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RESUMO 

Este trabalho apresenta um estudo sobre a distribuição espacial de rendimento 
domiciliar per capita, categorizado em faixas, pelos bairros da capital paranaense no 
ano de 2010, a partir da divisão administrativa vigente no período. Os dados 
analisados são oriundos do Censo Demográfico Brasileiro, compilados e 
disponibilizados pelo IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 
Curitiba). Para tanto, foi realizada uma análise descritiva por meio de mapas temáticos 
e diagramas ternários, ideais para descreves esse tipo de dados e capazes de revelar 
os primeiros indícios de associação com o espaço. Analiticamente, foi verificado o 
grau de dependência espacial da distribuição de rendimentos a partir do índice Global 
de Moran e como essa associação se dá localmente, pelo diagrama de dispersão de 
Moran. Para identificar conglomerados espaciais homogêneos foi obtida a árvore 
geradora mínima, e esta particionada, determinando grupos de bairros semelhantes 
com relação à distribuição de renda  

Palavras-chave: Distribuição de Rendimentos. Dados Composicionais. Dependência 

Espacial. Conglomerados Espaciais.  
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1 INTRODUÇÃO 

A disparidade da distribuição renda é um problema presente no Brasil desde 

sua colonização. Características culturais, educacionais, ciclos econômicos e 

relações trabalhistas são alguns dos fatores que determinaram a presença de níveis 

elevados de desigualdade (ABITANTE; 2007). 

Quando comparado internacionalmente, o Brasil está entre os países com pior 

distribuição de renda, segundo as Nações Unidas (BARROS, 2007). Um dos 

indicadores que revelam essa má distribuição é o coeficiente de Gini, uma estatística 

que mede, em uma escala de 0 a 1, qual o nível de desigualdade de uma distribuição, 

sendo que 0 indica uma perfeita distribuição da renda entre os indivíduos e 1 o pior 

cenário de concentração de renda, em que apenas um indivíduo mantém a posse de 

todo o rendimento. Até o final do século XX, o coeficiente de Gini brasileiro se 

mostrava estável, chegando a 0,593 em 2001 e, apesar de nos anos seguintes ter 

apresentado uma melhora significativa e um dos mais acelerados ritmos de declínio, 

ainda está longe de níveis satisfatórios. 

A diferença na concentração de renda também se estende aos estados 

brasileiros. Em 2010, cinco estados, todos das regiões Sul e Sudeste, foram 

responsáveis pela geração de mais de 50% do PIB (Produto Interno Bruno), indicador 

que expressa a soma monetária de todos os bens e serviços produzidos no país 

(EXAME, 2012). 

A cada década, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), por 

meio de uma ação censitária, levanta dados demográficos referentes a dimensão, 

gênero, faixa etária, fecundidade, mortalidade e migração, bem como aspectos 

socioeconômicos, afim de retratar o perfil da população e sua condição de vida. No 

que diz respeito aos rendimentos, o Censo levanta os valores correspondentes a cada 

domicílio, sendo tais provenientes de salário, aposentadoria, pensões, programas 

sociais, aluguéis de imóveis ou aplicações financeiras. As informações coletadas pelo 

Censo são as mais abrangentes geradas no país e utilizadas para mensurar e estudar 

questões como a da distribuição de renda, e diversas outras, como traçar diretrizes 

eficientes para definição de estratégias de órgãos públicos e empresas privadas 

(IBGE, 2010). 
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Afim de entender como a distribuição de rendimentos se dá localmente, no 

âmbito municipal, foi investigado o padrão espacial da distribuição de rendimentos dos 

bairros da cidade de Curitiba, Paraná, que apresentou coeficiente de Gini de 0,565, 

em 2010 (DATASUS, 2011). Para tanto, foram utilizando os dados coletados pelo 

Censo Demográfico Brasileiro, também de 2010, compilados e disponibilizados pelo 

IPPUC (Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de Curitiba), por meio da 

aplicação de técnicas estatísticas de visualização de dados, verificação de 

dependência espacial e identificação conjuntos de bairros próximos que sejam 

homogêneos quanto a distribuição de rendimentos, denominados conglomerados 

espaciais. 
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2 MATERIAL E MÉTODOS 

2.1 MATERIAL 

2.1.1 Conjunto de Dados 

A base de dados analisada contém informações do Censo Demográfico 

Brasileiro de 2010, realizado pelo IBG, compiladas e disponibilizadas pelo IPPUC - 

Banco de Dados (2011), sendo composta pela distribuição de rendimento domiciliar 

per capita dos bairros de Curitiba, PR, apresentando o número total de domicílios 

particulares permanentes de cada bairro de Curitiba, bem como suas frequências em 

8 faixas de rendimento domiciliar per capita, conforme definido no Quadro 1. 

Quadro 1 – Faixas de rendimento domiciliar per capita consideradas no estudo. 

 

Fonte: IPPUC – Banco de Dados (2011). 

A base de dados está disponível para consulta no Anexo A. 

A divisão dos bairros e regiões administrativas de Curitiba vigente em 2010 

pode ser conferida na Figura 1. 

  

Faixa
Rendimento domiciliar per capita, 

em salários mínimos (R$510,00)*

1 sem rendimento

2 até 1/4 salário mínimo

3 de 1/4 a 1/2 salário mínimo

4 de 1/2 a 1 salário mínimo

5 de 1 a 2 salários mínimos

6 de 2 a 3 salários mínimos

7 de 3 a 5 salários mínimos

8 acima de 5 salários

* Valor referente ao salário mínimo em 2010.
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Figura 1 – Divisão dos bairros e regiões administrativas de Curitiba em 2010. 

