON, em Cr$/mes de 1972.

ICON Mais baixo
Pobre O
Baixa 101
Media 369
Alta 728

Ma is alto
100
368
727
aberta.
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onde:
Y = renda da faml1ia;

= numero de unidades adulto-equivalentes na faml1ia;
L = numero de assalariados potenciais na faml1ia (por defi-

nição adultos nao estudantes);
P = numero de trabalhadores efetivos que participam no mer-

cado de trabalho; CME-BIBLIO EC
E = renda produzida;
R = rendimentos da famllia nao ~rocedentes do trabalho.

Com esse objetivo, suas atenções se voltam para ca-
da um dos três fatores do lado direito da identidade, pes-
quisando: 1) as caracterlsticas d~mograficas da famllia que
determinam a relação L/N; 2) a proporção do efetivo poten-
cial de adultos que são utilizados no mercado de trabalho,
dada pela relação P/L (determinada por fatores que afetam a
participação), alguns dos quais podem ser detectados pela
analise econômica); e 3) a capacidade de gerar renda dos
membros da faml1ia que efetivamente participam no mercado de
trabalho, juntamente com os rendimentos não procedentes do
trabalho que a famllia receb~ e que conjuntamente, determi-
nam sua renda monetaria total.

A analise de SANT'ANNA et alii, a partir da" e apr~
sentada em duas partes: a) o estudo das diferenças na estr~
tura e na capacidade de produzir rendas das faml1ias, em ca
da um dos quatro nlveis de YCON; e, b) analise dos determi-
nantes da capacidade de produção de renda das faml1ias!

° salario mlnimo legal na area metropolitana de Belo Horizonte por
ocasião da pesquisa (nov/72) era de Cr$268,OO, ou seja, aproximada--
mente, US$ 43 por mes, ã taxa de câmbio de Cr$6,21S por dólar.
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A segunda parte do trabalhos, os autores a subdivi-
dem em três seções distintas. Na primeira expõem um q adro
de referência para sua anãlise onde são enfocados os deter-
minantes da capacidade da familia de produzir renda. A se-
gunda seção trata do exame do efeito dessa capacidade de prE.
dução de renda sobre o emprego e a renda dos membros da fa-
mIli a , usando, para "tal, as funções de emprego e renda. Na
ultima seção, examinam os efeitos da estrutura familiar e
de variáveis econômicas correlatas sobre a pobreza urbana,
analisando, conjuntamente, a situação de emprego e a capaci
dade de gerar renda de famllias de diferentes niveis de ren
dimentos. SCME-BIBUdTEC

Dentro dessa segunda parte, interessa, especifica-
mente, a subseção que trata das funções de renda. Nesta pa~
te do trabalho, os autores procuram estabelecer uma relação
entre composição da familia e geração de renda famil iar
atraves da determinação da renda dos membros que encontra-
ram emprego. Com esse objetivo, pois, trabalharam com fun-
ções de renda inerentes aos assalariados principais e secun
dários da famllia6, as quais assumem a seguinte forma:

onde:
RM = refere-se a renda mensal;
S ex = refere-se ao sexo da pessoa;
I DA = refere-se ao grupo etãrio;
ED = refere-se a categoria educacional;
U = refere-se ao erro de estimativa.

A variável dependente em todas as estimativas e o
S Para o que se propõe este trabalho, a segunda parte do estudo em aná-

lise e a que assume maior importância, motivo pelo qual om t ir-se-á cE.
mentários sobre a parte primeira.

6 Define-se como a~salariado principal aquele que recebe a remuneração
mais alta entre os membros da familia; e, secundário, todos os de~ais
membros da familia ocupados em atividades remuneradas.
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ogaritmo natural da renda mensal em cruzeiros.
Ao estimar as funções de renda, os autores procura-

ram detectar, numa versão preliminar, interações observadas
entre instrução e estrutura do mercado (setor formal versus
setor informal), supondo um conjunto de variáveis simuladas

ue representariam as várias combinações de grau de escola-
ridade e a segmentação do mercado de trabalho. Essa opção
foi abandonada, explicam, em troca do uso de uma variável
simples representando o grau de escolaridade, dado o inte-
resse em testar o modelo convencional de capital humano, e,
tambem, a possibilidade de desagregar operacionalmente a e2
trutura do mercado em variáveis discretas, que formam o pri
meiro agrupamento de determinantes na análise dos residuos
de renda.



3 -, AS PECTOS l"'1ETODOL6GI COS

3.1. - Introdução

Os dados uti.lizados neste trabalho são oriundos da
pesquisa sobre Nivel de Renda e Condições dos Assentamentos

Habitacionais da População Urbana de Rio Branco - Acre, re~
lizada pela equipe de pesquisa do CEAG-AC, no ano de 1980 ,
sob a supervisão de uma equipe tecnica da qual fazia parte
este autor.

A pesquisa foi desenvolvida no conjunto dos bairros
que constituem a zona urbana do Municlpio de Rio Branco,que
contava, ã epoca, com uma população de 75.147 habitantes e
18.932 residências de todos os tipos.

Para o cálculo do tamanho da amostra a ser pesquis~
da, foram usadas tecnicas estatlsticas1 comuns a este tipo
de trabalho, tendo ficado a mesma estabelecida em 516 (qui-
nhentas e dezesseis) residências.

A distribuição dessa amostra por bairros, foi feita
segundo um criterio de proporcional idade entre o numero de
residências existentes em cada b~irro e o total de residên-
cias em todos os bairros.

Aplicado o criterio, a amostra ficou mstribulda con
forme a Tabela 1.

3.2. ~ Da análise ~ distribuição da renda

3.2.1. - A Curva de PARE TO

Atribui-se a VILFREDO PARETO o merito de ter inicia
do, pela primeira vez, uma discussão extensiva do problema
da distribuição das rendas entre os indivlduos.

21
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TABELA 1 - Distribuição da amostra pelo total de bairros.
'CM

Bairros Numero de residências
Abs. %

N9 de residências
pesquisadas

Abrahão A1ab
Aviário
Base
Bosque
Cadeia Velha
Centro
Cerâmica
Experimental
Floresta
Jose Augusto
Preventõrio
Salgado Filho
São Francisco
Vila Ivonete
Cidade Nova

.6 de Agos to
Triângulo

1.009
537
688

2.379
558

1.378
516

1.304

934
1.398

843
1.665

952
359

1.130
1.344
1. 938

5~3
2~8
3~6

12~5
3~0
7~3
2~8
6~9
5~0
7~4
4~5
8,9
5,0
1,9

5,9

7 ,1
10,1

27
15
18
65
15
37
15
35
26
40

22
46
26
10
30
36
53

T o tal 18.932 100,0 516

FONTE: Cálculos desenvolvidos pela equipe de pesquisa do CEAG-AC.

Suas pesquisas levaram-no a concluir pelaexistência
de uma estreita relação funcional entre os nlveis de renda
de cada estrato da distribuição e o numero de pessoas econo
micamente ativas.

Partindo do estudo isolado de vários casos distin-
tos, observou PARETO, ao longo de sua análise, um importan-

1 Para maiores detalhamentos ver: BARBOSA FILHO, Manuel. Intro~Ação à
Pesquisa - Métodos~ Técnicas e Instrumentos. Livros Tecnicos e Cien-
tlficos Editora S.A. 2a. ed. ~ Rio de Janeiro~ 1980, p. 235.
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te comportamento relacionado com a renda; constatou que es-,
ta se distribula com uma quase perfeita regularidade esta-
tatlstica. Verificou, ainda, que esta distribuição agrupa a,
de um lado, grande numero de indivlduos com rendimentos in-
feriores ã media do grupo ao qual pertencia; de outro, ape-
nas pequeno grupo de, pessoas cujos rendimentos se situavam
ligeiramente acima do valor medio.

Baseado em,suas observações, PARETO estabeleceu uma
lei que acreditava ser na tu.r a l , Essa lei, afirma que a dis-
tribuição de rendas, superiores a determinado limite, segue
uma linha reta de escala bilogarltmica. ~ r~<:«.

Trabalhando com os eixos ortogonais, locando no ei-
xo das abcissas as rendas Y, e no eixo das ordenadas o nume
ro de pessoas cujas rendas eram iguais ou superiores a Y ,
PARETO constatou uma formidãvel semelhança entre as curvas
que representavam as diferentes distribuições; todas elas
fortemente próximas da 'forma de h i pêr-b o l es , de equaçao da-
da por: N = A / (Y - Yo)Ct (1)

onde:

N = numero de pessoas com rendas superiores a R;
Y = renda individual;
Yo = limite inferior da renda abaixo da qual a distribui-

çao de PARE TO nao funciona;
A = constante de proporcionalidade;
Ct = parâmetro indicador do grau de concentração de renda.

A anãlise da equação (1) permite que se deduza, fa-
cilmente, que ã medida que Y tende para Yo, N tende para i~
finito, e ã medida que Y tende para infinito, N tende para
zero.

Estas deduções conduzem, obviamente, ã evidência de
que a curva correspondente ã equação em análise possui as-
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sintotas: uma para Y = Yo, e outra para N = O, co~forme se
observa na Figura 1.

•.------~ I
I
I
I
I
I
I
J
I
I
I
I
I
I
I

C E-

N9 de pepsoas com rendas iguais ou superiores a Y

o i! y (c1asses de renda)
Figura 1 - A Curva de PARETO.

A transladação do eixo das ordenadas (eixo das fre-
qUências acumuladas), ate o ponto Z (ponto correspondente ã
menor renda observada), implica em que se tenha Yo = O. Es-
te ponto leva a uma transformação na equação (1), que passa
a assumir a forma simplificada, com dois parâmetros, dada
por:

( 2)

Lo ga r itm an do a eq u a ç a o (2), ob tem - se:

Log N = log A - à log Y ( 3)

cuja representação gráfica, em escala duplamente logaritimi
ca, corresponde a uma linha reta da forma: Y = a + bx, de
declividade negativa e coeficiente angular igual à b.

Tendo constatado, empiricamente, que as distribui-
çoes de renda se adaptavam, todas, a retas de ~êntica decli
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vidade, acreditou PARETO, ter chegado a uma lei natural. As
sim, de acordo com tal lei, haveria uma tendência inevitã-
vel para a renda distribuir-se de maneira anãloga em todos
os pa is es , independentemente de suas instituições po Iit i c as ,
sociais e tributãrias. Verificou, ainda, que a sua curva de
rendas era semelhante para diferentes 'palses e em distintos
perlodos (Inglaterra, Prussia e Saxônia no seculo XIX, Peru
no s é cu lo XVIII, Ba s i l ê t a medieval, etc).

A ~quação de PARETO com dois parâmetros,permite que
se calcule a renda total (Rt) recebida pelos membros de de-
terminado estrato de renda, conform~ pode-se ver na Figura
2 .

NQ de pessoas
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I,
I-----~/•- -- - -~-: ...•.,..;.<;.~
I :
I I,

CME _SlBLIOTEC

o Y":'-l Y•.. yYo

Figura 2 - Representação grãfica da Equação de PARETO.

Considerando-se Y. 11-
determinado estrato de renda, o
das encontram-se n es te estrato,

P . N. 1 N. A A= - = --
1 1 - 1 a y~y. 11 - 1

e Yi como os limites de um
numero de pessoas cujas ren
serã dado pela expressao:

( 4 )
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e a renda total auferida pelas pessoas desse estrato
dada por:

sera

( 5)

A substituição do valor de Y , em função de N
apos simplificaçõe~, conduz a:

R. =
1

aA
a -1 a-Iy. 1

1 -

1
a-1)

Y •
1

( 6)

Este procedimento, segundo DANTAS (1976), pode ser
utilizado para qualquer que seja o estrato de renda, com ex
ceçao do ~ltimo, no caso deste nao possuir limite superior.

Neste caso, se a > 1, pode-se utilizar a noção de
limite.

Um metodo alternativo, qu~ conduz a resultados apr~
ximados, pode ser usado para o calculo da renda total de ca
da estrato de renda. De acordo com tal. metodo, a renda to-
tal sera dada pelo produto da renda media (fornecida pela
media de cada estrato), pelo n~mero de pessoas pertencente
a cada estrato.

No caso do ultimo estrato de renda nao possuir liml
te (aberto ã direita), a renda media sera dada pela expres-
sao:

-, a
y=v(, 1. a- U)

onde: a = c - db - a ' sendo:

v = renda media estimada da ~ltima classe;
Y = limite inferior da classe aberta;
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a = logaritmo do limite inferior da pen~ltima classe;
:,b ~ = 1 o g a r i tm o d o 1 im i t e i n f e r io r d a ~ 1 t im a c 1a s se;
c = logaritmo da soma das freqüências das duas últimas clas

ses de renda;
d = logaritmo da freqUência da ~ltima classe.

Baseado nas distribuições de renda, PARETO observou
que a grandeza do parâmetro a , indicador do grau de desi-
gualdade na distribuição de renda, variava entre l,~ e 1,9,
em torno do valor medio de 1,5 . Segundo ele, quanto maior
o seu valor numerico, tanto mais c6ncavo o ramo da hiperbo-
le e tanto mais acentuada a desigualdade da renda. Analoga-
mente, a valores menores do parâmetro estão associados meno
res graus de concentração da renda.

A Figura 3 mostra duas distribuições hipoteticas
as quais diferem, apenas, no valor de a. A curva ã qual e~
tã associado o maior valor de a indica uma maior desigual
dade na distribuição da renda entre os habitantes de uma cer
ta comunidade.

.CMe -BIBLIOTeCA

N9 de pessoas com rendas iguais ou superiores a Y

~y (classes de renda)o
Figura 3 - Curva de PARETO com diferentes valores de a.
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o parâmetro a da equação (2), coeficiente de con-
centração, corresponde ao coeficiente de elasticidade da fun
ção de distribuição da renda, ou seja, a elasticidade do nu
mero de pessoas N em relação ao limite mais baixo da ren-
da Y.

Dito de outra maneira, a representa o decrescimo
percentual do numero de pessoas quando se passa para uma no
va classe de renda, percentualmente mais elevada. D~do que
a assume, normalmente, valores maiores do que a unidade
pode-se afirmar que ã medida que Y cresce, NY tende a
decrl=scer.

_d(logN)
d(logY) = a

3.2.2. A Curva de LORENZ e o !ndice dc G!NI

Apesar da grande importância assumida pelo metodo
idealizado pelo economista VILFREDO PARETO no contexto dos
estudos voltados para a avaliação da desigualdade da renda.
tal metodo tem sido alvo de severas crlticas no tocante as
restrições po ss uId as pelo mesmo, dado não ser tão geral qua~
to supunha seu autor.

Uma das principais restrições diz respeito ao fato
do metodo se mostrar inadequado às distribuições em que a
classe de renda mais alta apresenta-se com intervalo supe-
rior aberto.

Segundo IORIO (1973), a curva de PARETO nao acusa-
ria, por exemplo, o fato de em uma comunidade o indivlduo
mais rico centuplicar, de repente, sua fortuna, sem que se
processe qualquer alteração na renda dos demais habitantes;
valendo dizer que os parâmetros da equação permaneceriam os
mesmos, tanto antes quanto apõs o suposto enriquecimento in
dividual.
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Baseado nesta restrição apresentada pelo metodo de
PARETO, com objetivo de melhor visualizar a distribuição da
renda entre os habitantes de uma determinada comunidade, LO
RENZ propôs que se representasse no eixo das ordenadas as
percentagens acumuladas das rendas recebidas, e as pessoas,
por ordem crescente de renda, no eixo 'das abcissas. Tal pr~
cedimento gerou o que passou a se chamar de curva de L.ORENZ,
localizada no interior do triângulo ABC da Figura 4.
r-----------------------------~ B

Y

Yi..

i-1
I
I
I
I Y;,. -l-
I,
I~ ~I~ ~ N~ iOO%

A N~-i f..)\ c
Figura 4 - Representação gráfica da Curva de LORENZ.

A observação dessa figura permite que se extraia al
gumas conclusões importantes:

1) no caso e~ que todos os habitantes de uma comun;
çade percebam a mesma renda, o que implicaria em uma distri
buição perfeita de rendas, a curva de LORENZ seria a linha
reta AB , denominada reta de eqUidistribuição ou linha de
perfeita igualdade;

2) se, toda a renda da comunidade estivesse em maos
de um so individuo, a curva de LORENZ seria representada pe
1a curva ABC; i nd i c a t iv a da máxima concentração, por isto,
denominada de linha de perfeita desigualdade.
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Em termos práticos, porem, a curva de LORENZ sempre
se situa entre os dois casós extremos apresentadGs~ tendo
sua concavidade diretamente dependente do maior ou menor grau
da desigualdade de renda entre as pessoas.