 
Fonte: Wikipédia (2011). 



5 

 
 

2.1.2 Recursos Computacionais 

O software livre R (R CORE TEAM, 2015), versão 3.1.3, foi utilizado na análise 

estatística e manipulação dos dados com o auxílio dos pacotes: maptools (BIVAND; 

LEWIN-KOH, 2015), RColorBrewer (NEUWIRTH, 2014), classInt (BIVAND, 2015), 

ggtern (HAMILTON, 2015), spdep (BIVAND; PIRAS, 2015) e GISTools (BRUNSDON; 

CHEN, 2014). Os arquivos necessários para elaboração dos mapas e construção da 

matriz de vizinhança foram obtidos no site do IPPUC (2012). 

2.2 MÉTODOS 

Os dados analisados possuem referência geográfica, ou seja, a informação 

do local de ocorrência, agregadas por polígonos fechados, caracterizando assim 

dados de área (CÂMARA, 2002). No caso em questão, os dados são referentes aos 

bairros do município de Curitiba, Paraná. Com o objetivo de estudar a distribuição 

espacial de rendimento per capita da capital paranaense, foram aplicados métodos de 

visualização de dados de área e verificação de dependência espacial. 

Outro ponto importante sobre a base de dados é o fato desta ser composta 

pela informação relativa às frequências de domicílios em cada faixa de rendimento 

domiciliar per capita dos bairros de Curitiba, o que, do ponto de vista estatístico, pode 

ser encarado como um vetor composto pelas frações de domicílios pertencentes a 

cada faixa de rendimento. Isso é o que denominamos composição, ou dados 

composicionais (AITCHISON, 2003). 

Por definição, cada componente de uma composição é um valor não negativo 

e a soma de todos os D componentes é igual a 1 (MARTINS, 2010). Assim, denotado 

por X = [X1, X2, ⋯ , XD]′ uma composição, tem-se: 

X1 ≥ 0, X2 ≥ 0, ⋯ , XD ≥ 0; 

X1+ X2 + ⋯ + XD = 1. 

Como consequência da definição apresentada, um vetor composicional 

possui informações dependentes, devido à restrição da soma das componentes ser 

igual a 1, o que compromete a aplicação de métodos estatísticos usuais para esse 

tipo de dados. Considerando esse aspecto, foram aplicadas técnicas específicas para 



6 

 
 

tratar tais caraterísticas (AITCHISON, 2003). 

2.2.1 Técnicas de Visualização 

Precedendo a aplicação de qualquer método estatístico é necessária uma 

análise exploratória dos dados para o entendimento da base e, no caso de dados de 

área, a verificação de indícios de existência de dependência espacial no fenômeno 

analisado. 

2.2.1.1 Mapas Temáticos 

Mapas temáticos são bastante usuais na análise de dados espaciais. 

Consistem na utilização de uma escala de cores para representar a amplitude de 

valores de uma variável nos polígonos de um mapa, permitindo visualizar facilmente 

quais são similares quanto à variável em questão (CÂMARA, 2002). 

No presente trabalho, foram determinadas as separatrizes que dividiram em 

7 partes as distribuições de frequências das 8 faixas de rendimento domiciliar per 

capita, e representadas em mapas pela transição na escala de cores do amarelo ao 

vermelho, sendo tais cores atribuídas aos bairros de acordo com a hierarquia das 

partições. 

O mesmo procedimento foi aplicado ao rendimento domiciliar per capita 

mediano estimado, sendo este o rendimento central das rendas ordenas, defino como: 

md =  li +  
ai

ni
(

n

2
− naci−1), 

sendo i a faixa que contém a mediana; li o limite inferior da faixa i; ai a amplitude da 

faixa i; n a frequência total; naci−1 a frequência acumulada absoluta da faixa i − 1; e 

ni a frequência da faixa i (MATUDA, 2010). Essa medida de locação foi escolhida pela 

distribuição de renda ser tipicamente assimétrica à direita. 

2.2.1.2 Diagramas Ternários 

Diagramas Ternários são uma técnica de visualização para dados 

composicionais (MARTINS, 2010). Para aplicação desses diagramas é necessário 
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que a composição seja formada por 3 componentes. Sendo assim, a representação 

gráfica é feita por meio de um triângulo equilátero, onde cada lado refere-se a um dos 

componentes. A plotagem dos pontos pode ser feita se baseando em métodos como 

o da altura do triângulo igual a 1 ou da interseção. Nesse trabalho foi considerada a 

representação gráfica via grade de linhas paralelas aos lados do triângulo 

(VAUGHAN, 2010). Como a soma das composições sempre será igual a 1, fica 

assegurado que qualquer combinação de componentes seja contemplada pelo 

diagrama. A Figura 2 mostra a representação gráfica da composição P =

[0,2   0,4   0,4]′, verificando-se que 0,2 + 0,4 + 0,4 = 1.  

Figura 2 – Ilustração de um diagrama ternário. 

 

Fonte: A autora (2015). 