Na figura 4, a curva de LORENZ, representada pela
curva de traçado cheio, refere-se a uma distribuição mais
concentrada. Se as duas curvas da figura acima se referis-
sem a distribuições de renda de uma comunidade, em duas ep~
cas distintas, e se a da linha pontilhada correspondesse a
epoca mais recente, poder-se-ia afirmar que a concentração
de renda sofrera uma atenuação nos últimos tempos.

.No caso da figura 4, o grau de concentração de ren-
da pode ser medido pela seguinte relação:

L = Jl:rea AEBD
Jl:rea AEBC

E- IBLIO EC .

Esta medida ae concentração de renda e conhecida co
\mo Coeficiente de GINI, e quanto maior a desigualdade maior

sera este 1ndice.
Existem vários processos que conduzem ao 1ndice de

GINI. Neste trabalho, porem, restringir-se-ã a apresen-
tar um processo alternativo, de uso freqUente em trabalhos
desta natureza, tal como o apresentado por HOFFMANN (1971).

o primeiro passo para obtenção deste indice resume-
-se em se obter um valor aproximado da área compreendida e~
tre a curva de LORENZ e o eixo das abcissas, calculando-se
a área do pol1gono cujos vertices são a origem dos eixos
o ponto C e os pontos (N., Y.), i = 1,2, ... n. Esse po

11--
llgono pode ser decomposto em n trapezios (mais precisa--
mente, um triângulo e n-l trapezios). As bases do i-esimo
t r ap e z i o são Y1· e ·Y. 1 e sua altura ( . 1)' Sua área

1- i' 1-
e dada pela expressão:

Y. + Y. 1
1 1 -

2
N .

1 N. 1)
1 -

( 9)5 .. =
1
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A área de desigualdade assume, por sua vez, um valor
n

aproximado, dado por: 1/2 - I Si ' dado que a área do tri-
i = 1ângulo ABC -e igual a 0.5.

Assim, o indice de GINI sera dado atraves da expre~
sao seguinte:

n
'i'
l

i = 1
G=1-----1/2

S.,
= 1 - 2

n
L

i= 1
S., ( 10)

Da substituição de (9) em (10), e apos algumas sim-
plificações obtem-se:

(11 )

Pa ra e x pr im ir o i nd ic e d e G IN I em t e rm os pe r c e ntua is.
basta multiplicar o resultado obtido da equação (11) por 100.

o processo de aproximação do indice de GINI exposto
acima, apresenta algumas vantagens e desvantagens. Uma an-
tagem e permitir sua visualização geometrica. Uma des anta-
gem aparece no fato de que no processo de cálculo não se i~
cluem, na área de desigualdade, as áreas compreendidas en-
tre a curva de LORENTZ e a poligonal cujos vertices sao a
origem dos eixos e os pontos (Ni, Vi)' Este fato traz como
conseqOência uma subestimação da desigualdade real, sempre
que se trabalha com o indice de GI I".

3.2.3. O Indice de THEIL

o indice de THEIL e a Razão de Co nc e n t ra ç é o de GINI,
têm sido amplamente utilizados em economia em problemas re-
lacionados, principalmente, com a medição do grau de desi-
gualdade de renda; muito embora se prestem a estudos de ou-
tros atributos que não sejam renda, tais como, o grau de
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concentração na distribuição das terras, produção ind
al, área plantada etc. Segundo COSTA (1979), podem ser sa-
dos nos estudos de qualquer atributo que se possa imagina
no plano teórico, como igualmente distribuldo pelas pessoas
ou espacialmente. Esse rol de opções torna-se real em fun-
ção do fato destas medidas possulrem um significado estatl~
tico perfeitamente bem definido, e independerem, ambas, da
forma da distribuição estudada.

BCME -BIBLIOTec
O lndice de THEIL, idealizado pelo autor que lhedeu

o nome, tem como respaldo teórico a Teoria da Informação
ficando, pois, o seu entendimento, s·ubordinado a compreen-
são de alguns conceitos básicos desta teoria.

A exemplo do que ocorre com outros lndices, tal co-
mo GINJ, o cálculo do lndice de THEIL apresenta dois extre-
mos:

1) completa igualdade na distribuição da r e nd a.i quan
dó .todos ós indivlduos de uma comunidade percebem igual re~
da; e

2) completa desigualdade na distribuição da renda,
quando apenas um Gnico indivlduo recebe toda a renda.

Obt~m-se o Tndice proposto por THEIL, atrav~s da ex
pressao seguinte:

T = L Y.
i 1

log
Y •

1

X .
1

( 1 2 )

onde:

Y·. = participação da renda classe i;
1

Xi = participação da população da classe i.

A obtenção das duas situações limites acima referi-
das ~ facilmente conseguida a t ra v é s da substituição das duas
possibilidades na fórmula (12).
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Segundo DANTAS (1976), o tamanho da população estu-
dada ~ quem determina o mãximo valor de T; e a utilização
do Ind ic e , tal como apresentada pela formula (12), conduz,
forçosamente, a uma subestimação da desigualdade, tendo em
vista que o mesmo supõe ser a renda, igualitariameAt~ dis-
tribuida dentro de cada classe.

HOFFMANN (1971), apresenta uma formação dos aspec-
tos inerentes ã redundância e ao indice de THEIL. Segundo
ele, dado uma população com m indivlduos,sendo Pl, P2~ ... Pm
as frações da renda total que cada indivlduo re c eb.e, a r e du n
d â n c ia (R ) d a d i s t r ib u iç ã o p od e s e r o b t id a a t ra v es da e x pr e~
sa o:

m
R = L

i=l
p.

J
log

eCME _BIBLIOTI!CA

( 13)

Os casos limites da distri~uição serao obtidos a
partir das seguintes suposições:

11) se Pl = P2 = ... Pm = -m- => R = O , o que con-
duz a completa igualdade na distribuição da renda; e

2) se R = log m ,quando se toma: O l oq m= hm x.log x= Ü,
X=90

o que implica em perfeita desigualdade.

Dessa maneira, o numero total de indivlduos da pop~
lação ~ quem determina o valor mâximo assumido pela redun-
dância da distribuição de renda.

S ej am:
a) uma população de m indivlduos;
b) T.m , o numero de indivlàuos que nada recebem (T

~ a fração da população que não recebe renda);
c) a suposição de que a renda total estâ igualmente

distribulda entre os m(l-T) indivlduos restantes, de modo
que cada um recebe a fração 1 da renda total.

m(l-T)
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Nesta situação, fica fácil ver que a redundância da
distribuição da renda pode ser dada pela expressao:

R = log
1 - T

1 ( 14)

o que implica dizer que a redundância ê uma função crescen-
te da fração (T) da população sem renda.

Trabalhando com logaritmos naturais, tem-se:

T = 1 - -Re , LIO"'E ( 1 5 )

Assim, dado um conjunto de indivlduos com uma dis-
tribuição de renda qualquer, pode-se determinar o subconju~
to formado pelos elementos que ficariam sem renda, supondo-
-se que a renda total seja igualitariamente distribulda en-
tr~ os indivlduos restantes, mantendo-se a redundância cons
tante; bastando, para tal, fazer uso das expressões (13) e
( 1 G) •

Se as informações disponlveis sao a nlvel de estra-
to de renda, o valor de R pode ser obtido a partir da su-

.posição de que a renda seja igualitariamente distribulda den
tro de cada estrato.

Dessa maneira, sendo:
1) n = n~mero de estratos;
2) w. = numero de indivlduos no i-esimo

1
... n);

estrato ~
(i = 1, 2,

3) z. = a renda recebida pelos elementos desse es-
1

trato;
4) m = numero total de individuos;
5) Z = rerda total da população.

o numero de indivlduos no i-esimo estrato como fra-
ção da população serã dado por: x. = w· / m; e a fração da

1 1
renda total recebida pelos mesmos s e r â : Y· = z . J Z, cada in

1 1
d iv id u o recebendo Yi / w; = Yi . m , da renda total.
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Nesta si tuação, a redundância sera fornecida pela ex
pressao:

n
R = L Y. 10g

. 1 ', =
Y •

1
X., ( 1 6 )

c E-BrSLIO

o valor de R, dado pela expressão (16), pode ser
expresso, t arnb êm , em 'função de v , e' Z., como segue:, 1

n z . z. m
R = L -'- 10g-'-"",-i=l Z wi Z =

1 n
LZ i=l

z .,
z.

log , - 10gw·1
Z
m

( 17)

o fato de que nao se verifica a suposição inerente
a distribuição igualitaria da renda, dentro de cada estra-
to, implica em que as formulas (16) e (17) apresentem um r~
sultado subestimado da redundância da distribuição da ren-
da. A expressão (16) fornece, unicamente, a redur.dância en-

tre estratos, conforme pode-se ver na formula abaixo:

n
R = I

i = 1

., .
n ,

y. log s .!>, + L y. (I p.jy. 10g m .x . p.jy.) (18), "i=l' i=l J' 1 J 1

-Na expressao (18), a parte situada dentro do paren-
teses da a medida da redundância d6n~ro do i-esimo estrato.
Vale ressaltar que a 'razão dada por p.jy. ,representa a

. J'parte da renda do estrato recebida por certo indivlduo, e,.
m.x. = w .. refere-se ao numero de indivlduos do estrato.

1 1

Dessa maneira, o'segúndo termo do segundo membro da
expressão (18), representa uma media ponderada das redundâ~
cias dentro dos estratos -- ou redundância intra estratos

funcionando, as frações de renda total recebidas por ca
da estrato, como fatores de ponderação.

o primeiro termo da expressão (18), a nâ lo qo ã expre2.
sao (16), representa a redundância entre estratos. Caso a
renda não seja igualitariamente distribuida dentro dos es-
tratos, as redundâncias intra estratos serão positivas e a
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expressão (16) fornecerá, conforme se supunha, uma subesti-
maçao da redundância da população, conclui o autor.

Finalizando, HOFFMANN ressalta a importância de uma
propriedade da redundância, como medida de concentração na
distribuição de renda no caso em que se dispõe de dados por
regiões (ou por setores da economia). Em situações dessa n~
tureza, a redundância total pode ser decomposta em uma re-
dundância interregional e uma media ponderada das redundân-
cias intraregionais, conforme a expressão abaixo:

L
= L Y kk=l

L
10g Yk/xk \~lYkRk (19)

aCME -BIBLIOTEC~
ond e: nk

Rk = L Yki/Yk· 109
i = 1

k-esima. região.

Y k i IY k-----~ representa a redundân-xki,xk
cia da

Segundo DANTAS (1976), o fndice de THEIL pode, ain-
da, ser expresso como função do parâmetro a da distribui-
ção de PARETO com dois marâmetros. Para tal, e suficiente di
vidir a população (atraves da curva de LORENZ) em um numero
infinito de estratos de renda, de maneira que a equaçao
(12) fique transformada em:

T = f! dY 10g ~' a qual, apos ligeiras transfor-
maçoes resulta em:

(20)

3.3. - Da Análise dos Determinantes da Renda.

3.3.1. - Introdução

o modelo especificado nesta parte do trabalho cons-
titui uma derivação daqueles analisados no capltu10 Revisão
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da Literatura.

Procurou-se, baseado nos conhecimentos teóri-
cos adquiridos ao longo das diversas anãl.ises revisionais e
da realidade da área em estudo - zona urbana do Nu n i c i p i o
d e R io B ra nc o, A c r e --, a fo rm u 1a çã o d,e u m mo d e 1o que v iabi
lizasse' a análise dos principais determinantes das rendas
familiar e dos chefes de famllia, atraves da utilização de
regressões lineares multiplas, onde algumas das variáveis
independentes são do tipo dummy. eCME-SIBLIOTl!CA

A forma assumida pelas regressões construldas com o
objetivo de se analisar os determinantes da renda, assumem
a denominação particular de Funções de Renda. Assim, media~
te as diversas análises inerentes ãs Funções de Renda, lev~
das a efeito neste trabalho, optou-se pelas apresentadas no
próximo item deste capltulo, as quais, segundo este autor,
se apresentam como as mais adequadas ã explicação dos fenô-
menos em estudo. Ambas as equações de regressão -- renda fa
mi 1 iar e renda dos ch efes de f am I]ia -- foram tes tadas no to
tal de bairros e nas duas categorias distintas em que os mes
mos foram divididos: centrais e perifericos.

A intenção de se proceder a uma anãlise mais deta-
lhada, tanto com relação ã di s t r t b u i ç à o quanto aos determi-
nantes das rendas familiar e dos chefes de famllia, origi-
nou a necessidade de se organizar os bairros da zona urbana
de Rio Branco segundo as duas categorias acima mencionadas.
Para tal, utilizou-se um criterio meramente geográfico. As-
sim, foram considerados perifericos aqueles que, efetivame~
te, faziam fronteira com a zona não urbana. Tal criterio, ã
primeira vista, pode parecer pouco eficiente, constituindo-
-se, a renda per capita, por exemplo, num melhor indicador
para tal organizaç~o. No entanto, o conhecimento da realid~
de sócio-econômica da ãrea em estudo permitiu que fosse uti
lizado o criterio geográfico, sem prejulzo d~objetivos que
se pretende alcançar.
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3.3.2. - Especificação do Modelo

o modelo a ser testado tem a seguinte forma funcio-
na 1 :

Y = f(IC, SX, CM, CT, 1C2, ED, PR, U.)

IC = f(IC, S'X, CM, CT, IC2, ED, U.)

onde:

Y = renda familiar mensal (cr$/mês) ;
YC = renda do chefe de f e m i l ia ( Cr$/mês) ;
IC = idade do chefe de f a mi l i a ;

SX = sexo do chefe de famllia;
CM = condição de migrante do chefe de familia;
CT = classe de trabalhador do chefe de f am f l ia ;
IC2= idade ao quadrado do chefe de familia'
ED = educação do chefe de familia (dada pelo numero de anos

de escolaridade);
PR = numero de pessoas remuneradas na familia;
U = erro estocãstico.

Para se levar a efeito o teste es atistico da signl
ficância do modelo proposto, admite-se co o hipótese adici~
nal que as variãveis acima consideradas in luenciam os ni-
veis de renda familiar e dos chefes de familia, mediante re
lações lineares, conforme especificadas abaixo:

a) Renda Familiar
2Y = ao+a~IC+a2SX+a3CM+a~CT+a5IC
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dos como
dia zero

Neste modelo, os U;(i = 1, 2, ... 7) são considera-
o s d es v io sou e r r os, d is t r ib u ,.dos no rmal me n t e co m m~
e variância igual a 02; isto e: U. _ (0,02).

1 -

Mediante estes pressupostos e mais o fato de se con-
siderar as variãveis explicativas como independentes entre
si, a estimação dos parâmetros das equações poderã ser feita
com a utilização do metodo dos mlnimos quadrados ordinarios.

No que se refere aos parãmetros a serem estimados
a t eo r ia do Ca p ital H uma n o e o co nh e c ime n to que se t ern d a re a
lidade sócio-econômica de Rio Branco, permitem, ainda,que se
estabeleçam as seguintes hipóteses relativas aos seus sinais
esperados:

Nos comentarias que se seguem sobre as variaveis uti
lizadas no modelo, apresenta-se as justificativas para o es-
tabelecimento de tais hipóteses.

3.3.3. - Considerações sobre as Variaveis Utilizadas.

3.3.3.1. - Renda Familiar

Foram obtidas as rendas individual e familiar, cons-
tituindo-se, esta ultima, no somatório das rendas monetarias
auferidas por todos os indivlduos da famllia, de 14 anos e
mais, integrantes da população economicamente ativa, e que,
a epoca da pesquisa, encontravam-se efetivamente empregados.

A renda mo n e t à r ia constitui-se dos fluxos de renda fi
xa, tais como, salãrios, ordenados, remunerações, contratos
de pagamento, soldo militar e outros ordenados fixos, refe-
rentes ã ultima renda mensal.
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Para as pessoas de renda variãvel, foi comp~tada a
renda media dos dois ultimos meses.

Para aquelas pessoas de rendas fixa e v a r i à ve l , ao
mesmo tempo, foram computados os valores do ultimo salãrio
mensal fixo e da renda media variâvel dos dois ultimos meses;

3.3.3.2. - Idade do Chefe de Famllia ••...•.~.•,v,E - JBLIO e

Esta variavel aparece nos modelos com os valores nu-
mericos coletados na pesquisa, sem qualquer modificação.

Se se considerar a idade do chefe da famll ia como uma
proxy da estrutura e mentalidade vigentes no passado, e a
existência de forte correlação positiva entre a escolaridade
e a aderência da mentalidade às mudanças estruturais, e pos-
slvel imaginar os efeitos colaterais dessas variaveis sobre
todos os membros da famllia, influindo, tais efeitos, na ca-
pacitação de seus membros e, consequentemente, de maneira in
direta, sobre a renda familiar.

Espera-se que esta variãvel esteja relacionada com o
ciclo biológico do homem, e que esta relação devera ser posi
tiva ate certo limite de idade, no caso um ponto de maximo ,
a parti I~ do qua 1 pode-se observar uma relação decrescente com
a renda.

3.3.3.3. - Sexo do Chefe de Famllia

A variavel Sexo, proxi da discriminação existente no.mercado de trabalho, foi representada por uma v a r i âv e l dumriu ,

segundo a especificação:

[
1, para o sexo masculino

\41 . .0, para o sexo femlnlno.

Espera-se~ a priori, ser o sexo do chefe da famllia
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de se constituir em uma das formas de discriminação existen-
tes no mercado de trabalho~ vez que~ como ~ sabido, ~ geral-
mente pequena a participação da mulher na .força de trabalho,
tendo, geralmente, remuneração inferior ã dos homens. Algu-
mas dessas limitações são originárias da própria legislação
trabalhista em vigor,' que condiciona a participação da mulher
no mercado de trabalho em condições insalubres e perigosas,
em trabalhos noturnos e horas extras, reduzindo, assim~ subs
tancialmente, seu potencial no mercado.

3.3.3.4. - Condição de Migrante CME-BIBLIOTec

Foram designados migrantes, neste trabalho, todos os
individuos que nasceram fora do Acre e residem na zona urba-
na de Rio Branco por um periodo inferior a dez anos.

Os indivTduos que mesmo p0ssuindo outra naturalid~de
já residem na zona urbana por um perTodo igualou maior do
que dez anos, foram considerados nativos.

Baseado nesse crit~rio, enquadramos os chefes de fa-
milias em duas classes distintas: migra~tes e nativos.

Esta variável, t a mb em , foi representada por uma dummu ,

(1, se migrante
W2 lo, se ·nativo.

iA inclusão dessa variãvel nos modelos ~ justificada
a t r av és da Teoria do Capital Humano que afirma ser a mesma c~
paz de refletir os ganhos de produtividade associados ã mobi
lidade regional.

Com relação ao sinal esperado dessa variável,algumas
considerações devem ser feitas, vez que existem alguns fato-
res, tais como, escolaridade, idade e sexo do migrante, que
exercem papel fundamental com relação ã participação dessa
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variavel na função de renda.
Dessa maneira, o que se"observa e que o gra J de

portância dessa variavel encontra-se fortemente associ~_
magnitude dos fatores atras mencionados e possuidos e o
grante, ã exceção do sexo, que, pela sua própria natureza
ja funciona como elemento neutralizador desse grau de i p
tância.

-a
i -

Assim, os dois fatores restantes - escolaridade e i a
de e que irão, basicamente, concorrer para a determi a ao
do sinal da variavel dentro do modelo, esperando-se, atra es
delas, a ocorrência de uma forte correlação positiva co a
geração da renda, tanto famil iar quanto dos chefes de fa.i ia.

3.3.3.5. - Classe de Trabalhador
eCMe _BIBLIOTeCA

N es te trabalho consideramos os indivlduos s eg n o os
setores de atividad8 abaixo:

1 ) SP = setor publico;
2) SA = setor agrlcola;
3) SC = setor comercial;
4) SI = setor "industrial;
5) SS = setor serviço;
6) A = autônomos.
A p a r t i r desse ponto, classificamos os i n d iv Iduo s f che

fes de f a mi l í a ) em duas categorias distintas: empregados e a..':!.
tônomos. Participam da categoria empregados, todas aspessoas
que auferem seus rendimentos em qualquer dos cinco pri eiras
setores', e da categoria autônomos, os i nd i vi du o s que, na oca-
sião da pesquisa, efetivamente, assim declararam sê-los.

A inclusão da classe de trabalhador como ariavel ex
plicativa neste modelo, tem como objetivo investigar a impo~
tância das relações no trabalho para a explicação dos dife-
renciais de renda entre as famllias que compõem os estratos
de baixa renda.
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Essa variãvel foi expressa por urna dummy.

W fl, se empregado
3l0, se autônomo.

CMe-SIBLIO e
3.3.3.6. - Idade ao quadrado do chefe "de faml1ia

A inclusão dessa variável no modelo servirã para com
provar a hipótese associada ao ciclo biológico do indivlduo,
segundo a qual, a partir de uma certa idade crltica, os re-
tornos passam a ser decrescentes. Essa comprovação sera veri
ficada através do sinal negativo que, acredita-se, assumirã
essa variãvel dentro do modelo.

3.3.3.7. Escolaridade do Chefe da Famllia

A variãvel escolaridade do chefe da famllia foi ex-
pressa pelo numero de anos de estudo, o que implicou em se
obter, apenas, uma aproximação da educação formal do chefe.

De acordo com a Teoria do Capital Humano, a r e n d a pe~
soal do trabalho deverã se relacionar diretamente com o nl-
vel de escolaridade do indiv1duo. A idéia bãsica, segundo RO
DRIGUES SILVA (1976), é de que o perlodo de treinamento em
termos de anos de escolaridade tem se constituldo no mais im
portante fator determinante dos diferenciais de renda entre
indivlduos, uma vez que e suposto que a educação aumenta a
produtividade das pessoas e que os fatores sao remunerados
de acordo com sua produtividade marginal.

Os que esposam essa teoria, comumente imaginam o mer
cado de trabalho como sendo contlnuo, fato que lhes permite
inferir que acrescimos em educação implicam em corresponden-
tes aumentos nos sa lá r i os ; constituindo-se esta v a r i â v e lv p o r
tanto, na mola propulsora da mobilidade social verticai.

Por outro lado, existem os que argumentam contr~ es-
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se p r i nc i p i o , afirmando s e r o processo de socialização o gra~
de responsável por parte significativa dos diferenciais de
renda, vez que este permite a estratificação dos trabalhado-
res em grupos não competitivos. O papel da educação fica mi-
nimizado a partir do ponto em que não ê acesslvel a todos os
segmentos do mercado.

Sem considerar mais profundamente as discussões nes-
se campo, neste trabalho, examinaremos a importância da vari
âv e l educação na determi nação da renda fami 1 t a r , ã 1 uz da Te~
ria do Capital Humano. Assim, espera-se que o nlvel de esco-
laridade do chefe da famflia se constitua em importante fa-
tor de determinação de sua renda familiar.

CME.BIBLIO C
3.3.3.8. - Numero de pessoas remuneradas na famllia

Esta variável foi considerada numericamente sem quai~
quer modificações. ESPC,l'ê.-Se, obviamente, urna f o rt e c o r r-e la-
ção positiva com a renda.



-4 - RESULTADOS E DISCUSSAO

Pretende-se, nesta parte do trabalho, em primeiro pl~
no, apresentar algumas importantes constatações oriundas do
processo de investigação; e, em segundo lugar, proceder a uma
discussão dos resultados obtidos dos indices de concentração
de renda e da estimação das funções geradoras de renda inere~
tes às populações dos dezessete bairros que constituema zona
urbana do Municipio de Rio Branco, Estado do Acre.

CME •BIBLIOTeC
4.1. - Descrição ~ Anãlise ~ alguns Resultados da Amostra

Esta seçao tem como objetivo apresentar uma descri-
ção sucinta da amostra pesquisada~ no que diz respeito aos
principais resultados verificados e anãlises corresrondentes.
ressaltando-se, no entanto, que em função dos objetivos per-
seguidos pelo trabalho como um todo, essas anãlisesincidirão
sobre as duas categorias distintas em que foram divididos os
bairros pesquisados: Centrais e Pe r i f e r i c o s , conforme pode-se
ver na Tabela 2 abaixo.

TABELA 2 - Distribuição percentual do numero de observações por catego-
rias de ba irros ;

Categorias de Numero de Percentua 1
bairros observações (%)

Centrais 254 49, 1
Perifericos 262 50,9

T o tal 516 100,0

FONTE: pesquisa direta.

45
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Como pode-se observar na Tabela 2, os bairros classi
ficados como Centrais constituem-se em uma sub-amostra equi-
valente a 254 (duzentos e cinqUenta e quatro) observações
ou 49,1% da amostra total, ficando as restantes 262(duzentos
e sessenta e duas) observações, ou 50,9%, no domlnio dos bair
ros classificados como Perifericos.

Dentro das sub-amostras formadas pelos bairros Cen-
t ra is e P e r ife r ic os, a 19 uns d es s es b a ir ros, t a is c om o B os que,
Jose Augusto, e Centro, pertencentes ã primeira categoria e
Triângulo, Salgado Filho e Seis de Agosto, per encentes ã s~
gunda, aparecem com participações (~Gmero de o ser ações) r~
lativamente altas, devido ao fato de se ter ado-ado um crite
rio de proporcional idade relacionado co J lação de cada
um dos bairros pesquisados, q ando a ESC "a do numero de
observações que deveriam ser pesquisa as o ni erso de bair
ros que constituem a zona urbana do ;c1 o de Rio Branco,
conforme TABELAS EM ANEXO A - 1 e 2. c _BIBLIOTI!CA

4.1.1. - Distribuição da Mão-de-obra familiar

A Tabela 3 oferece uma visão da distribuição e cen-
tua1 da mão-de-obra familiar remunerada, por bairros e se-o-
res de atividades. Observe-se que, das duas categor"as e
bairros, os classificados como Centrais são os que de em
maior percentual dessa mão-de-obra, responsãveis por 5 ~, en
quanto nos Perifericos insere-se os 49% restantes.

Dos setores de atividades, o Publico aparece como o
~rincipal absorvedor da mão-de-obra, congregando ,l~ do to
tal, seguido dos setores Autônomo e Comercial, onde se loca-
lizam 29% e 19,8%, respectivamente, do total da mão-de-obra
familiar pesquisada. Esses três setores reunidos absorvem ..
92,9% de toda mão-de-obra familiar. O setor Publico se cons-
titui no maior absorvedor de mão-de-obra em função das pr6-
prias caracterlsticas econômicas do Estado, possuidor que e
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de um setor industrial bastante incipiente; constituindo-se,
este ultimo, no setor que menos utiliza mão-de-obra local.

° setor Autônomo, por sua vez, figura como o segundo
maior empregador em função, exatamente, da saturação dos se-
tores Publico e Comercial, vez que os mesmos têm sua capac2
dade de absorção limitada, restando, portanto, ã grande par-
cela de mão-de-obra 'que não consegue'neles ingressar, a op-
ção do desenvolvimento de atividades isoladas.

TABELA 3 - Distribuição percentuai da população remunerada por categorias
de bairros e setores de atividades.

E-

Setores de Atividades Categorias de Bairros TotalCentrais Perifericos

Publico 27~9 16,2 44,1
Agricola 0,7 1,3 2~O

I

Comercial 8,3 11,5 19,8
Industrial 0,7 1,° 1,7
Servi ços 1,4 2,0 3,4
Autônomo 12,0 17,0 29,0
T o t a 1 51,° 49,0 100,0

FONTE: pesquisa direta.

4.1.2. - Idade e Escolaridade do Chefe da Famllia

A Tabela 4 mostra a distribuição percentual dos che-
fes de familia, por categorias de bairros e classes de idade.
Note-se, que do total de chefes residentes em ambas as cate-
gorias de bairros, 28,3% insere-se na classe de idade compr~
endida entre 31 e 40 anos, sendo que desse total, 13,6% resl
dem nos bairros centrais e 14,7% nos perifericos; aparecendo,
em segundo e terceiro lugares, as classes de idade compreen-
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didas entre 41 e 50 anos e 51 e 60 anos, responsãveis
serção .de 2l',7%_e_20%, respectivamente, do total d e
residentes em ambas as categorias de bairros.

pela i~
chefes

TABELA 4 - Distribuição percentual dos Chefes de Famllia por categoria
de bairros e classes de idade.

Classes de idade Categorias de Bairros TotalCentra is Perifericos

Ate 20 anos 0,2 0,6 0,8
21 - 30 anos 6,6 8,7 15,3
31 - 40 anos 13,6 14,7 28,3
41 - 50 anos 11,8 9,9 2 ,7
51 - 60 anos 9,9 10,1 2 ,O
Mais de 60 anos 7,2 6,7 3 9

T o tal 49,3 50,7

FONTE: pesquisa direta.
C E -BJBL'

Quebrando a análise por categorias de a rr s, e';
ca-se que, no tocante aos Perifericos, a classe de i a e o -
de se insere o segundo maior numero de chefes e a CO. eendi
da entre 51 e 60 anos, responsáveis por 10,lN do to a dos
chefes residentes nesta categoria, ficando a classe de idade
compreendida entre 41 e 50 anos como a segunda maior a sorve
dora do total de chefes residentes nos bairros centra 's, o -
de se localizam 11,8% desse total.

Fato que merece destaque especial diz respeito a que
os bairros classificados como centrais concentram me os che-
fes de famllia jovens (menores de 30 anos) e mais chefes com
idade superior a 60 anos do que aqueles classificados como
perifericos. Este fato, obviamente, se justifica em face dos
bairros centrais, regra geral, congregarem as familias deren
da mais alta de Rio Branco, como serã visto adiante.
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Informações mais detalhadas da distribuição dos che-
fes de familia, por bairros e classes de idade serão encon-
trados na TABELA EM ANEXO A-3.

Verificou-se, ainda, que a idade media total dos che-
fes de famllia foi calculada em, aproximadamente, 43,8 anos.
Com relação às duas categorias de bairros, as idades medias
encontradas foram de 44,7 anos e 42,9 anos, referentes aos
bairros centrais e perifericos, respectivamente.

Percebe-se que, em termos medios e dentro do atual con
texto sócio-econômico, essas idades podem ser consideradas re
lativamente altas, constituindo-se em importantes aspectos a
serem observados quando da elaboração de programas sociais
que visem proporcionar beneficios a esse publico. Torna-se
aconselhãvel, portanto, que as estrategias a serem usadas p!
ra o atingimento desses objetivos se respaldem em invest~~er.
tos que possam proporcionar retornos dentro de curto prazo.

No q U€ d ~Z l' e s p e i to ã e s c o 1 a r i da de, d .::.d a p e 1 o s à ri J s .:! e

es tu d o dos c h e f e S d e f amil ia, o b S e rv a - s e na T ab e 1a 5 que 60, ~
do total de chefes residentes nas duas categorias de bairros,
estão inseridos na faixa de seis meses a quatro anos de es_~
do, o que demonstra o baixo nivel de educação de parcela si~
nificativa do conjunto dos chefes de fami1ia pesquisados.

TABELA 5 - Distribuição percentua1 dos Chefes de Fami1ia por categoriõs
de bairros e anos de estudo.

aCME -BIBLrOTEC

Anos de estudo Categorias de'Bairros To""a 1Centrais Perifericos

° 1,4 5,2 6,6
6m - 4 anos 24,0 36,1 60,1
5 - 8 anos 9,5 5,8 15,3
9 - 11 anos 6,2 2,3 8,5
12 - 15 anos 8,1 1,4 9,5
T o t a 1 49,2 50,8 100,0

FONTE: pesquisa direta.
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No outro extremo (12 a 15 anos de estudo), t em-s ev a p e
nas, 9,5% dos chefes de fam;lia pesquisados.

Estendendo a análise por categorias de bairros, nota-
-se que, do total dos chefes de familia inseridos na faixa de
seis meses a quatro anos de estudo, 24% habitam os bairros
centrais, ficando os restantes 36,1% localizados nos bairros
perifericos. Por outro lado, 8,1% dos chefes de familia na
faixa de estudos compreendida entre 12 e 15 anos,residem nos
bairros centrais, ponde se conclui que os 1,4% restantes es-
tão localizados nos bairros perifericos. Observa-se, conse-
quentemente, uma forte tendência no sentido de que os chefes
de familia, a medida em que aumentam o seu nivel de escolari
dade, procuram habitar os bairros categorizados como centrais.
Note-se, ainda, que os bairros centrais concentram l4,3~ dos
chefes ali residentes com nlvel de escolaridade compreendida
entre 9 e 15 anos de estudo (cientifico - superior), enquan-
to os bairros perifericos concentram, nessa mesma faixa de
estudo, apenas, 2,75~ G0S chefes de fal7al1iâ neles r cs i d _~_<t""

11 ••• .:>.

A análise dos dados da pesquisa permitiu que se calc
lasse a media geral dos anos de escolaridade, por bairros e
categorias de bairros, dos chefes de famllia. A media geral
encontrada foi da ordem de 4,5 anos de estudo. Os bairros cen
trais e perifericosapresentaram medias iguais a 5,9 e 3,1
anos de estudo, respectivamente.