2.2.2 Análise de Dependência Espacial 

O principal objetivo desse trabalho é verificar a existência de dependência 

espacial na distribuição de rendimento dos bairros de Curitiba, bem como identificar 

conglomerados de bairros, configurando áreas vizinhas possivelmente homogêneas 

segundo as variáveis analisadas. No caso da distribuição de rendimento dos bairros 

de Curitiba, um conglomerado é um conjunto de bairros que apresentem distribuição 

de rendimento similares. Para tanto, foram aplicados os métodos descritos nessa 

seção. 
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2.2.2.1 Matriz de Vizinhança 

A matriz de vizinhança é uma estrutura, baseada na disposição espacial dos 

polígonos de um mapa, empregada na mensuração do efeito espacial na distribuição 

de dados. Uma forma de defini-la é pelo compartilhamento de fronteira entre os 

polígonos, sendo consideradas vizinhas áreas que possuam alguma fronteira em 

comum (KRAINSKI, 2012). Como resultado obtemos uma matriz quadrada Mn, onde 

cada elemento Mij = 1 se a área i é vizinha da área j; e 0 caso contrário ou quando 

i = j, sendo n o número de polígonos. Como consequência, obtemos uma matriz 

simétrica, já que se o polígono i é vizinho de j, j também é vizinho de i, e com diagonal 

principal zerada. 

A matriz de vizinhança pode ser visualizada por meio de um grafo que conecta 

cada polígono aos seus respectivos vizinhos, conforme descrito na Figura 3. 

Figura 3 – Grafo da matriz de vizinhança dos bairros de Curitiba. 

 
Fonte: A autora (2015). 

Existe também a forma padronizada da matriz de vizinhança M, comumente 

utilizada em métodos estatísticos. A matriz de vizinhança padronizada W é obtida a 

partir de uma transformação da matriz M, de modo que a soma dos elementos de cada 

linha resulte em 1. Para tanto, Wij =  Mij di⁄ , sendo di =  ∑ Mijj . 
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2.2.2.2 Índice Global de Moran 

Similar ao coeficiente de correlação de Pearson, que mensura o nível de 

correlação entre duas variáveis, o índice Global de Moran faz uso da matriz de 

vizinhança padronizada, apresentada na seção 2.2.2.1, para medir a associação 

espacial dos valores de uma mesma variável (MORAN, 1950). O índice Global de 

Moran é definido como: 

I =
1

∑ wiji≠j
∑ wij (

yi− y

sy
) (

yj− y

sy
)i≠j , 

sendo yi o valor da variável y referente ao polígono i e yj, ao polígono j; y e sy são a 

média aritmética e desvio-padrão de y, respectivamente; e wij é proveniente da matriz 

de vizinhança padronizada (KRAINSKI, 2012). 

A significância do Índice de Moran pode ser testada sob hipótese nula de 

inexistência de dependência espacial, baseando-se na normalidade assintótica dessa 

estatística ou via simulações de Monte Carlo. Como hipótese alternativa é definida a 

existência de autocorrelação espacial entre os bairros. Nesse trabalho foi considerado 

o teste baseado na normalidade assintótica do índice. 

 

2.2.2.3 Diagrama de Dispersão de Moran 

A partir da decomposição do Índice Global de Moran, é possível extrair a 

contribuição de cada polígono na autocorrelação global da variável de interesse 

(CANCIAN; VIDIGAL; VIDIGAL, 2013). A associação linear entre yi e ∑ wijyij i
revela o 

relacionamento local da variável y e sua defasagem, a média aritmética de y de seus 

respectivos vizinhos. A interpretação do diagrama de dispersão de Moran, dada pelo 

quadrante no qual se localiza cada polígono, indica o padrão de associação espacial 

entre os polígonos e sua vizinhança. A Figura 4 apresenta o esquema explicativo 

dessa associação. Outro ponto a destacar é que coeficiente de inclinação da reta de 

regressão de yi explicando ∑ wijyij  é formalmente equivalente ao índice Global de 

Moran (KAMPEL; CÂMARA; QUINTANILHA, 2000).  
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Figura 4 – Esquema explicativo do diagrama de dispersão de Moran 

 

Fonte: A autora (2015). 

No contexto deste trabalho, o quadrante Alto-Alto apresenta os bairros com 

altas frequências na faixa cercados por bairros que também possuem frequências 

elevadas, da mesma forma que o quadrante Baixo-Baixo indica os bairros com baixas 

frequências na faixa com vizinhos que também possuem baixas frequências. O 

quadrante Baixo-Alto mostra os bairros que tem baixas frequências na faixa rodeados 

por bairros que apresentam altas frequências. O quadrante Alto-Baixo é composto 

pelos bairros que tem altas frequências com vizinhança que possui baixa frequência 

na faixa. A partir dessas relações é possível identificar qual a contribuição individual 

de cada bairro na autocorrelação espacial global da variável. 

2.2.2.4 Transformação Log-Razão Centralizada 

Conforme citado anteriormente, existem restrições quanto à aplicação de 

técnicas estatísticas usuais a dados composicionais. Segundo Aitchison (2003), o 

problema desses dados é devido a sua escala. Por se tratarem de informações 

relativas às frações de um mesmo todo, e não um valor absoluto, os métodos da 

estatística clássica, que fazem uso de bases euclidianas, por exemplo, não são 

aderentes a eles, invalidando os resultados obtidos. 
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Para viabilizar a aplicação de técnicas usuais, Aitchison propôs operações 

para a transformação de dados composicionais, que pertencem a um espaço fechado 

(o simplex), para o espaço real, apenas alterando a sua escala. 