Os resultados encontrados se coadunam com os espera-
dos, justificando' uma das hip6teses da Teoria do Capital. u-
mano, segundo a qual a educação exerce importância fundame~
tal sobre o nivel de renda dos individuos, pois, COMO foi v~
rificado anteriormente neste trabaiho, os maiores nl eis de
renda pertenciam aos chefes que habitavam os airros centrais,
sendo de se esperar, portanto, que ali fossem encontrados
ta m bem, o s c he f e s d e f am Tl ia pos s u id o re s de ..a io r n I v e 1 de es
colaridade.
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-.1.3. - Nlvei s de Rendas Fami 1 iar e dos Chefes de Fam iI ia

A Tabela 6 apresenta a distribuição percentual das f~
~ ias, por categorias de bairros e classes de renda. Const~
a+s e que a classe de renda onde se insere maior numero de f~

ias e a constitulda de um (1) a três (3) salarios mlnimos
_ $3.436,00 a Cr$10'.308,00), que ab so rv e 40,7% do total das

das familiares pesquisadas, seguida da classe de renda fo~
a de três (3) a i c i nc o (5) s a lâ r ios mlnimos (Cr$10.308,00 a
17.180,00), onde se localizam 21,5% das rendas familiares.

- ELA 6 - Distribuição percentual das famllias, por categoria de bair-
ros e classes de renda.

BeM!!...BIBLIOTeC .•

lasses de renda Categorias de Ba irros T. +- ,'Centrais Perifericos I V I..a I

te 01 SMR* 1,2 4,8 6,0
01 - 03 SMR 14,7 26,0 40,7
03 - 05 SMR 10,5 11 .o 21 ,5
05 - 07 SMR 7,9 3,9 11 ,8
07 - 09 SMR 4,1 1,6 5,7
09 SMR e mais 10,8 3,5 14,3

T o t a 49,2 50,8 100,0

*) SMR = Salario Minimo Regional, igual a Cr$3.436,00, a epoca a pes-
quisa, 1980.

- TE: pesquisa direta.

Essas duas classes de renda, em conjun o, congregam
:2,2% do total das faml1ias pesquisadas, fato que demonstra

baixo nivel de renda de g~ande parcela da população urbana
:m estudo.
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?-3CME-

A analise por categorias de bairros, centrais e peri-
=~ricos, mostra que a primeira, isoladamente, concentra
-9,2% das famllias em todas as classes de renda, ficando as
~estantes 50,8% inseridas na segunda categoria.

Enfocando-se a distribuição das famllias sob a õtica
: s bairros exclusivamente centrais, .verifica-se que a clas-
:e de renda que congrega maior percentual ~ a formada pelo
~ntervalo compreendido entre um (1) e três (3) salarios mini
-os, responsavel por 14,7% do total das famllias daquela ca-
-egoria, o mesmo se verificando com relação aos bairros peri
:-ricos, que chegam a absorver 26% do total das familjas re-
s+d e n t es , na mesma classe de renda acima referida. Estas cons
-atações, mais uma vez, vêm ratificar o que foi dito com re-

ação ao baixo nlvel de renda de significativa parcela da p~
_ lação, tanto dos bairros c e n t ra is quanto p e r i f êr i c os , da zo

a urbana do Municlpio de Rio Branco.

Outro aspecto que deve ser evidenciado, diz respeito
_ classes de renda inicial e final, inerentes ã distribui--
-~o das famllias, nas duas categorias de bairros.Conforme p~
:_-se ver na Tabela 6, enquanto, apenas, 1,2% das famllias
- s bairros centrais insere-se na primeira classe de renda

~té 01 SMR), 4,8% do tota 1 das f arni l ias pertencentes aos bai!:
s periféricos são absorvidas por ela. Por outro lado,a ul~

~'ma classe de renda (09 SMR e mais) congrega 10,8% e 3,5%
:os totais das famllias dos bairros centrais e periféricos,

espectivamente.

Tais evidências servem para mostrar diferenças signi-
=~cativas existentes entre as duas populações, conforme esp~
raào, àa mesma forma que servem, também, para e 1àenciar a
f o r t e p re fe rê n c ia das. fam 11 ia s d e re nd a m a i c; a 1 ta p o r h a b i ta
rem os bairros centrais, fato justificado pelo maior numero
de beneficias sociais encontrados nesta categoria, dotados
de uma ampla e completa infra-estrutura, tanto fisica quanto
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social, capaz de satisfazer os anseias da população ali resi,
ente.

A 1gu ns importa ntes i n d i cadores da situação da renda fa
-i1iar, por categorias de bairros, são fornecidos pela Tabe-

a 7 abaixo.

ABELA 7- Indicadores da Renda Familiar, segundo Categorias de Bairros.
C E-' 10 ~

Categorias
de

Bairros
Media de pe~ r~edia de pes- Cr$ 1,00

soas por soas remunera Renda me- R91daper Renda rre-.
f'ami lia das por famll íã diafamiliar capi.ta em pessoal

entrais 4,4 2,0 21.203,21 4.843,18 10.518,78
Perifericos 5,4 1,9 11 .614,09 2.167,30 6.222,68

o tal 4,9 1,9 16.334,32 3.349,96 8.420,09

FONTE: pesquisa direta.

° conjunto de bairros centrais apresenta rendas media
amiliar e per capita superiores àquelas dos bairros perife-

ricos, co~stituindo-se, dessa forma, em importante indicador
de diferenciação das populações dos bairros periferios, cuja
renda per capita mostrou-se inferior ao valor de um (1) sa-
lário mlnimo (Cr$3.436,00), à epoca da pesquisa.

A P es a r dos b a ir r o s c e nt ra is a·p re s e n t a r em uma r e nd a pe r
capita superior ao valor do salário m{nimo, cerca de 40%, i~
plica dizer, ainda, da precariedade das condições de subsis
tência de grande parcela dessa populaçâo.

Individualizando-se a análise por bairros, dentro de
cada ~ategoria, no conjunto dos bairros centrais, os bairros
Centro e Cerâmica apresentaram maior renda familiar, fica~
do no extremo oposto, o bairro Abrahão Alab, com a menor das
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endas m~dias familiares, conforme a TABELA EM:ANEXO A~5.

Em termos de renda per capita, aquele que apresentou
aior renda foi o bairro Centro, seguido dos bairros Cerâmi-

ca e Aviário. Os bairros que apresentaram menor renda per

capita foram, Abrahão Alab e Base, am~os com renda inferior
ao salãrio mlnimo regional. Fato importante que se constata

a análise da TABELA EM ANtXO·A~5, diz respeito a que apenas
a renda per capita inerente ao bairro Centro mostrou-se sup~

ior ao valor de dois (2) salários mlnimos regionais, apre-
sentando, todos os demais, renda per capita inferior a este

Iv e l , aspecto que demonstra o baixo niv e l de renda auferida
or essas popul ações. CME-BJBLIQ.- ....•-

Nos bairros perif~ricos, por sua vez, conforme TABELA
~M ANEXO A-6, em apenas um bairro se constatou a exist~ncia

e uma renda per capita superior a um (1) salário mlnimo. T~
os os demais apresentaram renda per capita inferior a esse
a lo r . Destes íi lt l mo s , o bairro fila Ivonete foi o que apre-

sentou a menor renda per capita, em torno de 35,2% dosalário
-;1n imo, d emo n st r a n do, d es s a f o rma, o n" v e 1 de po b.r e z a em que

ivem essas populações.

A distribuição dos chefes de familia, por categorias
e bairros e classes de renda, pode ser visualizada na Tabe-
a 8.

Verifica-se que do total dos chefes de famllia, 54,6%
aufere renda compreendida entre um (1) e três (3) salários

inimos (Cr$3.436,OO a Cr$lO.308,OO). As três primeiras cla~
ses de renda absorvem, agregadamente, 85,4% do total dos ch~

es de familia pesquisados, implicando, este fato, no baixo
nlvel de renda dessas populações, se se considera que o limi

e superior da terceira classe ~ da ordem de, apenas, cinco
(5) salários minimos regionais.

Numa análise por categorias de bairros, verifica-se
que nos bairros centrais 24,4% do total dos chefes defa~"lia
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se insere na classe de renda de um (1) a três (3) s a là r í o s m f
nimos. Igualmente, o maior percentual de chefes de" famllia
dos bairros perif~ricos, 30,2%, encontra-se inserido nesta
classe de renda. Por outro lado, enquanto a classe de renda
inicial (at~ 01 SMR) absorve, apenas, 2,7% do total dos che-
fes de famllia residentes nos bairros centrais, essa mesma
classe de renda congrega 11,8% do tota1 dos chefes pertence~
tes ã categoria dos bairros perifericos.

A TABELA EM ANEXO A-7 fornece uma visão mais detalha-
da da distribuição dos chefes de famllia, por bairros e cla~
ses de renda.

8CME -B'BLIOTe

ABELA 8 - Distribuição percentual dos Chefes de Famllia, por cate
gorias de bairros e classes de renda.

Classes de renda Categorias de Bairros Tota 1Centrais Perif~ri cos

Até 01 SfvlR* 2,7 11 ,8 14,5
01 - 03 SMR 24,4 30,2 54,6
03 - 05 SMR 10,7 5,6 16,3
05 - 07 SMR 4,5 1 ,0 5,5
07 - 09 SMR 3, 1 0,8 3,9
09 SMR e mais 3,8 1,4 5,2

T o t a 1 49,2 50,8 100,0
(*) SMR = salãrio mlnimo regional, Cr$3.436,Oo,ã epoca da pesqui sa,198O.
FONTE: pesquisa direta.

4.2. Indi ce da concentração das Rendas Fami 1 ia r e dos Chefes
de FamlTIa

° cãlculo dos lndices de concentração da renda exige,
a priori, O conhecimento de algumas variáveis, tais como, nu-
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mero de pessoas por classe de renda, rendas media e total por
classe de renda. A renda media de cada classe seconstitui na
principal variável para a referida estimação, tendo sido cal
culada tomando-se o ponto medio de cada intervalo fechado c~
mo representativo da verdadeira renda media. A renda media
do intervalo aberto, ultima classe de renda, foi calculada,
segundo metodoiogia ·exposta no CapTtulo 3 - Aspectos Metodo-
1õ g i c os, deste traba 1ho . A r e n da t o tal d e c a d a c 1a s s e d e r e nd a
foi obtida da mu l t t p l i c a ç â o da renda media pelo numero de pe~
soas em cada classe.

A s T A B E LA S E r·1 A N E X O A - S e 9·, fo r ne c emos v a 1o r ~ s pa r a
as percentagens das populações no total de bairros (numero
de f a m I li a s e de chefes de famTl ia), em cada classe de renda,
as correspondentes percentagens da renda total recebida e a

enda media por classe de renda, inerentes às rend~ familiar
e dos chefes de famllia, respectivamente.

o c o n j u n t o d e T A B E L AS E t·1 A N E X O. A - 1 O, 1 1, 1 2 e ·13, f o..':
ecem informações análogas às acima referióas para as categ~
ias de bairros (centrais e perifericos), respectivamente.

As TABELAS EM ANEXO A~14 e 15, mostram os valores ob-
-idos para as medias., variâncias, desvios-padrões e coefici-
entes de variação, referentes às rendas familiar e dos che-
·es de famTlia, por categorias de bairros.

As in f o r-ma ç ó e s constantes das TABELAS Et·1ANEXO A-S·, 9,
0,11,12 e 13 ~ possibilitam os cálculos dos I nd i c e s d e c o n
entração da renda apresentados nas tabelas seguintes.
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TABELA 9 - Tndice de concentração da Renda Familiar, por categorias debairros.

Indices Categorias de bairros
Centrais Perifericos

lotal
de'bairros

Gini
Redundância
Theil

0,428
0,364
0,305

0,427
0,425
0,346

0,445
0,414
0,339

FONTE: TABELAS EM ANEXOA-8, 10 e 11.
BCMe -BIBLIOTeCA

TABELA 10 - fndices de concentração da renda dos Chefes de Faml1ia, por
categorias de bairros.

lndices Categorias de bairros rota]
Centrais Periferi cos de'bairros

Gini 0,415 0,442 0,436
Redundância 0,322 0,436 0,387
Thei 1 0,276 0,353 0,321

FONTE: TABELAS EM ~NEXO,A79, 12 e:13.

Antes do procedimento da análise referente aos lndi-
ces de concentração das rendas familiar e dos chefes de fami
lia, considerações serão feitas no sentido de se mostrar al-
gumas 1 imi tações inerentes aos resul tados encontrados para os
referidos lndices, as quais tendem a distorcer tais respos-
tas. As considerações são as seguintes:

i) Tendo em vista que para o cálculo dos lndices de
GINI, Redundância e lndice de THEIL, parte-s~ do
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pressuposto de que a renda seja igualitariamente
distribulda dentro de cada classe, os valores en-
contrados para tais Tndices se constituem, forço-
samente, em subestimativas dos reais valores des-
ses indices de concentração;

.. \
1 1 I A renda total estã subestimada em função dealguns

as p ec tos, ta is c omo, a s u bd ec 1a ra çã o d as r e ndas a1
tas, dado o receio de pagar imposto de renda, e
ao fato da não computação dos serviços sociais (gr~
tuitos) oferecidos pelo governo, o que implica
também, na subestimação dos indices de concentra-
çao;

E- L'~·?P."'''''''''''

iii) Não sao computados os aluguéis de pessoas residen
tes em casa própria;

iv) Não foram computadas as pessoas de rendimentos nu
10 s ;

v) Não foram levados em consideração aspectos tais cE.
mo, inflação, fato que concorre para subestimação
das rendas das pessoas de rendimentos varlaveis e
139 salário, para as pessoas de renda estãvel.

A existência desse significativo numero delimitações
conduzirá, obviamente, a conclusões revestidas, tambem, de
caráter limitativo. Partindo desse pressuposto e consideran-
do os resultados obtidos, chega-se as conclusões seguintes:

1) Os indices de concentraç~o da renda familiar cal-
culados para o total de bairros e por categorias
(centrais e periféricos), quando comparados com
esses mesmos indices calculados por outros auto-
res - mais especificamente DANTAS e HOFFf.1ANN -,
citados na bibliografia, não apresentaram diferen
ças significativas;

2) Os indices da Tabela 9, como era de se esperar,
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indicam uma concentração levemente mais acentuada
no total de bairros do que nas duas categorias de
bairros, centrais e perifericos. Estas categorias,
isoladamente, apresentam Tndices de GINI pratica-
mente idênticos, com ligeirôs diferenças no Tndi-
ce de THEIL e Redundância. De um modo geral, os Tn
dices calculados para o total de bairros e para
as duas categorias distintas, refletem o que se
convencionou chamar de uma boa distribuição; ou se
ja, uma distribuição que se insere no intervalo
fraca-m~di a; CME -BJBLI

3) No tocante ao total de bairros, a concentração e
maior na parte inferior, ou seja, entre a s ' famT-
lias que situam-se abaixo da renda media,as guais
detêm 63,8% do total das rendas familiares, con-
forme pode-se observar na TABELA EN A. EXO A~8;

4) As mesmas conclusões do item 2s acima, podem ser
estendidas aos resultados encontrados para o estu
do dos lndices de concentração da renda dos che-
fes de famllia Tabela 10 --, tanto para o to-
tal de bairros quanto por categorias de bairros;

5) Com relação ao total de bairros, a renda dos che-
fes de faml1ia apresenta-se mais concentrada na
parte superior, ou seja, entre os chefes que se
situam acima da renda media, cuja fração represe~
ta 30,8% do total de chefes, os quais detêm 64,8%
d o to t à. 1 d a r end a ge r ada, d ist r ib u T d a p e 1as q ua t ro
ultimas classes de renda, de acordo com a TABELA
D1 ANEXO A-9; observe-se, ainda, ser a cl a s s e de
renda compreendida entre um (1) e três (3) salã-
rios mlnimos (Cr$3.436,00 a Cr$10.308,OO), a que
absorve maior numero de chefes de faml1ia, onde
se in~ere 54,7% do total, os quais detem cerca de
33% da renda gerada;

6) Analisando-se a distribuição da renda dos chefes
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de familia residentes nos bairros centrais, veri-
fica-se a existência de uma maior concentração da
renda na parte superior, onde se inserem os che-
fes que se situam acima da renda m~dia. Note-se,
no entanto, que a classe de renda que d e t érn omaior
percentual da renda ~ a ultima, a qual apesar de
so congregar 7,9% dos chefes, detem, em contrapa!
tida, 29,7% do total da renda dessa categoria de
bairros, como pode-se ver na TABELA EM ANEXO A-J~;

7) Enfocando-se a ~istribuição da renda dos chefes de
familia dos bairros perif~ricos, cuja renda m~dia
foi da ordem de Cr$7.859,07, verifica-se que cer-
ca de 52% de toda a renda gerada nessa categoria
de ba ir r os concentra-se nas duas primei ras classes
de renda, onde estão inseridos os chefes que se si
tuam abaixo da renda media acima referida.

A classe de renda que absorve maior percentual de ch~
fes de familia ê a formada pelo intervalo compreendido entre
um (1) e t rês (3) sal ã r ios m i n imos (C r $ 3 . 436 , O° a Cr$l0.308,00),
responsável por 59,5% do total de chefes de familia, os que i s
det~m 47,1% da renda total gerada nesses bairros, conform~
TABELA EM.ANEXO A-13.

4 .3. - P e rf i 1 d a D is t r ib u-içã o das R e ndas F amil ia r e dos C h e-
fes de Fam;lia

Esta parte do trabalho tem como finalidade precipua
apresentar uma análise das possiveis descontinuidades exis-
tentes na distribuição das rendas familiar e dos chefes de
famllia, no total de bairros e por categorias (centrais e pe-
rifericos) em que foi dividida a zona urbana do Municipio de
Rio Branco, Estado do Acre. Para tal, calculou-se a distri-
buição das rendas familiar e dos chefes de familia, por de-
eis, com a finalidade de tornar mais evidente a interpreta-
ção dos resultados alcançados.
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4.3.1. - Perfil da distribuição da Renda Familiar

Constituindo-se em uma das menores capitais do Pais,
tanto em população quanto em renda, Rio Branco (zona urbana)
apresentou um indice de GINI da ordem de 0,445, o qual, de
acordo com a classificação proposta por CAMARA, citado por
HOFFMANN (1971), retrata uma concentração que pode ser inse-
rida no intervalo fraca-media (0,251 a 0,500).

Os demais indices calculados, THEIL e Redun.dância,
iguais, respectivamente, a 0,339 e 0,414, vêm ratificar o re
sultado apresentado pelo indice de GINI; ou seja, o da exis-
tência de uma renda não muito concentrada.

Esses resultados iniciais encontrados sao coerentes
com al guns dos apresentados por outros autores, ta is como DAli
TAS (1976) e HOFFMANN (1971), cujos ;ndices de GINI calcula-
dos assumiram os valores de 0,4358 para o Estado do Acre e,
0,498, para a região Norte/Centro-Oeste, respectivamente.

ta 1 de
de ser

A distribuição da renda familiar,
bairros e por categorias, centrais
vista na tabela seguinte.

por decis, no to-
e perifericos, po-

ElCME-BIBLIOTec

TABELA 11 _ Distribuição da renda familiar por decis, por categorias de
bêlirros.

Decis Categorias de bairros Total de bairrosCentrais Periféricos

Primeiro 5.190,17 3.497,54 4.110,11
Segundo 7,486,86 4.841,17 5.798,66
Terceiro 9.783,56 6.148,8 7.487,21
Quarto 12.802,28 7.528,43 9.175,76
Quinto 16.034,67 8.872,06 11.360,47
Sexto 19.928,80 10.215,69 14.555,02
Sétimo 24.313,79 13.249,70 18.216,43
Oitavo 31.562,11 16.408,41 24.029,47
Nono 34.679,06 23.983,28 33.004,17

FONTE: pesquisa direta.
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Enfocando-se, especificamente, a distribuição da ren
da familiar por decis, no total de bairros (terceira coluna
da Tabela 11), e tomando-se o salário minimo como escore,v~
rifica-se que 30% das familias -- 39 decil -- encontra-se
abaixo dele, o que equivale dizer, se se considera esse mes-_
mo salãrio como um indicador de sobr~viv~ncia, que a terça
parte das familias da área pesquisada ví re em umn'ive] desubsis
t~ncia considerado critico.

Essas condições se agravam ainda mais, quando se con
sidera as enormes dist~ncias que separam a cidade de Rio
Branco dos demais centros prodútores do pais, aliadas ao f~
to do Estado possuir um parque industrial muito incipiente,
o que significa dizer da necessidade de se importar, basic!
mente, todos os g~neros de prim~ira necessidade, aspectos
que v~m culminar com o altissimo custo de vida enfrentado p~
las populações dos diversos bairros que constituem a zona ur
bana daquele municipio.

Os decis seguintes apresentam pequenos incrementos
de renda, à exceção dos tr~s ultimos que se situam acima de
cinco (5) e nove e meio (9,5) salários minimos~ respectiva-
mente, permitindo às populações ai localizadas,relativoace~
so a um maior numero de mercado de bens.

Os bairros classificados como centrais apresentaram
rendas media familiar e per capita da ordem de Cr$2l.203,21
e Cr$4.S43,lS, respectivamente. Com relação à renda media,
verifica-se que apenas 5,7% da população dessa categoria de
bairros consegue atingi-la, conforme pode-se ver na TABELA
01 -ANEXO A-10_

Os indices de GINI e THEIL e a Redundância, fornece-
ram resultados que comprovam uma razoável distribuição de
renda nessa categoria de bairros, não diferindo, significa-
tivamente, dos resultados encontrados para o total de bair-
ros, de acordo com dados da Tabela 9. Note-se, ainda, pela
TABELA Et~ -.fl.NEXO A-l-O, que a maior percentagem da população
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desses b a i r ro s ,
da compreendida
(Cr$3.436,OO a
da gerada nessa

54,1%, encontra-se i ns e r t d e na classe de re.!!.
entre um (1) e três (3) salários minimos
Cr$lO.308,00), e detem cerca de 33,7% da ren
categoria de bairros.

A Tabela 11 mostra que a mediana da renda, dada pelo
quinto decil, e inferior ao valor de cinco (5) salários mi-
n imos, o que equi v a·le diz e r d a ex is t·ên c i a d e 5°% d es s a p o p~
lação especifica (bairros centrais) situada abaixo dessa fal
xa de renda, fato-que demonstra a precariedade das condições
d e s u b s is tê n c ia e n f r e n t:adas p o r p a r c e 1a s i g n if ic a t iv a das f~
mil ias residentes nesses bairros. ReME -B.BL'9TeCA

Com rendas media familiar e per capita da ordem de
Cr$11.6l4,00 e Cr$2.l67,30, respectivamente, a categoria de
bairros perifericos apresenta, em realidade, a parcela da
população total pesquisada que vive em precarlssimas condi-
ções de sobrevivência.

,
Os dados da Tabela 9 mostram os valores calculados p~

ra os indices de GINI e THEIL e Redundância, os quais assu-
miram os valores 0,427, 0,346 e 0,425, respectivamente.O v~
lor assumido pelo indice de GINI coinçidiu com o valor des-
se mesmo indice calculado para os bairros centrais, e, li-
geiramente menor do que aquele apresentado para o total de
bairros, o que implica dizer, de acordo com a classificação
dos valores desse indice -- já citada --, da existência de
uma concentração·variando no intervalo fraca-media.

A distribuição da renda familiar por decis, nesta ca
tegoria de bairros, e dada pela coluna dois da Tabela 11
Note-se que mais de 60% dessa população especifica encontr~
-se em uma situação de renda inferior ao valor de três salá
rios minimos, fato que, por si s6, serve para caracterizar
as dificeis condições de sobrevivência enfrentadas por essa
parcela da população.

Assumindo, mais uma vez, o salário minimo regi~nal
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como um indicador de sobrevivência, vê-se, ainda, a existên
cia de 40% da população desses bairros situada em uma faixa
de renda inferior ao valor de dois salarios mlnimos. Obser-
ve-se, t a mb em , que nesta categoria de bairros os aumentos de
renda ao longo dos decis são praticamente insignificantes,
adquirindo certa importância apenas no ultimo.

Ressalte-se, por u1timo, como se viu anteriormente,
que as rendas media familiar e per capita, apresentadas por
esses bairros, são inferiores a, aproximadamente, duas ve-
zes essas mesmas rendas calculadas para a categorias de
bairros centrais, o que demonstra, mais uma vez, a forte in
ferioridade - em termos de renda - dessa categoria debai.!:.
ros com relação à primeira. Essas diferenças marcantes na
distribuição da renda dessas duas categorias de bairros, p~
dem ser explicadas atraves do fenômeno migratório, vez que
a grande maioria das populações dos bairros perif~ricos e
formada por i n d i viduo s e/ou f am i l ia s , egressos da zona ru-
ral, em função da implantação de projetos a q r-o p e cu á r io s e/ou
desativação de seringais nativos, e, como tal, chegam ã ci-
dade localizando-se em sua periferia, dada a relativa faci-
lidade de imediata instalação (construção de barracos) e fal
ta de condições de acesso aos bairros mais centrais.

4.3.2. - Perfil da Distribuição da Rendados Chefes de Famllia

A distribuição da renda dos chefes de faml1ia no to-
tal de bairros, apresentou lndices de GINI e THEIL e Redun-
dância, iguais, respectivamente, a 0,436, 0,321 e 0,387, t~
dos indicando uma concentração de renda considerada inseri~
da no intervalo fraca-media.

A renda media calculada foi da ordem de Cr$13.818,87,
alcançada por cerca de 16% da população total, a qual detem
19,7% da renda total gerada pelos chefes de faml1ia, confor
me TABEL/\S 01 M~EXO A-9 e 15.
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A distribuição da renda dos chefes de familia, por
d e c i s , no total de bairros, e mostrada na terceira coluna da
Tabela 12. Note-se, que os 60% mais pobres encontram-se em
uma situação de renda inferior ao valor de tr~s~) salãrios
mlnimos (Cr$10.308,00), aspecto que serve para caracterizar
o alto grau de dificuldade com que se depara essa substan-
cial parcela da população dos chefes de famllia, no tocante
a sua sobreviv~ncia.

Para a c a t eq o r ia de bairros centrais, a renda dos ch~
fes de famllia apresentou lndices de GINI e THEIL e Redun-
dância da ordem de 0,415, 0,276 e 0,332, respectivamente
resultados que apontam um nlvel de'concentração ligeiramen-
te inferior ãquele encontrado para essa mesma população no
tota 1 de ba irros. BCME-BIBL'OTeCA

Segundo dados das Tabelas A-12 e 15 em anexo, a ren-
da media calculada foi da ordem de Cr$13.818,87, alcançada
por cerca de 21,7% da população dessa categoria de bairros,
a qual detem 20,8% dz r-enda total gcradc PC!0S ch ef es de fa-
mllia.

c is ,
A distribuição da renda dos chefes de famil ia, por d~

-e dada pela Tabela abaixo.

TABELA 12 - Distribuição da renda dos Chefes de Familia , por decis eporcategoria-de bairros.

Decis Categorias de ba irros Tota 1 de
Centrais Per ifer icos bairros

Primeiro 4.057,75 1.475,79 2.363,97
Segundo 5.448,51 2.951,58 4.123,20
Terceiro 6.828,37 4.211 ,30 5.380,63
Quarto 8.208,22 5.365,45 6.638,06
Quinto 9.598,98 6.519,60 7.895,50
Sexto 11.857,32 7.673,73 9.152,92
Setimo 15.030,94 8.827,38 10.651,60
Oitavo 19.630,02 9.982,02 14.872,97
Nono 28.604,70 14.762,95 22.923,03

FONTE: pesquisa direta.
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A observação dos dados con~tantes na Tabela anterior
permite inferir4Se, da coluna um (1), que 50% dapopulação de
chefes de famTlia localizada na categoria de bairros centrais
encontra-se em uma situação de renda inferior ao valordetr~s
salãrios mTnimos (Cr$10.308,00).

Tomando-se a renda media dessa categoria de bairros,
como escore, (Cr$13.818,87), observa-se que 70% do total de
chefes de famTlia encontra-se abaixo dela.

Na categoria de bairros perifericos, os lndices de
GINI, THEIL e Redundância, calculados para a renda dos che-
fes de famllia, apresentaram-se iguais, respectivamente, a
0,442, 0,353 E 0,436, resultados que não diferem significat1
vamente dos demais encontrados, tanto para o total de bair-
ros como para a categoria de bairros centrais, indicando
mais uma vez, uma concentração que se insere no intervalo
fraca-media.

A renda media calculada para essa categoria de bair-
ros foi da ordem de Cr$7.859,07, valendo salientar ser esta,
de todas as rendas medias calculadas (para o total de bair-
ros e bairros centrais), a que apresentou menor valor, con-
forme esperava-se.

A distribuição da renda por decis, para os bairros
perifericos, mostrada na coluna dois da Tabela 12,indica que
60% dos chefes de famllia dessa categoria de bairros estã s1
tuada em uma faixa de renda inferior ao valor de dois salá-
rios mlnimos, e que, 90% dessa mesma população sobrevive com
um nlvel de renda abaixo do valor de tr~s salãrios mlnimos .
Por outro lado, vale ressaltar o fato de que 70% dos chefes
de famllia desses bairros (perifericos), encontra-se abaixo
da renda media.

Os acrescimos por decil sao bastante insignificantes,
onde se verifica que apenas o ultimo e que assume relativa i~
portância. De modo geral, e o segmento mais carente de toda
população pesquisada.
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4.4. Análise dos resultados obtidos na estimação das funções
~ renda.

Nesta seção apresenta-se os resultados obtidos na es
timação das funções de rendas familiar e dos chefes de faml-
lia, referentes aos dezessete bairros que compõem a zona ur-
bana do Municlpio de Rio Branco, Estada do Acre.

As formas das funções de renda testadas inicialmente
e n c o n t ram - s e d e s e n v o 1 v idas n o C a p1t u 1o 3 - As p ec tos r~e t o d o -
lógicos. Das variáveis tomadas, inicialmente, como e x p l t ca t i

vas das rendas familiar e dos chefes de famllia, apenas uma
- Classe de Trabalhador (CT) - "mostrou-se estatisticamente
insignificante, motivo pelo qual resolveu-se exclui-la da ver
sao final do modelo.

o modelo testado para explicar a renda dos chefes de
f am I l t a , difere domodelo utilizado para explicar a renda f~
miliar, apenas pelo fato de ter sido exclulda a variável Pes
soas Remuneradas (PR).

Especificados os dois modelos, partiu-se para estim~
ção das regressões inerentes ao total de bairros e por cate-
gorias (centrais e p e r i f e r i co s ) relativas às r e nd a s familiar
e dos chefes de famllia.

Fez-se necessária a di v i sà o dos bairros por catego-
rias, em face do conhecimento da situação real das condições
de vida enfrentadas pela população como um todo. Assim, den-
tro dessa visão, achou-se que trabalhar com uma regressão u n i

ca, na tentativa de explicar os aspectos relacionados com a
geração das rendas familiar e dos chefes de familia, não se-
ria o melhor caminho, vez que ficou constatado, atraves dos.
dados levantados pela pesquisa, a existência de diferenças
significativas, principalmente em termos de nlveis de renda,
entre as populações dos bairros centrais e perifericos.

Tomando por base, pois, o conhecimento dessa realida
de, trabalhou-se com as seguintes equações de regressão:
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Onde:

y renda familiar;
YC - renda dos chefes de familia;
C - termo constante;
IC - idade do chefe de f ami l í a ;

CM - condição de migrante do chefe de fami1ia;
IC2 - idade ao quadrado do chefe de f a m i l ia;
ED - educação do chefe de faml1ia (anos de escolaridade);
PR - numero de pessoas remuneradas na fami1ia;
SX - sexo do chefe de faml1ia;
U. - erro aleatório.

1

Os resultados da estimação das equações de regressao
(1) e (2), constam das TABEU\S H~ ANEXO A-16 e 17. Esses re-
sultados apresentam-se de conformidade com aqueles esperados.
Observe-se, especificamente, o modelo de renda familiar apli.
cado ao total de bairros e por categorias, o qual permite ex
trair as seguintes. conclusões:

a) nas regressões inerentes ao total de bairros e ã
categoria dos bairros centrais, todas asvariáveis
apresentaram-se estatisticamente significantes ao
n ív e l de 5%;

b) na regressão referente ã categoria dos bairros p~
rifericos, apenas as variáveis Educação (EO), Nu-
mero de Pessoas Remuneradas na Fami1ia (PR), e S~
xo do Chefe da Fami1ia (SX), apresentaram signifi
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cância estatistica ao nivel de 5%;
c) os sinais dos coeficientes apresentaram-se,todos,

de acordo com as expectativas;
d) a estatistica F de SNEDCOR e o coeficiente de

determinação (R2), comprovaram o que se esperava
em termos de significância dos modelos e respectl
vos poderes de explicação;

e) as conclusões acima referidas (itens a, b, c e d)
podem ser estendidas ao modelo testado para a re~
da dos chefes de f a m I.]ia inerentes ao tota 1 de bair
r os e por categorias (centrais e periféricas); re~
saltando-se, apenas, o fato dos coeficientes de
determinação aparecerem com valores ligeiramente
menores do que os apresentados pelo modelo de ren
d a f a mil ia ;'.

De posse destes resultados, o passo seguinte reporta
-se a aplicação de um teste de: desigualdaàe dos c o e f ic i e nt e s
das variãveis explicativas dos niv e i s de renda, para os bair-
ros centrais e periféricos.