Uma das transformações é a log-razão centrada (LRC), definida pela divisão 

dos D componentes pela raiz cubica do produto das componentes e, então, a 

aplicação do logaritmo natural (ROSA, 2012). Esta é exemplificada por: 

P = [0,2   0,4   0,4]′ 

LRC(P) = [ln
0,2

√(0,2 ×  0,4 × 0,4)3
   ln

0,4

√(0,2 ×  0,4 × 0,4)3
   ln

0,4

√(0,2 ×  0,4 × 0,4)3
] ′ 

LR(P) = [−0,46   0,23   0,23]′. 

A transformação inversa, que retoma a escala original, é obtida pelo 

exponencial do LRC dividido pela soma dos exponenciais dos demais componentes: 

P = [
e−0,46

e−0,46 + e−0,23 +  e−0,23
   

e−0,23

e−0,46 + e−0,23 + e−0,23
   

e−0,23

e−0,46 + e−0,23 + e−0,23
] ′ 

P = [0,2   0,4   0,4]′. 

A transformação log-razão foi necessária para calcular a distância euclidiana 

entre as componentes, considerada na seção 2.2.2.5  

2.2.2.5 Detecção de Conglomerados Espaciais via Árvore Geradora Mínima 

Para identificar conglomerados de forma analítica, podemos fazer uso da 

Árvore Geradora Mínima. Esta baseia-se no grafo da matriz de vizinhança, e tem como 

ideia principal simplificá-la, apagando arestas, afim de obter um grafo reduzido, mas 

ainda conexo, ou seja, onde é possível chegar de uma área a qualquer outra passando 

por uma única sequência de arestas (ASSUNÇÃO; LAGE; REIS, 2002). O critério de 

eliminação é baseado em um custo por aresta que une os polígonos i ao j, que pode 

ser definido como a distância euclidiana entre as variáveis de interesse. No caso dos 

pontos V = (v1, v2, ⋯ , vn) e U = (u1, u2, ⋯ , un), a distância dv,u é definida como: 

dv,u =  √(v1 − u1)2 + (v2 − u2)2 + ⋯ + (vn − un)2 = √∑ (vi − ui)2n
i=1 . 

A eliminação das arestas é feita priorizando as maiores distâncias. Dessa 

forma, teremos mínimas diferenças ao passar de uma área para outra e obteremos 
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uma estrutura que, caso seja eliminada alguma aresta, serão formados dois grafos 

completamente desconectados. No estudo em questão, que tem como objetivo 

agrupar bairros semelhantes quanto à distribuição de renda, as 𝑛 variáveis do cálculo 

da distância euclidiana dos bairros de Curitiba são os valores da transformação log-

razão centrada aplicada às frequências relativas das faixas de rendimento, conforme 

descrito na seção 2.2.2.4. 

Obtida a árvore geradora mínima, a definição dos conglomerados espaciais é 

feita pela eliminação da aresta que divide o grafo mínimo em dois grafos menores C1 

e C2 com o menor desvio D possível , definido como: 

D =  ∑ ∑ (vij − vC1j)
2

ji∈C1
+ ∑ ∑ (vij − vC2j)

2
ji∈C2

, 

sendo vj a média aritmética da variável j no respectivo conglomerado e vij o valor 

assumido pela variável j no polígono i. Desse modo, conseguimos dois 

conglomerados espaciais com a máxima similaridade possível entre as áreas que os 

compõem e maior distinção entre eles (CASTRO, 2004). Para dar continuidade às 

partições, basta eliminar uma nova aresta de um dos dois conglomerados obtidos e 

gerar um terceiro que, novamente, obtenha o menor desvio D. Adicionalmente, 

diferentes critérios podem ser considerados como, por exemplo, restrições quanto ao 

número mínimo de áreas que podem compor um conglomerado. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Técnicas de Visualização  

A partir da Figura 5, que apresenta os mapas temáticos construídos com base 

nas faixas de rendimento domiciliar per capita, é possível verificar indícios de 

existência de dependência espacial. Isso fica evidenciado pela concentração de 

frequências mais altas nas faixas com rendimento de até 1 salário mínimo dos bairros 

periféricos, principalmente ao sul da cidade, e baixas frequência nos bairros centrais, 

apesar dos bairros Parolin e Prado Velho se destacarem com altas frequências nas 

faixas com rendimento até meio salário. A partir da faixa de rendimento de 1 a 2 

salários as maiores frequências se deslocam no sentido do centro da cidade, até se 

concentrarem na região administrativa Matriz e seus arredores. Novamente os bairros 

Parolin e Prado Velho de destacam pela distinção a seus vizinhos. A primeira faixa, 

de domicílios sem rendimento, apresenta uma distribuição completamente diferente 

das demais, onde as frequências mais altas na faixa se concentram também na região 

matriz e, então, ao leste e sul da cidade, discordando das faixas seguintes. 

O rendimento mediano foi calculado de forma aproximada, utilizando 

interpolação, conforme descrito na seção 2.2, considerando renda máxima de 5 

salários mínimo per capita, por não existir informação de limite superior da última faixa 

de rendimento. Apesar disso, não houve impacto nos resultados, pois o último 

intervalo definido para a aplicação do mapa temático tem limite inferior menor que 5 

salários mínimos (4,187), ou seja, todos os bairros com mediana estimada igual a 5 

foram agrupados no mesmo intervalo. A aplicação no mapa temático, disponível na 

Figura 6, confirma a concentração de rendas mais elevadas no centro da cidade, com 

transição suave para a periferia da cidade, com renda mais baixas ao sul. 

Como forma alternativa, foram construídos mapas temáticos usando uma 

escala única igualmente espaçada para as todas faixas de rendimento. Os resultados 

estão disponíveis no Apêndice A. 