Este teste foi dado por:1

1 LIO e

F - (RRSS-URSS)j(k+l)
(k+l) (n-2k-2) - (URSS)j(n-2k-2)

onde:

RRSS = soma dos erros ao quadrado da equação. com a restrição
de que os coeficientes são iguais em ambos os bairros;

URSS = soma dos erros ao quadrado das duas regressões indivl
duais; isto e, soma dos erros ao quadrado sem a res-
trição de igualdade dos coeficientes;

1 Para maiores detalhes, ver: ~~DALA, G.S. - Econometrics - McGraw-Hill
Book Company, 1977. 198p.
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n ~ numero total de observações (numero
dos bairros centrais mais numero de
bairros periféricos);

de observações
observações dos

k = numero de variãveis explicativas; BCME -BIBLIOTeCA

F(k+l)(n-2k-2) = valor calculado de
F tabelado da k+l graus de
e n-2k-2 graus de liberdade

F a ser comparado com
liberdade no numerador
no denominador.

Comprovada,a desigualdade de pelo menos parte dos
coeficientes estimados para os bairros centrais e periféri-
cos, e objetivando ter-se uma equação de regressão unica
que pudesse ser aplicada para o total de bairros, introdu-
ziu-se Dummies multiplicativas para aquelas variãveis cujos
coeficientes estimados revelaram ser bastante desiguais en-
tre as duas categorias de bairros.

A certeza, derivada dos conhecimentos fornecidos p~
los dados da pesquisa e da realidade local, de que as popu-
1ações dos ba irros c e n t ra is e peri feri cos pos su em ca rac terl~
ticas verdadeiramente distintas em aspectos considerados e~
senciais, tais como, nlveis de escolaridade e renda, compo-
sição familiar, condições de saúde, habitação, etc., permi-
te inferir-se, a priori, relações comportamentais ligadas a
algumas variãveis especTficas tomadas como explicativas das
rendas familiar e dos chefes de f~mllia, por categorias de,
bairros.

Desse modo, tomando-se, particularmente, as variã-
veis Idade do chefe de famllia (Te), condição de migrante
do chefe de famTlia (eM), e idade ao quadrado do chefe de
f am l l ia (Ie2), e considerando-se as regressões das rendas fa
miliar e dos chefes de famllia para a categoria de bair-
ros perifericos, isoladamente, vale ressaltar que as variã-
veis acima r e f e r i da s , para que possam assumir maior poder de
explicação na geração da renda dessa população (bairros pe-
riféricos), dependem de fatores a ela associados -- tais co
mo, n I ve l de escolaridade, condição de s a iid e etc. -,osql)ais
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devem ser parte integrante dos t n d i vidu o s que compõem este re
duzido universo de estudo, o que nao ocorre.

E sabido que no seio das populações de baixa renda
(caso em anãlise), a idade do individuo, por exemplo,somente
consegue influenciar sua renda, consequentemente, de sua fa-
mil ia, quando é ele bastante jovem, vez que, de modo geral
o desenvolvimento de suas atividades de trabalho estã subor-
dinado mais ao esforço flsico do que ao intelectual, haven-
do, consequentemente, ao longo do tempo, com o desga~te fis!
co, uma tendência inevitãvel da redução dessa capacidade de
geraçao de renda.

BCME .BIBLIOTI!C.
Vale salientar, ainda, que esse desgaste flsico se

processa de fo~ma bastante acelerada, se se leva em conta fa
tores associados ã alimentação, condição de saude, moradia,
etc., que de maneira geral se constituem nos grandes ausen-
tes, no seio desse tipo de população. Com tal magnitude de
carências, não e de admirar que a grande maioria dos indivl-
duos desse meio, ainda jovens, cronologicamente, venham a ser
considerados velhos, e, portanto, tenham precocemente reduz!
da sua capacidade de participação na geração de sua renda e
de sua familia. Dessa maneira, estendendo-se este raciocinio
para todos os indivlduos pesquisados (migrantes e não-migran
tes), residentes na categoria de bairros periféricos, não de
ve causar estranheza os resultados esperados com relação as
variãveis tomadas para anãlise nas funções geradores de ren-
das familiar e dos chefes de famllia, acima mencionados, de-
vendo as mesmas nã? comparecerem quando da obtenção dos re-
sultados da estimação das regressões' inerentes ã categoria de
bairros em foco.

Essas observações, e de se esperar, não procedam qua~
do trabalha-se com as regressões referentes ã categoria de
bairros centrais (mesmo considerando que são tomadas as mes-
mas variãveis explicativas), por motivo oposto aos acima men
c io na d o s ; isto e, por possuir, esse particular universo de es



72

tudo, caracterlsticas próprias onde a atuação das variáveis
explicativas antes referidas encontram espaço para desenvol-
ver seus respectivos poderes de explicação.

Feitas essas considerações, as versoes finais aplic!
das a todas as observações de todos os bairros,respectivame~
te para explicar as rendas familiar e dos chefes de famllia,
ficaram determinadas como se segue:

Renda Famil.iar

Renda dos Chefes de Fanr:l.ia

(4 )

onde: e. ...61 L

Y = renda familiar;
YC = renda dos chefes de famllia;

.&A = bairro, por categoria (igual a um (1) se central
igual a zero se periferico);

BAlC = bairro vezes idade do chefe de famllia;
BAlC2 = bairro vezes idade ao quadrado do chefe de famTlia;
BACM = bairro vezes condição de migrante;
ED = educação do chefe de faml1 ia;
PR = numero de pessoas remuneradas na f a mi l ia ;

SX = sexo do chefe de famTlia;
BASX = bairro vez es sexo do chefe de f am i l ia ;

U = erro estocãstico.

A utilização dessa tecnica (modelo com Dummies multi
plicativas) parece ser adequada para o estudo em pauta, dado
que permite trabalhar-se com reduzido numero de equações, duas
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no caso, - regressoes para as rendas f am i l i a r e dos chefes
de famllia.

A maneira de se obter, a partir dessas regressões
mais gerais, todas as demais necessarias ao desenvolvimento
da analise, tais como, por exemplo, as regressoes inerentes
aos bairros centrais e perifericos, nao foge aotratamento co
mumente dado a problemas dessa natureza (quando trabalha-se
com variaveis Dummies).

Dessa forma, se se deseja obter a regressão da renda
familiar para os bairros centrais e perifericos, basta fazer
com que a dummy a eles inerente assuma os valores umdl) e

. E -SJ LIzero, respectlvamente.
Os resultados obtidos das equações de regressão (3) e

(4), utilizando-se o metodo dos mlnimos quadrados ordinarios)
estão sumarizados nas duas colunas da Tabela 13. Na primeira
estão, o termo constante, os valores dos coeficientes estim~
dos das variaveis explicativas da regressão.o coeficiente de
determinação, (R2), e as es t a t Ts t i ca s t de STUDENT, F de SNE.Q
COR e DURBIN-WATSON, (DW), todas referentes ã regressão da
renda familiar. A coluna dois apresenta resultados analogos

"para a regressão da renda dos chefes de faml1ia.
Da Tabela 13, observ~-se, inicialmente, a perfeita

concordância dos sinais obtidos para os coeficientes das va-
riaveis explicativas da renda com aqueles esperados, bem co-
mo a significância individual dos coeficientes, dada pela e~
tatlstica t de STUDENT. Em segundo lugar, os valores assumi-
dos pela estatlstica F, garantem a significãncia do modelo
testado.

O coeficiente de determinação, (R2), inerente ã re-
gressão da renda familiar indica um poder de explicação da
ordem de 48%, ligeiramente maior do que este mesmo coeficien
te obtido na estimação da regressão da renda dos chefes de fa
mllia, o qual assumiu valor igual a 0,41, significando que,
neste caso es pe ci t ic o , 41% das variações correspondentes a va
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r i àv e l dependente são exp1icadas pelo somatôrio das ações das
variáveis explicativas da regressão.

TABELA 13 - Regressões estimadas para as rendas Familiar e dos Chefes de
r.amllia da zona urbana do Municlpio de Rio Branco.

Coeficientes estimados das variáveis
explicativas e outros resultados es-

Descriminação tatlsticos.
Renda Famil iar Renda dos

Chefes de' Famllia

eNtE _BIBLIOTEC .
C -4014,27 724,99
BA -38207,80 -28838,30

(-5,38) (-5,26)
BAlC 1374,18 1136,93

(4,65) ( 4, SI?)

BACM 5860,58 5501,80
(3,48) (4,18)

BAlC2 -12,33 -10,34
(-4,06) (-4,37)

ED 1726,51 1415,28
(13,82) (14,54)

PR 4112,'30
(7,00)

BAPR 1474,38
(1,69)

SX 2102,01 2197,64
(1,62) (2,17)

BASX 4341,76 2088,21
(2,00) (1,24)

R2 0,48 0,41
F 52,61 51,36
DW 1,75 1,78

NOTA: Os numeras entre par~nteses, abaixo dos valores dos coeficientes,
referem-se ã estatística t de STUDENT. R2 ê o coeficiente de multi
p1a determinação; F e a estatistica F ou teste F; DW ê a estatis
tica de DURBIN-WATSON.Os demais simbolos são apresentados no texto"
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Ressalte-~e, nesse ponto, que os valores assumidos
pelo coeficiente de determinação, (R2), apesar de se consti-
tuirem em valores relativamente baixos, não devem servir de
motivo de preocupação, dado que a grande maioria dos traba-
lhos dessa natureza apresentam coeficientes que, de modo ge-
ral, não ultrapassam esses valores. Tal observação justific!
-se com mais propriedade se levamos em consideração o fato de
não exist~ncia de uma teoria formal que possibilite a orien-
tação, com mais segurança, da escolha de um maior numero de
variaveis que possam assumir importância em uma função que
pretenda explicar a renda de um individuo ou familia -- con-
forme comentarios ja feitos em fase anterior deste trabalho
-- o que deve ter implicado, evidentemente, em algumas omis-
sões. Assim, ha que se considerar, ainda, a e x is t e nc i a de si~
nificativo numero de outras variaveis explicativas da renda,
afora aquelas enfocadas, que, por não figurarem no modelo em
estudo, não permitem a obtenção de um coeficiente de determi
naçao (R2), mais alto.

Apesar desses aspectos limitativos, os resultados a
que se chegou neste trabalho podem ser considerados bons
vez que permitiu a comprovação das hipóteses levantadas. Res
salte-se, por exemplo, a variavel idade ao quadrado do che-
fe da famflia, (lC2), unica a apresentar um coeficiente neg~
tivo, conforme esperado, em ambos os testes feitos. Este fa~
to vem comprovar a idéia de retornos decrescentes associados
aos ganhos derivados de uma idade mais avançada; ou seja, a
comprovação da hipótese associada ao ciclo biológico do ho-
mem, segundo a qual, a partir de uma certa idade critica
os retornos tendem a ser decrescentes.

Trabalhando-se, ainda, com os dados da Tabela 13, e
possivel -- conforme .ja explicado -- obter-se as regressoes
das rendas familiar e dos chefes de familia para os bairros
centrais e perif~ricos. Dessa forma, fazendo-se com que a
dummy multiplicativa, BA, assuma os valores um (1) e zero,
tem-se:
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1. Regressão da Renda Familiar

1.1 - Bairros Centrais

y= -42222,07+1374,2IC+5860,6CM-12,3IC2+l726,5ED+5586,7PR+6443,8SX (5)

1.2-Bairros Pe r i r é r i co s
y= -40l4,27+l726,5ED+4ll2,3PR+2l02,OSX ( 6)

2. Regressão da Re~da dos Chefes de Famllia
2.1 - Bairros Centrais

y= -28ll3,3l+ll36,9IC+550l,8CM-10,3IC2+l415,3ED+4285,9SX. (7)

2.2 - Bairros Perifericos Cc
( 8)y = 724,99 + 1415,3 EO + 2197,6 SX.

As equaçoes de regressao (5), (6), (7) e (8), permi-
tem inferir-se algumas,conclusões im~ortantes relaci0~ada~
com os coeficientes estimados para as variãveis explicativas,
por categorias de bairros (centrais e perifericos).

Observe-se, nas equações (5) e (6), especificamente,
os coeficientes das variãveis, numero "de pessoas remuneradas
na f am i l i a , (PR), e is exo do chefe de t am i l í a , (SX). l\ primei
ra dessas variãveis, (PR), em termos absolutos, exerce maior
influência na geração da renda familiar dos bairros centrais
do que na dos pe~ifericos.

Em termos de diferencial de renda, pode-se afirmar
que, enquanto uma pessoa adicional a uma f arnTl ia media dos
bairros centrais contribui com cerca de Cr$5586,70 na gera-
ção da renda familiar dessa categoria de bairros, uma outra
pessoa adicional localizada nos bairros perifericos contri-
bui, apenas, com Cr$4l12,30, na geraçao da rendafanriliar des
ses bairros. Note-se, no entanto, que se se considera o fato
de que a renda famil iar dos bairros centrais e cerca de duas
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vezes maior do que essa mesma renda para os bairros periferi
cos, a contribuição dada por um chefe de famllia pertencente
a essa segunda categoria de bairros torna-se relativamente
maior do que a contribuição dada por um chefe de famllia dos
bairros centrais. Igualmente, o sexo do chefe de famllia,
(SX), assume, aproximadamente, tr~s vezes mais importância
na geração da renda familiar dos bairros centrais do que na
dos bairros perifericos. Dito de outra maneira, um indivlduo
do sexo masculino residente nos bairros centrais, contribui,
aproximadamente, tr~s vezes mais para a geração da renda fa-
miliar desses bairros do que um outro, do mesmo sexo, resi-
dente nos bairros perifericos, pode contribuir para a gera-
ção da renda familiar dessa segunda categoria de bairros. Por
outro lado, o diferencial de renda decorrente do fato do in-
dividuo (chefe de famllia) ser do sexo masculino ou feminino,
na renda familiar para a categoria de bairros centrais, e da
ordem de Cr$6.443,80. Esse mesmo diferencial se reduz para
Cr$2.l02,OO, quando se trata da renda familiar para os bair-
ros perifericos.

CAE-.I LIO
Estas constatações justificam-se em função de signi-

ficativas diferenças em uma serie de fatores que contribuem
para caracterização das duas populações consideradas, tais
como: nlveis medios de escolaridade, composição familiar, es
trutura de mentalidade, condições de sa~de e habitação, e ou
tros.

Enfocando-se, agora, especialmente, as equações de r~
gressão, (7) e (8), inerentes ã renda dos chefes de famllia,
verifica-se, com relação ao sexo do chefe de familia, (SX) ,
uma diferença bastante significativa, se pertence ele ã cat~
goria dos bairros centrais ou perifericos, na geração dessa
renda. No primeiro caso, pode-se afirmar que um ind;vlduo
(chefe de f a m i l ia ) do sexo masculino contribui duas vezesmais
para a geração de sua renda, do que no segundo.

Visto por outro ângulo, o fato do chefe de familia
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ser do sexo feminino e pertencer aos bairros perifericos~ i~
plica em menor perda (cerca de duas vezes menos), na geração
da renda dos chefes, do que se pertencesse ele aos. bairros
centrais. O diferencial de renda decorrente do fato do chefe
de familia ser do sexo masculino ou feminino e pertencer aos
bairros centrais, e da ordem de Cr$4.285,90. Para a catego-
ria de bairros perifericos, esse diferencial e da ordem de. .
Cr$2.197,00, aproximadamente, duas vezes menor do que aquele
apresentado pelos bairros centrais.

Note-se, finalmente, que os resultados obtidos para'
a renda dos chefes de famil ia, por categorias de ba irros,aco~
panham, regra geral, as mesmas tendencias daqueles encontra-
dos para a renda familiar dentro das referidas categorias,
conforme esperava-se.

LIO
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5 - CONCLUSOES

Neste trabalho examinou-se dois importantes aspectos
relacionados com as rendas familiar e dos chefes de familia
da zona urbana do Municlpio de Rio Branco, Estado do Acre.

Um dos aspectos enfocados - geração da renda - te-
ve como respaldo tBõrico a Teoria do Capital Humano. O segu~
do aspecto - distribuição da renda - foi anal isado à luz de
uma metodologia que tornou-se tradicional em estudos dessa na
tureza, ou seja, a construção dos principais indices indica-
dores da concentração da renda.

A preocupação maior desta pesquisa e a de fornecer
algumas evidências, a partir das qu a is se consiga extrair ele
mentos que viabilizem o delineamento de politicas que possi-
bilitem, tanto uma melhor distribuição, quanto um maior incre
mento na capacidade de ~eração das rendas analisadas.

As conclusões aqui apresentadas - ressalte-se fo
ram e x t ra i da s das análises dos resultados levadas a efeito no
capltulo Resultados e Discussão.

1) O setor publico revelou-se - dentre os demais se
tores - como o maior absorvedor de mão-de-obra
familiar remunerada total, concentrando 44, l%de~
sa população, seguido dos setores autônomo e co-
mercial, sendo, estes, responsáveis pela inserção
de 29% e 19,8%, respectivamente, da população aci
ma referida. Por categorias de bairros, vale res-
saltar o fato de que os bairros centrais aparecem
como principais ofertadores da mão-de-obra remun~
rada, apen~s, para o setor pGblico. Os demais se-

,
tores (agricola, comercial, industrial, serviços
e autônomo) suprem suas necessidades de mão-de-
-obra em maior escala, junto às populações dosbair

79
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ros perifericos.
IICMe ...BIBLIOTECA

2) A analise da distribuição dos chefes de famllia
por categorias de bairros e classes de ida d es, mo~
trou que a maior parcela dessa população (23,3%),
concentra-se na classe de idade compreendida en-
tre 31 a 40 anos, aparecendo, em segundo lugar, a
classe de idade formada pelo intervalo de 41 a 50
anos, onde insere-se 21,7% do total dos chefes de
famil ia pesquisados em ambas as categorias de bai]:
ros (centrais e perifêricos). Verificou-se, tam-
bêm, ser a idade mêdia total dos chefes de fami-
lia da ordem de 43,8 anos. Por categorias de bai]:
ros (centrais e perif~ricos), as idades mêdias en
contradas foram iguais. a 44,7 anos e 42,9 anos
respectivamente.

3) No tocante ã escolaridade dos chefes de farnllia
pesquisados, em todos os bairros. verifica-se que
60,1% do total dessa população encontra-se inserl
da no intervalo compreendido entre seis meses e
quatro anos de estudo. A media geral dos anos de
escolaridade (no total de bairros) foi da ordem de
4,5 anos de estudo.

4) A distribuição percentual do total de f ami l ia s pe~
quisadas, por classes de renda, mostrou ser, aqu!
la compreendida pelo intervalo de um (1) a três (3)
salários minimos (Cr$3.436,00 a Cr$10.308,OO), a
que absorv~ maior percentual da população acima
referida, 40,7%, seguida da classe formada PO}' três
(3) a cinco (5) salários mlnimos (Cr$ 10.308,00 a
Cr$17.180,00), onde se insere 21,5% do total das
faml1ias pesquisadas, em todos os bairros.

5) A categoria de bairros centrais apresentou rendas
media familiar e per capita superiores as apresen-
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tadas pela categoria de bairros perifericos. Tal
superioridade, em ambas as situações, monta a cer
ca de duas vezes mais em favor da primeira categ~
ria de bairros. Em termos de renda per capita, e~
pecificamente, enquanto para os bairros centrais,
essa renda foi da ordem de Cr$4.843,18, superior
ao valor do salãrio mlnimo, cerca de 41%; para os
bairros periféricos a renda calculada mostrou-se
igual a Cr$2.167,30, ou seja, inferior a, aproxi-
madamente, 36,9% do valor do salario minimo regi~
na 1 .

6) Os indices de concentração calculados paraea ren-
da familiar, no total de bairros e por categorias
(centrais e perifericos), não diferem significatl
vamente desses mesmos indices calculados por ou-
tros autores, podendo ser considerados como indi-
cadores de uma boa distribuição da renda, ou se-
ja, uma distribuição que pode ser inser~da nJ i~-

t e rv a l o fraca-media. Essa conclusão acima pode ser
estendida ao estudo dos indices de concentração
da renda dos chefes de familia.

7) A analise da distribuição da renda familiar, por
d e c is , no to tal de b a i.rr os, p e rm it e inf e r ir - s e que
30% das familias encontra-se abaixo do valor de
um (1) s a là r io minimo. Os indices de GINI e THEIL
e Redundância foram iguais a 0,445, 0,339 e 0,414,
respectivamente.

8) Para as categorias de bairros centrais e periferl
cos, a distribuição da renda familiar por decis,
mostra que 50% das familias pertencentes ã primel
ra categoria, situa-se abaixo do valor de cinco
(5) salãrios minimos, e, que, por outro lado, 60%
das familias localizadas na segunda categoria de
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bairros (perifericos) encontra-se em uma situação
de renda inferior ao valor de três (3) salãrios
minimos.

Os lndices de GINI e THEIL e Redundância, ca1cu1~
dos para os bairros centrais e perifericos, foram
iguais a 0,428, 0,305 e 0,364, para os primeiros,
e, 0,427, 0,346 e 0,425, para os segundos.

9) A distribuição da renda dos chefes de faml1ia por
d ec is , no to tal d e ba ir ros, mos tra que o s 6°% ma is
pobres encontram-se em uma situação de renda inf~
rior ao valor de três (3) salários mlnimos. Os l~
dices de GINI e THEIL e Redundância, apresentaram
valores iguais a 0,436, 0,321, e 0,387, respecti-
vamente.

r
10) Para as categorias de bairros e periferl

cos, a distribuição da renda dos chefes de fami-
lia, por decis, mostra que 50% dos chefes locali-
zados na primeira categoria encontra-se emuma fal
xa de renda inferior ao valor de três (3)salãrios
minimos, e que, por outro lado, 60% dos chefes de
fami1ia pertencentes aos bairros perifericos ,estã
situado em uma faixa de renda inferior ao valor
de dois (2) s a làr io s m i n í mo s . Os lndices de GINI e
THEIL e Redundância, calculados para os bairros
centrais e perifericos foram iguais a 0,415,
0,276 e 0,322, para a primeira categoria de bair-
ros, e, 0,442, 0,353 e 0~436, para a segunda cate
goria (perifericos), respectivamente.

11) As versões finais das funções de renda aplicadas
a todas as observações de todos os bairros, res-
pectivamente para explicar as rendas familiar e
dos chefes de faml1ia, mostraram-se satisfatõrias



em função dos seguintes aspectos:
a) existência de perfeita concordância dos si a:s

obtidos para os coeficientes das variáveis eÂ-
plicativas da renda, com aqueles esperados;

b) a significância dos coeficientes, dada pelos
v a lo r es assumidos pela .es t a t Ls t t c a t de STUDENT;

c) a significância do modelo testado, dada pela es
tatlstica F;

d) o poder de explicação do modelo, dado pelos v~
lores assumidos pelos coeficientes de determi-
nação (R2), considerados bons neste traoalho;

e) o modelo testado comportou-se de acordo com as
expectativas em ambas as situações analisadas
- rendas familiar e dos chefes de f am i l i a
permitindo que se observasse o comportamento
da variável idade ao longo da vida, o que veio
comprovar a hipótese associada ao ciclo bioló-
gico do indivlduo, segundo a qual, a partir de
uma certa idade crltica, os retornos tendem a
ser decrescentes.

12) A r e q r es sà o da renda familiar, por categoria de
bairros, centrais e pe~ifêricos, permite deduzir~
-se que, enquanto uma pessoa adicional a uma faml
lia mê d i a localizada na primeira categoria de bai.!:,
ros, contribui com cerca de Cr$5.586,70 na gera-
ção da renda familiar dessa categoria, uma outra
pessoa adicional localizada nos bairros perifêri-
cos, contribui, somente, com Cr$4.l12,00, na ger~
ção dessa mesma renda. Neste ponto vale ressaltar
comentários já feitos, em fase anterior deste tr~
balho, a respeito desta constatação. Por outro a
do, e posslvel inferir-se, t amb em , que um in '-
duo do sexo masculino residente nos bairros e:



feri c os, c on tri b u i, à P rox imadame nte, t rês 'ez es -e
nos para a geração da renda familiar, do q: e .., '"'
tro, do mesmo sexo, residente nos bairros ce

13) O diferencial de renda decorrente do fato do i~-i
vlduo (chefe de familia) ser do sexo masculino
feminino ·na renda familiar, e da ordem de .
Cr$6.443,80, para os bairros centrais, e .. " ..
Cr$2.10?,00, para os bairros perifericos.

14) A regressão da renda dos chefes de f am i l j a , por ca
tegorias de bairros, centrais e periferico~, .os-
tra que um indivlduo (chefe de faml ia) do sexo
masculino, pertencente aos bairros centrais, con-
tribui duas vezes mais para geração de sua renda
do que um outro, do mesmo sexo~ pertencente a se-
gunda categoria de bairros,

c E-BI LIO E r

15) O diferencial de renda decorrente do fato do inài
viduo ser do sexo masculino ou feminino, na renda
dos chefes de familia, e da ordem de Cr$4.285,90,
para os bairros centrais e Cr$2.197 ,00 para osbai.!::
ros perifericos.

As conclusões a que se chegou neste trabalho, regra
geral, conduzem ã comprovação de determinadas hip6teses fo~-
muladas a partir do conhecimento puro e simples da realidade
s6cio-econ~mica d~ area pesquisada.

A constatação da existência de duas populações dis-
tintas em seus aspectos mais importantes, tais como, niveis
de renda, escolaridade, composlçao familiar, condições de h~
bitação e saude, etc., no contexto da area estudada, despon-
ta, evidentemente, como um fator que merece destaque especi-
al, vez que, a observação dessa realidade podera concorrer
para o sucesso de determinadas medidas de politica de cara-
ter social e/ou econômico, voltadas para a promoção do bem-
-estar dessas populações.



A verificação, por exemplo, da idade med~2 ---:
individuos (chefes de famllia), em torno de 43,8 aro
senta um outro ponto de fundamental importância --
já comentado anteriormente -- a ser observado quando
çado de algumas medidas de politica econômico-sociais,
do-se ter o cuidado de observar-se este aspecto, sob
de que tais indivlduos venham a permanecer à margem dos
sultados oriundos da aplicação dessas medidas.

A media geral de anos de estudo encontrada para os
chefes de famllia, por outro lado, da ordem de 4,5 (quatro e
meio) anos, constitui-se em outra variável de peso a ser con
siderada, permitindo inferir-se que os programas de esen o
vimento que visem a participação direta dessa parcela da 0-

pulação devem prognosticar resultados a curto prazo (em fun-
ção da idade), e exigir um minimo de capacidade para leitu-
ras (dado o baixo nIv e l de escolaridade). CME·BIBLIO E

re-

Alem desses aspectos, inerentes ã parcela da popula-
ção formada pelos i nd i vid u o s chefes de famil ia, outros de ca-
rãter mais geral e de não menos relevância deverão, obrigat~
riamente, ser observados. O relativamente intenso fluxo mi-
gratório, responsável maior pelo incremento populacional por
que passam as cidades acreanas, mais especificamente a cida-
de de Rio Branco, regra geral, tem-se originado às expensas
do esvaziamento do campo, dadas as transformações sócio-eco-
nômico-estruturais por que atravessa a região. Este fato tem
concorrido para a configuração de um quadro urbano bastante
inquietante do ponto de vista econômico-social, vez que o el~
vado indice de crescimento urbano dê Rio Branco tem-se reve-
lado superior ao rural, e, se se considera que este cresci--
mento dã-se no seio de uma cidade onde, paralelamente, nao
acontecem, em mesma velocidade, as transformações estruturais
necessãrias à ampliação do mercado de trabalho capaz de ab-
sorver essa parcela de mão-de-obra adicional.

Os resultados desses descompassos estão visiveis e
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consti tuem-se, evidentemente, em s ér í o problema de -' c e s =:
seqUências sociais e econômicas que passa a exigir es ; e c i a
e profunda atenção por parte das autoridades govername - ~s.

Por ultimo, reafirma-se, neste trabalho, a intençã
pura e simples de, apenas, apontar alguns indicadores que po~
sam servir como subsidios ã formulação de medidas de politi-
ca - a n Iv e l administrativo-político - que visem a corrigir
as distorções identificadas.

Hã que se ressaltar, também, o instrumental utiliza-
do na investigação dos determinantes das rendas familiar e
dos chefes de familia, o qual, em função da impossibilidade
de absorver toda a gama de variãveis explicativas das rendas,
deixou de apresentar um maior numero de indicadores. Mister
que se diga, ainda, da necessidade de se retomar o tema ora
em discussão, o q~al necessita de futuras e mais completas
investigações no sentido de que se possa contribuir mais for
temente para a solução dos problemas enfocados.

tI!!I B,eL'O ~ -CfJ'c:. -
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ANEXO A

ALGUMAS ESTATlsTICAS BAsICAS E OUTROS

RESUL TADOS, OBTI DOS DOS DADOS DA At~OSTRA



TABELA EM~ANEXO A - 1 - Bairros Centrais, numero de observações e percen
tagens relativas ã categoria e ao total de bair~
ros.

CME -BIBL'OT~C

Bairros Numero de
Observações

Perc entagem
da categoria

Percentagem
do tota 1

Cadeia Velha 15 5,9 2,9
Centro 37 14,6 7,2
Abrahão Alab 27 10,6 5,2
Aviário 15 5,9 2,9
Base 18 7 ,1 3,5
-Jose Augusto 40 15,7 7,6
Preventõrio 22 8,7 4,3
Bosque 65 25,6 12,6
Cerâmica 15 5,9 2,9

r-

T o tal 254 100,0 49,1

FONTE: Cálculos efetuados pela equipe de pesquisa.



SCME -BIBLIOTECA

TABELA EM ANEXO A - 2 - Bairros Perifericos, numero de observações e per
centagens relativas ã categoria e ao totaldebair
ros.

Bairros Numero de Percentagem Percentagem
Observações da categoria do total

Experimental 35 13,4 6,8
Cidade Nova 30 11 ,5 5,8
São Francisco 26 9,9 5,1
Vila Ivonete 10 3,8 1,9
Salgado Filho 46 17,6 8,9
Floresta 26 9,9 5,1
6 de Agosto 36 13,7 7,0
Triângulo 53 20,2 10,3

T o tal 262 100,O 50,9

FONTE: C~lculos efetuados pela equipe de pes~uisa.



TABELA EM ANEXO A - 3 - Distribuição dos Chefes de Familia por bairros
e classes"de idade.

Me- m LIa
1 9 8 O

Ate 20 21-30 31-40 41-50 51-60 + 60 Totalanos anos anos anos anos anos

Cadeia Ve1ha* 03 04 03 04 01 15
Centro* 03 08 09 11 06 37
Experimental 01 03 12 04 10 05 35
Abrahão Alab* 05 10 04 05 03 27
Aviãrio* 06 06 02 01 15
Base* 01 04 04 06 03 18
Cidade Nova 07 10 05 07 01 30
Jose Augusto* 08 08 14 06 04 40
São Francisco 04 09 06 03 04 26
Vila Ivonete 04 03 02 01 10
Preventõri 0* 01 02 04 07 05 03 22
Bosque* 09 22 12 12 10 65
Salgado Filho 01 09 12 09 07 08 46
Flores ta 10 08 04 04 26
Cerãmica* 03 04 02 06 15
6 de Agos to 03 10 07 08 08 36
Triângulo 01 05 12 14 12 09 53

T o tal 04 79 146 112 103 72 516

(*) Estes bairros sao os chamados Bairros Centrais. Os demais sao Peri-
fericos.

FONTE: pesquisa direta.



TABELA 84_ ANEXO A -,4 - Distribuição das faml1ias por bairros e c asses
de renda.

C e- ~ LIa "'" _I'

1 9 8 O
Ate 01 1-3 3-5 5-7 7-9 9 e + TotalBAIRROS S~1R* SMR SMR S~1R SMR SMR

Cadeia Velha (**) 04 05 02 01 03 15
Centro** 06 03 09 05 14 37
Experimental 03 19 11 01 01 35
Abrahão Alab** 03 11 05 04 02 02 27
Aviãrio** 06 02 02 01 04 15
Base** 05 07 03 02 01 18
Cidade Nova 03 19 04 02 02 30
Jose Augusto** 14 09 05 01 11 40
São Francisco 07 08 04 03 04 26
Vila Ivonete 02 07 01 10
Preventõrio** I 01 05 06 05 02 03 22
Bosque** 02 22 15 08 05 13 65
Salgado Filho 10 28 04 02 02 46
Floresta 01 10 08 04 03 26
Cerâmica** 03 02 03 02 05 15
6 de Agos to 02 16 12 03 03 36
Triângulo 04 28 09 04 02 06 53

T o tal 31 210 111 61 29 74 516

(*) SMR = Salãrio Mlnimo Regional, (Cr$3.436,00 ã epoca da pesquisa).
(**) Estes bairros sao os chamados Bairros Centrais. Os demais são Peri-

féricos.

FONTE: pesquisa direta.
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TABELA IWANEXO A - 5 - Renda media Familiar, per capita e remuneração
media pessoal dos bairros Centrais.

Bairros
Renda

media familiar
(Cr$l.OOO,OO)

Renda
per capita.(:Cr$1.000,00)

Remuneração
media pessoal
(Cr$l.OOO,OO)

Cadeia Velha 17,4 3,5 9,0
Centro 31,0 7,6 14,9
Abrahão A1ab 13,6 2,3 5,9
Aviãrio 23,9 4,9 15,6
Base 16,6 2,6 6,4
Jose Augusto 19,9 4,0 9, 1
Preventõri o 20,7 4,6 11 ,4
Bosque 19,2 4, 1 10,7
Cerâmica 30,1 6,5 15,6

FONTE: pesquisa direta.
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TABELA EM ANEXO A - 6 - Renda media Familiar, per capita e remuneração
media pessoal dos bairros Perifericos.