Para aplicação de diagramas ternários às faixas de rendimento dos bairros de 

Curitiba, foi necessário fazer uma mudança estrutural nas composições, sem 

comprometer suas características e propriedades. Essa é descrita no Quadro 2. 

Devido ao comportamento peculiar da faixa de domicílios sem rendimento, 

essa foi retirada da composição. Das 7 faixas restantes, foram agrupadas as 3 
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primeiras na faixa C1 por serem similares quanto à distribuição espacial de 

rendimento; as 2 faixas seguintes formaram a faixa C2, preservando a característica 

de deslocamento das altas frequências em direção ao centro da cidade apresentada 

nos mapas temáticos; e as 2 últimas, também por serem semelhantes quanto à 

distribuição espacial de rendimentos. 

Os resultados da aplicação de diagramas ternários às faixas reestruturadas 

são apresentados na Figura 7. Devido à quantidade de bairros, foram feitos também 

diagramas ternários por região administrativa, conforme apresentado na Figura 8. 

Figura 5 – Mapas temáticos das faixas de rendimento domiciliar per capita. 

 

Fonte: A autora (2015). 
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Figura 6 – Mapa temático do rendimento domiciliar per capita mediano. 

 

Fonte: A autora (2015). 

Quadro 2 – Faixas de rendimento domiciliar per capita reestruturadas. 

 

Fonte: A autora (2015). 

Figura 7 – Diagrama ternário das faixas de rendimento reestruturadas. 

 

Fonte: A autora (2015). 

Faixas 

reestruturada

Faixas 

originais

Rendimento domiciliar per capita, 

em salários mínimos (R$510,00)*

C1 2,3 e 4 até 1 salário mínimo

C2 5 e 6 de 1 a 3 salários mínimos

C3 7 e 8 acima de 3 salários mínimos

* Valor referente ao salário mínimo em 2010.
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Figura 8 – Diagramas ternários das faixas de rendimento reestruturadas pelas 

regiões administrativas de Curitiba. 

 

Fonte: A autora (2015). 

O diagrama ternário de Curitiba mostra que existe variação em toda a 

extensão dos eixos de C1 e C3, porém C2 não atinge frequências superiores a 50%, 

demostrando que as altas frequências se concentram nas faixas de rendimentos mais 

altos e mais baixos. 

Afim de melhorar a visualização dos dados, a Figura 8 apresenta a distribuição 

de rendimento dos bairros separados por regiões administrativas. Dessa forma, mais 

uma vez, se confirma o contraste do bairro Prado Velho a seus vizinhos, sendo este 

um ponto isolado no diagrama da região Matriz, enquanto os demais estão todos 
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próximos à aresta inferior esquerda, onde são verificadas as maiores frequências na 

faixa de rendimento mais alto (C3). Os diagramas das regiões Santa Felicidade, Boa 

Vista, Portão, Cajuru e Pinheiro mostram que à medida que os bairros se aproximam 

do centro da cidade, as frequências também se deslocam no sentido da aresta inferior 

esquerda, reforçando os indícios de dependência espacial. É possível observar que 

as regiões administrativas Cidade Industrial de Curitiba, Bairro Novo e Boqueirão 

possuem bairros com distribuição de renda bastante homogêneas. 

3.2 Análise de Dependência Espacial  

A dependência espacial foi testada pelo índice Global de Moran para cada 

faixa de rendimento domiciliar per capita e os resultados estão disponíveis na Tabela 

1. 

Tabela 1 – Estatísticas do teste do índice Global de Moran das faixas de rendimento 

domiciliar per capita dos bairros de Curitiba. 

 

Fonte: A autora (2015). 

A autocorrelação espacial da primeira faixa de rendimento é a mais fraca 

(0,1442), apesar do valor p da estatística teste ser significante, ao nível de 1%, 

reforçando o que foi constatado pelos mapas temáticos. As frequências referentes à 

faixa 2 apresentam autocorrelação maior (0,3377), porém, ainda fraca. A partir da 

faixa 3 existe um aumento expressivo no grau de dependência espaciais, verificando-

se valores mais altos para o índice Global de Moran, acima de 0,6, com exceção da 

faixa 6, que destoa de sua antecessora e sucessora, com 0,3347 de autocorrelação 

espacial.  

O mesmo foi feito considerando as faixas de rendimento criadas para a 

aplicação dos diagramas ternários. Os resultados estão disponíveis na Tabela 2. 

Faixa Rendimento domiciliar per capita Estatística Valor p

1 sem rendimento 0,1442 0,0043

2 até 1/4 salário mínimo 0,3377 0,0002

3 de 1/4 a 1/2 salário mínimo 0,5418 < 0,0001 

4 de 1/2 a 1 salário mínimo 0,6680 < 0,0001 

5 de 1 a 2 salários mínimos 0,6455 < 0,0001 

6 de 2 a 3 salários mínimos 0,3347 0,0005

7 de 3 a 5 salários mínimos 0,6292 < 0,0001 

8 acima de 5 salários 0,6563 < 0,0001 
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Tabela 2 – Estatísticas do teste do índice Global de Moran das faixas reestruturadas 

de rendimento domiciliar per capita dos bairros de Curitiba. 

 

Fonte: A autora (2015). 

Todas as faixas reestruturadas (C1, C2 e C3), criadas para aplicação dos 

diagramas ternário, apresentaram níveis bastante alto de autocorrelação espacial e 

valores mais homogêneos, chegando a 0,6747. 