B:airros
Renda

med ia famil iar
(Cr$l.OOO,OO)

Renda Remuneração
per capita media pessoal

(Cr$l.OOO,OO) (Cr$l.OOO,OO)

Experimental 9,2 1 ,6 4,8
Cidade Nova 9,5 1,6 4,8
São Franc isca 18,6 4,7 12,7
Vil a Ivonete 6,7 1 ,2 4,4
Sa 1gado Fil ho 7,7 1 ,5 4,3
Floresta 14,2 3,2 9,0
6 de Agosto 12,7 2,5 6,1
Triângulo 13,3 2,2 6,4

FONTE: pesquisa direta.
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TABELA m ANEXO A - 7 - Distribuição dos Chefes de FamTlia po~ bairros e
classe de renda.

eCME -elBLI07. eC.•
CLASSES DE RENDA Ate 01 1-3 3-5 5-7 7-9 9 e +

SMR* SMR SMR SMR S~lR St1R Total
BAIRROS

Cadeia Ve1ha** 09 02 01 02 01 15
Centro** 14 09 06 03 05 37
Experimental 08 22 05 35
Abrahão Alab** 05 18 02 . 01 01 27
Aviãrio** 08 02 02 03 15
Bosque** 01 13 03 01 18
Cidade Nova 09 19 01 01 30
Jose Augusto** 02 19 09 06 02 02 40
São Francisco 02 11 06 02 03 02 26
Vila Ivonete 04 05 01 10
Preventõrio** 01 09 08 03 01 22
Bosque** 04 31 18 03 05 04 65
Salgado Filho 18 25 03 46
Floresta 19 06 01 26
Cerâmica** 01 05 02 02 01 04 15
6 de Agosto 08 22 04 02 36
Triângulo 12 33 04 02 02 53

T o tal 75 282 84 28 20 27 516

(*) SMR = Salãrio MTnimo Regional, (Cr$3.436,00 ã epoca da pesquisa).
(~*) Estes bairros são os chamados Bairros Centrais. Os demais são Peri-

fericos.

FONTE: pesquisa direta~



TABELA EM ANEXO A - 8 - Distribuição da renda Familiar no total de bair
.ros. Percentagem do niimero de famll ias em cada
classe de renda, respectiva percentagem da ren-
da total recebida e renda m~dia da classe.

TOTAL DE BAIRROS

Classe de renda Percentagem
da população

Percentagem
da renda

Renda media
(Cr$l.OOO,OO)

Ate 01 SMR*
01 - 03 SMR
03 - 05 SMR
05 - 07 SMR
07 - 09 SMR
09 SMR e +

25,77
53,05
11,88
3,40
2,60
3,30

4,94
40,66
18,22

7,82
7,96

20,40

1.718
6.872

13.744
20.616
27.488
54.494

T o tal 100,00 100,00

(*) SMR = Salârio MTnimo Regional, (Cr$3.436,00, ã epoca da pesquisa).

FONTE: pesquisa direta.



TABELA EM ANEXO A - 9 - Distribuição das rendas dos Chefes de Faml1ia no
total de bairros. Percentagem do numero de Chefes
em cada classe de renda, respectiva percentagem da
renda total recebida e renda media da classe.. .

TOTAL DE BAI RROS

Classe de renda Percentagem
da população

Percentagem
da renda

Renda media
(Cr$l.OOO,OO)

Ate 01 SMR* 14,53 2,19 1.718
01 - 03 SMR 54,65 32,98 6.872
03 - 05 St~R 16,28 19,65 13.744
05 - 07 sr~R 5,43 9,82 20.616
07 - 09 SMR 3,88 9,36 27.488
09 Sr~R e + 5,23 26,00 56.571

T o tal 100,00 100,00

(*) SMR = Sa1ãrio Mlnimo Regional, (Cr$3:436,00, a epoca da pesquisa).

FONTE: pesquisa direta.
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TABELA EM ANEXO A - 10 - Distribuição da renda familiar nos bairros Cen-
trais. Percentagem do numero de familias em ca-
da classe de renda, respectiva percentagem da
renda recebida e renda media da classe.

se E-BIBLlaTe

BAIRROS CENTRAIS

Classe de renda Percentagem Percentagem Renda media
da população da renda (Cr$l.OOO,OO)

Ate 01 SMR* 15,43 2,40 1.718
01 - 03 SMR 54,10 33,72 6.872
03 - 05 SMR 15,82 19,72 13.744
05 - 07 SMR 5,66 10,59 (0.616
07 - 09 SMR 4,10 10,22 27.488
09 SMR e + 4,89 23,35 52.724

T o tal 100,00 100,00

(*) SMR = Salãrio M;nimo Regional, (Cr$3.436,OO , a epoca da pesquisa).

FONTE: pesquisa direta.



TABELA EM ANEXO A - 11 - Distribuição da renda familiar nos bairros Peri
feri cos. Percentagem do numero de famll ias em ca
da 'classe de renda, resoectiVa percentagem di
renda recebida e renda media da classe.

~CME -BIBLlOTEC

Classe de renda

BAIRROS PERIFERI COS
Percentagem Percentagem Renda media

da população da renda (Cr$l.OOD,OO)

36,61 9,24 1.718
51,94 52,44 6.872

7,77 15,69 13.744
1,02 3,10 20.616
1 s02 4,13 27.488
1,64 15,40 64.616

100,00 100,00

Ate 01 SMR*
01 - 03 SMR
03 - 05 Sr~R

05 - 07 SMR
07 - 09 SMR

09 SMR e +

T o t a 1

(*) SMR = Salãrio Mlnimo Regional, (Cr$3.436,OO a epoca da pesquisa).
FONTE: pesquisa direta.



TABELA EM ANEXO A - 12 - Distribuição da renda dos chefes de faml1ia nos
bairros Centrais: Percentagem do nGmero de che-
fes em cada classe de renda, respectiva percen-

.tagem da renda receb~da e renda m~dia da classe.

BCME -BIBLIOTI!C.

BAIRROS CENTRAIS

Classe de renda Percentagem Percentagem Renda n1~dia
da popu1açéo da renda (Cr$1.000,00)

5,51 0,66 1.718
49,61 23,79 6.872
21,65 20,77 13.744

9,06 13,03 20.616
6,30 12,07 27.488
7,87 29,68 54.022

100,00 100,00

At~ 01 SMR*
01 - 03 sr·1R
03 - 05 SMR
05 - 07 SMR
07 - 09 S~1R
09 SMR e +

T o tal

(*) SMR = Sa1ãrio Mlnimo Regional, (Cr$3.436,00 ã epoca da pesquisa).

FONTE: pesquisa direta.
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TABELA EM~_ANEXO A - 13 - Distribuição da renda dos chefes de fam;lia nos
bairros Perifericos. Percentagem do numero de
chef~s em tada classe de renda, respectiva p~r-
centagem da renda recebida e renda media da clas
se.

BAIRROS PERIFfRICOS

Classe de renda Percentagem Percentagem Renda media
da popul ação da renda (Cr$l.OOO,OO)

Ate 01 SMR* 23,28 4,61 1 .718
01 - 03 S~lR 59,54 47,10 6.872
03 - 05 SMR 11,07 17 ,51 13.744
05 - 07 SMR 1,91 4,53 20.616
07 - 09 SMR 1,53 4,23 27.432
09 SMR e + 2,67 21,42 69.646

T o tal 100,00 100,00

(*) SMR = Salãrio M;nimo Regional (Cr$3.436,00 a epoca da pesquisa).
FONTE: pesquisa direta.
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TABELA .EWANEXO A - 14 - Media, variância, desvio padrão e coeficiente
de variação da renda Familiar, por categorias
de bairro.

se E - laLIO

Estatlsticas Categorias de bairro
Centrais Perifericos

Media
Variânc ia

21.331,81
290.259.181,10

17.070,90
0,80

11 .387,37
81. 257.299,51

9.031 ,54
0,79

Desvi o padrão
Coeficiente de variação

FONTE: Cálculos realizados a partir dos dados da pesquisa direta.
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TABELA EM ANEXO A - 15 - Media~ variância, desvio padrão e coeficiente
de variação da renda dos Chefes de Farnllia
por categorias de bairro.

Estatl sticas Categorias de bairros
Centrais Perifericos

Media 13.818,87 7.859,07
Variância 154.915.227,50 51.456.554,16
Desvio padrão 12.471,26 7.187,60
Coeficiente de variação 0,90 0,91

FONTE: cálculos realizados a partir dos dados da pesquisa direta.
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TABELA EM ANEXO A - 16 - Regressões estimadas para a renda Familiar, ine-
rentes ao total de bairros e por categorias (Cen
trais e Perif~ricos) da zona urbana do Municlpi~
d~ Rio Branco. . .

BCME -BIBLIOTEC

Discriminação Total de bairros Categorias de bairros
Centrais Perif~ricos

C -24341,40 -43481,10 -8008,41
1C 704,50 1379,99 205,34

(3,42) '(3,76) (1,08)
eM 3044,03 5835,87 389,81

(2,53) (2,79) (0,35)
1C2 -6,14 -12,25 1,90

(2,84) (-3,25) (0,94)
ED 1913,90 1850,90 1539,09

(15,87) (9,66) (9,87)
PR 4913,43 5630,94 3919,95

(10,65) (7,01 ) (9,16)
SX 3568,33 6354,69 2090,20

(3,32) (2,96) (2,30)
R2 0,44 0,43 0,42
F 66,41 30,48 30,96
DW 1,71 1,73 1,80

NOTA: Os numeros entre parênteses abaixo dos valores dos coeficientes es
timados referem-se ã estatlstica t de STUDENT. RL ~ o coeficiente
de determinação; F ~ a estatlstica F ou teste F; DW ~ a esta
tíst ica de DURBIN-WATSON. Os demais sImbo los são apresentados no téxto. -
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TABELA EM ANEXO A - 17 - Regressões estimadas para a renda dos Chefes de
familia, inerentes ao total de bairros eporca-
tegorias (Centrais e Perif~ricos) da zona urba-
na do Municipid de Rio Branto.

8CME -BIBLIOTeCA

Descriminação Total de bairros Categorias de Bairros
Centra is Perif~ricos

C -14933,10 -28989,00 -2459,35
IC 602,46 1142,96 190,36

(3,82) (4,,04) (1,28)
CM 2903, 19 5481,87 638,01

(3,12) (3,37) (0,72)
1C2 -5,39 10,30 -1 ,81

(-3,24) (-3,52) (1,14)
ED 1528,02 1501 ,74 1295,05

(16,40) (10,09) (10,50)
SX 2867,38 4229,15 2197,56

(3,45) (2,53) (3,06)
R2 0,38 0,37 0,34
F 62,74 29,41 25,98
m4 1,79 1,77 1,82

NOTA: Os numeros entre parênteses, abaixo dos valores dos coeficientes
das variãveis, referem-se ã estatistica t de STUDENT. R2 ~ o coe
ficiente de determinação; F ~ a estatistica F ou teste F ~
DW e a estatistica DURBIN-WATSON. Os demais slmbo10s são apre-
sentados no texto.
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TABELA EM "ANEXO A - 18 - Mêdias e desvios padrões das rendas Familiar e
dos Chefes de Famllia, no total de bairros .

.- J LIa t:::..

Bairros M e d i a Desvios padrões
Y YC Y YC

Cadeia Ve1ha* 17.420,00 14.013,30 12.874,20 1~.840,90
Centro* 30.975,70 19.227,00 20.524,70 16.032,30
Experimenta 1 9.240,54 5.917,69 5.778,21 3.676,23
Abrahão Alab* 13.629,60 7.707,41 10.018,40 5.589,96
Aviãrio* 23.884,50 18.710,00 18.703,50 14.786,06
Base* 16.59"1,10 8.824,44 8.204,52 4.662,48
Cidade Nova 9.542,37 6.342,37 9.084,06 7.852,62
jose Augusto* 19.925,10 12.653,80 14,940,40 11.094,20
São Francisco 18.584,60 14.700,00 13.227,40 11.612,70
Bosque* 19.217,70 12.555,60 15.357,30 8.935,18
Sa1gado Filho 7.690,22 5.261,96 6.121,11 3.945,31
Cerâmica* 30.110,30 23.746,70 27.811,20 25.884,70
6 de Agosto 12.701,40 7.737,50 11.494,50 7.182,20
Triângulo 13.278,90 7.630,09 7.649,47 6.957,58
Preventõrio* 20.704,50 13.440,90 17.522,90 9.691,46
Flores ta 14.177,70 9.684,62 8.547,43 4.265,93

(*) Estes bairros sao os chamados Bairros Centrais. Os demais sao os pe-
rifericos.

FONTE: pesquisa direta.



ANEXO B

QUESTION~RIO

E- SBLIO



PESQUISA SOBRE N1vEL DE RENDA, CONDIÇOES DE ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS
E IMIGRAÇAO DA POPULAÇAO URBANA DE

RIO BRANCO.

QUESTIONl\RIO N9---

1 - IDENTIFICAÇAO
1.1 - NOME:
1.2 - ENDEREÇO:

- RUA/AV:
- BAIRRO:

N9
DISTRITO:

2 - CONDIÇOES DOS ASSENTAMENTOS HABITACIONAIS BCME-B1BLIOTEC

2.1 - CARACTERIZAÇAO DO IMOVEL
a) l\rea.

Tota 1 m2
Construlda m2

b) Condições de Locação:
Própria ( )
Alugada ( )
Cedida ( )
Outras (especificar):

c) Tipo de Construção:
Alvenaria ( )
Madeira ( )
Alvenaria/Madeira ()
Outras (especificar):

I

: d) NGmero de Cômodos (exclusive cozinha, banheiro e area de
I serviço) N9:

2.2 - CONDIÇOES DE HABITABILIDADE
a) A casa e ligada ã Rede de Esgotos?

Sim ()
Não ()
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b) Possui Fossa?
Sim () Septica ( )
Não ( )

~egra ( )

c) Origem da ~gua utilizada:
Encanada (SANACRE) ()
Cacimba ( )
Torneira Publica ()
Outras (especificar):

d) Possui Luz Elétrica?
Sim ( )
Não ( )

e) Local de trabalho:
(*) Próximo a Residência ()

Distante da Residência ( )
Muito distante da Residência ( )

f) Condições dos Serviços de Transportes Coletivos:
(**) Satisfatório ( )

Razoável ( )
Insatisfatório ()
Não Existe ( )

(*) Criterios adota dos para a definição de distância entre a residência
e o local de trabalhO.

PRQXIMO: quando se pode ir a pe.
- DISTANTE: quando há necessidade de se tomar 1 coletivo.

MUITO DISTANTE: quando ê necessário tomar mais de 1 coletivo; ou
então se gasta mais de 30 minutos em carro próprio.

(**)Criterios para medir a qualidade do serviço: .
Condições dos veiculas, regularidade e frequência do atendimento -
(pelo menos no horário de pique).
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g) O Serviço de Limpeza Publica atua nesta rua?
Sim ( ) Satisfat6rio () Insatisfat6rio ,( )

· Não ( )

h) Situação das Ruas:
Asfaltada ( )

Calçada ( )

· Piçarrada ( )

Sem revestimento ( )

i) Serviço de Drenagem:
Existe ( )

· Não existe ( )

j) Problemas flsico-climãticos:
Alagamentos ( )
Inundações ( )
Deslizamento ( )
Outros (especifique):

eCMe .BIBLIOTECA



3 - CARACTERIZAÇAO SOCIO-ECONÔMICA FAMILIAR

(4tsCOLARIDADE (5)
.

( 1 ) (2 ) (3) TRA~Àl~êÇ~~ ~tNDA (6) (7) OLTIMA PROCEDtNCIA .

GRAU TEMfD DE
DE NATURA IDADE ESTUDA (a )EMPREGO (b) (c) RES IDtN (a) RIO BRANCO (b) ESTADO Í(C) O~T~O

PARENTESCO LIDADE RENDA CIA NO DO ACRE ES A ODES.
SIM NAO ATI~T~ADE (Cr$) (M:tivo) BAIRRO ZONA ANO ZONA

I ANO R U R I U (SIGLA)

I.! ---_._._~._-_.. ----- -- -- - ------ " __ O

I
I

I
I

I

11ns
li

~m
TOTAL

I L
. I q..•

OBS.: Encontra-se em anexo, os esclarecimentos necessãrios para o preenchimento correto do quadro. l1J
O --'--'o
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4 - PROBLEMAS/ASPIRAÇDES
4.1 - Principais Problemas do Bairro e da Rua:

(POR ORDEM DE IMPORTANCIA)
a)

b)

c)

d)

e)

f)

flCMe .•BIBLIOTI!CA

4.2 - O que deve ser feito mais de imediato e por quem, para melhorar
as condições da rua e do bairro?

AÇAO A SER DESENVOLVIDA COMPETtNCIA

a)

b)

c)

d)

e)

f)

Rio Branco-AC / /1980------
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