A Figura 9 apresenta a decomposição do índice Global de Moran das faixas 

C1, C2 e C3.  

Figura 9 – Diagramas de dispersão de Moran das faixas de renda C1, C2 e C3. 

 

Fonte: A autora (2015). 

Os bairros destacados nos diagrama de dispersão de Moran são os pontos 

influentes no cálculo do índice Global de Moran. Entre eles está, mais uma vez, o 

bairro Prado Velho, no diagrama da faixa C1, com frequência bastante superior em 

relação aos seus vizinhos. O bairro Jardim das Américas, por sua vez, apresenta baixa 

frequência em C1 quando comparado com os bairros a sua volta. Os bairros São 

Faixa Rendimento domiciliar per capita Estatística Valor p

C1 até 1 salário mínimo 0,6322 < 0,0001 

C2 de 1 a 3 salários mínimos 0,6275 < 0,0001 

C3 acima de 3 salários 0,6747 < 0,0001 
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Miguel, Tatuquara e Guanchinho são bastante similares aos seus vizinhos, com 

frequências bastante elevadas, também em C1. O bairro Batel é destacado no 

diagrama da faixa C2 e C3 como um dos polígonos que mais contribuem para o valor 

do índice de autocorrelação, bem como os bairros Bigorrilho e Centro Cívico, no que 

diz respeito à faixa C2. Outro ponto importante que pode ser tirado dos diagramas é 

a similaridade das inclinações das retas de regressão linear, confirmando a 

homogeneidade dos índices de Global de Moran das 3 faixas.  

3.3 Identificação de Conglomerados Espaciais  

Afim de identificar conglomerados de bairros similares entre si, foi obtida a 

árvore geradora mínima dos bairros Curitiba, com o custo da aresta definido como a 

distância euclidiana da log-razão centralizada das componentes das faixas de 

rendimento reestruturadas (C1, C2 e C3), conforme apresentado na seção 2.2.2.5. O 

mesmo procedimento de obtenção de conglomerados foi realizado utilizando as 

composições originais, porém as composições reestruturadas apresentaram 

conglomerados menos dispersos, que é a principal característica almejada pela 

técnica, que utiliza a restrição espacial para agrupamento. 

Sendo assim, foram construídos mapas temáticos a partir das faixas de 

rendimentos reestruturadas. Os resultados estão disponíveis na Figura 10. 
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Figura 10 – Mapas temáticos das faixas de rendimento domiciliar per capita 
reestruturadas (C1, C2 e C3). 

 
Fonte: A autora (2015). 

As principais características observadas na Figura 5 são preservadas, como 

as altas frequências na faixa de rendimentos mais baixos na periferia da cidade, o 

descolamento das altas frequências em direção ao centro da cidade na faixa 

intermediária, e altas frequências dos bairros centrais na faixa de rendimentos mais 

altos. 

A árvore geradora mínima é representada pela Figura 11. 
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Figura 11 – Grafo da árvore geradora mínima dos bairros de Curitiba, com o custo da 

aresta definido como a distância euclidiana da log-razão centralizada das 

componentes das faixas de rendimento reestruturadas. 

 

Fonte: A autora (2015). 

O passo seguinte foi a análise do número de conglomerados. A Figura 12 traz 

o valor calculado dos desvios por número de cortes feitos na árvore gerado mínima, 

também apresentado na seção 2.2.2.5. As partições foram determinadas com a 

restrição de que cada conglomerado fosse composto por pelo menos 2 bairros.  

Figura 12 – Desvios por número de partições da árvore geradora mínima. 

 

Fonte: A autora (2015). 

Até o quinto corte a queda dos desvios é expressiva, tornando-se suave na 

sequência. Isso pode ser um indicador do número ideal de partições a serem feitas. 

Os conglomerados obtidos com os 9 primeiros cortes estão disponíveis na 

Figura 13. 
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Figura 13 – Conglomerados espaciais gerados pelos 9 primeiros cortes da árvore 

gerado mínima, e seus respectivos desvios. 

 

Fonte: A autora (2015). 
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O primeiro corte realizado na árvore gerado mínima divide Curitiba 

horizontalmente que, de acordo com os mapas temático, indica que as rendas mais 

altas estão ao norte da cidade. O segundo e o terceiro corte particionam o 

conglomerado superior, o que aponta que ao norte da cidade também existem maiores 

diferenças quanto a distribuição de rendimento. Nesse momento é possível identificar 

os bairros que apareceram nos mapas temáticos com altas frequência nas faixas de 

rendimentos mais elevados como sendo os que compõem o conglomerado central. 

No quarto e no quinto corte é quando o conglomerado inferior, obtido inicialmente, 

sofrer sua decomposição. O aspecto das altas frequências nas faixas de rendimento 

mais baixos da região sul também é verificado a partir desse momento. A medida que 

se aumenta o número de cortes, os bairros da região central são desmembrados. 

De acordo com o que foi observado na queda dos desvios por número de 

cortes feitos na árvore geradora mínima, na Figura 12, e pelos padrões revelados 

pelos mapas temáticos, na Figura 5, os 6 conglomerados obtidos com 5 cortes se 

mostram uma boa opção de segmentação, lembrando bastante a divisão das regiões 

administrativas da cidade. 

Para verificar o impacto da utilização da restrição espacial na definição dos 

grupos de bairros, foi realizado também o agrupamento via Método de Ward 

(BARROSO; ARTES, 2003), umas das técnicas que não considera a espacialização, 

fazendo uso das mesmas faixas reestruturas transformadas pela log-razão 

centralizada. O comparativo dos resultados com 6 grupos obtidos por ambas as 

técnicas é apresentado na Figura 14.  
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Figura 14 – Comparativo entre agrupamento com e sem restrição espacial para 6 

grupos. 

 

Fonte: A autora (2015). 

O agrupamento via Método de Ward confirma alguns padrões identificados 

nos conglomerados via Árvore Geradora Mínima, apesar de gerar grupos com 

elementos distantes. Os bairros das regiões administrativas Cidade Industrial de 

Curitiba, Pinheirinho, Bairro Novo, Portão, Boqueirão e Cajuru são os que 

apresentaram maiores semelhanças em seus arranjos pelas duas técnicas. O 

conglomerado central obtido com restrição espacial foi basicamente dividido em dois 

pela análise de agrupamento. Os conglomerados vermelho e amarelo são os que 

sofreram maiores alterações, tendo vários de seus bairros sido unidos aos bairros 

anteriormente pertencentes ao conglomerado rosa. O grupo de cor amarela apresenta 

um conjunto de bairros completamente novo e o azul, bairros bastante dispersos. 
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4 CONCLUSÕES 

No presente trabalho, foi estudada a distribuição de rendimentos domiciliares 

per capita, dispostos em faixas, dos 75 bairros Curitiba, no ano de 2010. Para tanto, 

foram empregados mapas temáticos que, logo de início, revelaram localidades onde 

existem concentrações de domicílios com rendas similares 

. A região administrativa Matriz se destacou pelas altas frequências nas faixas 

de maiores rendimentos; os bairros periféricos pelas altas frequências nas faixas de 

menores rendimentos, se tornando ainda mais altas ao sul da capital. A faixa de 

domicílios sem rendimento apresentou indícios de aleatoriedade em sua distribuição. 

Outro artifício visual utilizado para a compreensão dos dados foi o diagrama 

ternário que, a partir de um novo arranjo das faixas confirmou, por meio da distribuição 

dos pontos plotados, que conforme os bairros se distanciam do centro da cidade, os 

rendimentos domiciliares per capita diminuem. Como sua aplicação foi condicionada 

às regiões administrativas da cidade, foi possível observar quais são mais 

homogêneas quanto a renda  

Os primeiros resultados mensuráveis foram obtidos pelos índices de 

autocorrelação Global de Moran, o qual confirmou o indício de baixa autocorrelação 

espacial que a faixa de domicílios sem renda apresentou nos mapas temáticos. 

Também ficou evidente que as novas faixas, construídas para aplicação dos 

diagramas ternários, foram mais homogêneas quanto a autocorrelação espacial que 

as originais. Na sua decomposição, ilustrada pelo diagrama de Moran, a inclinação 

das retas de regressão das autocorrelações locais confirmou a semelhança entre as 

componentes da nova estrutura de faixas. 

Fazendo uso da árvore geradora mínima, foram gerados conglomerados 

capazes de revelar conjuntos de bairros semelhantes quanto à distribuição de 

rendimento per capita, considerando suas disposições espaciais, eliminando a 

subjetividade imposta pelos métodos de análise visual, que poderia atender a 

necessidade de uma segmentação por rendimento da cidade de Curitiba. 

O comparativo com um agrupamento sem restrição espacial deixou clara a 

diferença essencial entre as técnicas, gerando grupos de bairros bastante dispersos 

e de pouca utilidade para casos onde é necessária a proximidade dos elementos de 

cada grupo. 



26 

 
 

REFERÊNCIAS 

ABITANTE, K. G. Desigualdade no Brasil: Um estudo sobre convergência de renda. 
Pesquisa & Debate. Revista do Programa de Estudos Pós-Graduados em Economia 
Política. ISSN 1806-9029, v. 18, n. 2 (32), 2007. 
 
AITCHISON, J. A concise guide to compositional data analysis. CDA workshop, 
Girona, Espanha. 2003. 134 p. 
 
ASSUNÇÃO, R. M.; LAGE, J. P.; REIS, E. Análise de conglomerados espaciais via 
árvore geradora mínima. Revista Brasileira de Estatística, v. 63, n. 220, p. 7-24, 
2002. 
 
BARROS, R. P. et al. (Org.) A Queda Recente da Desigualdade de Renda no Brasil. 
Desigualdade de renda no Brasil: uma análise da queda recente. Brasília: ipea, 
2007. v. 1, cap. 2, p. 107-127. 
 
BARROSO, L. P.; ARTES, R. Análise Multivariada. 10ª Simpósio de Estatística 
Aplicada à Experimentação Agronômica. Lavras, 2003.  
 
BIVAND, R. 2015. classInt: Choose Univariate Class Intervals. R package version 
0.1-22. http://CRAN.R-project.org/package=classInt  
 
BIVAND, R.; LEWIN-KOH, N. 2015. maptools: Tools for Reading and Handling 
Spatial Objects. R package version 0.8-36. http://CRAN.R-
project.org/package=maptools  
 
BIVAND, R; PIRAS, G. 2015. Comparing Implementations of Estimation Methods 
for Spatial Econometrics. Journal of Statistical Software, 63(18), 1-36. 
http://www.jstatsoft.org/v63/i18/. 
 
BRUNSDON, C.; CHEN, H. 2014. GISTools: Some further GIS capabilities for R. R 
package version 0.7-4. http://CRAN.R-project.org/package=GISTools  
 
CÂMARA, Gilberto et al. Análise de Dados de Área. Análise Espacial de Dados 
Geográficos. Brasília: EMBRAPA, 2002. cap. 5. 
 
CANCIAN, V; VIDIGAL, V. G.; VIDIGAL, C. B. R. Pobreza e desigualdade de renda 
nos municípios da região sul do Brasil: uma análise espacial. XVI Encontro de 
Economia da Região Sul. Curitiba, 2013. 
 
CASTRO, M. S. et al. Regionalização como estratégia para a definição de políticas 
públicas de controle de homicídios. Cadernos de Saúde Pública, v. 20, n. 5, p. 1269-
1280, 2004. 
 
DATASUS. B.9 Índice de Gini da renda domiciliar per capita. 2011. Disponível em: 
< http://tabnet.datasus.gov.br/cgi/idb2011/b09capc.htm >. Acesso em: 29 junho 2015. 
 
  



27 

 
 

HAMILTON, N. 2015. ggtern: An Extension to 'ggplot2', for the Creation of Ternary 
Diagrams. R package version 1.0.5.0. http://CRAN.R-project.org/package=ggtern  
 
INSTITUTO BRASILEIRO DE GEOGRAFIA E ESTATÍSTICA - IBGE. Por que fazer 
o Censo de 2010? 2010. 5 p. 
 
INSTITUTO DE PESQUISA E PLANEJAMENTO URBANO DE CURITIBA – IPPUC. 
Divisa de bairros. Curitiba, 1 março 2012. Disponível em: 
<http://ippuc.org.br/geodownloads/geo.htm>. Acesso em: 29 março 2015. 
 
IPPUC - BANCO DE DADOS. 2010_Rendimento per capita dos domicílios p. p., 
segundo os bairros de Curitiba. Curitiba, 2011. Disponível em: 
<http://curitibaemdados.ippuc.org.br>. Acesso em: 23 março 2015. 
 
KAMPEL, S. A.; CÂMARA, G.; QUINTANILHA, J. A. Análise exploratória das relações 
espaciais do desflorestamento na Amazônia Legal Brasileira. Anais Gisbrasil. 
Salvador, 2000. 
 
KRAINSKI, E. T. Introdução à análise de dados espacialmente referenciados. 
2012. Curitiba, 75 p. Trabalho não publicado. 
 
LISTA de bairros de Curitiba. Wikipédia, 2011. Disponível em: 
<https://pt.wikipedia.org/>. Acesso em: 1 junho 2015. 
 
MARTINS, A. B. T. Análise geoestatística de dados composicionais. 2010. 200 p. 
Tese (Doutorado em Ciências) – Curso de Pós-graduação em Métodos Numéricos 
em Engenharia, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, 2010.  
 
MATUDA, N. S. Medidas-resumo de uma tabela de frequências. 2010. Curitiba, 5 
p. Trabalho não publicado 
 
MORAN, P. A. P. Notes on continuous stochastic phenomena. Biometrika, v. 37. n. 
1/2, p. 17-23, jun.1950. 
 
NEUWIRTH, E. 2014. RColorBrewer: ColorBrewer Palettes. R package version 1.1-
2. http://CRAN.R-project.org/package=RColorBrewer  
 
OS ESTADOS que mais contribuem com o PIB brasileiro. Exame, São Paulo, 23 
novembro 2012. Disponível em: <http://exame.abril.com.br>. Acesso em: 1 junho 
2015.  
 
R CORE TEAM. 2015. R: A language and environment for statistical computing. 
R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. http://www.R-project.org/. 
 
ROSA, A. S. Funções de predição espacial de propriedades do solo. 2012. 201 p. 
Dissertação (Mestrado em Ciências do Solo) – Programa de Pós-graduação em 
Ciências do Solo, Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2012. 
 
VAUGHAN, W. Ternary Plot. Chicago, 2014. Disponível em: < 
http://wvaughan.org/ternaryplots.html >. Acesso em: 29 junho 2015. 



28 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

APÊNDICES 



29 

 
 

APÊNDICE A – Mapas temáticos das faixas de rendimento domiciliar por capita 
construídos a partir de uma escala única e uniformemente espaçada. 

 
Fonte: A autora (2015). 
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ANEXO A – Base de dados utilizada no estudo.  

 

Domicílios P.P. por Classes de Rendimento Domicíliar Per Capita, segundo os Bairros de Curitiba

Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto % Absoluto %

Abranches 75 1,85 66 1,62 343 8,44 1.022 25,15 1.252 30,81 531 13,07 439 10,80 336 8,27 4.064 0,71

Água Verde 501 2,55 31 0,16 198 1,01 845 4,30 2.545 12,94 2.650 13,48 4.477 22,77 8.417 42,80 19.664 3,41

Ahu 182 4,32 8 0,19 42 1,00 251 5,96 598 14,20 500 11,87 921 21,87 1.710 40,60 4.212 0,73

Alto Boqueirão 431 2,56 227 1,35 1.299 7,71 4.445 26,37 6.300 37,38 2.394 14,20 1.344 7,97 414 2,46 16.854 2,93

Alto da Glória 85 3,62 2 0,09 20 0,85 65 2,77 240 10,23 295 12,57 560 23,86 1.080 46,02 2.347 0,41

Alto da Rua XV 105 3,07 10 0,29 33 0,96 176 5,14 428 12,51 488 14,26 802 23,44 1.380 40,33 3.422 0,59

Atuba 87 1,73 54 1,07 339 6,74 1.026 20,39 1.660 32,98 783 15,56 660 13,11 424 8,42 5.033 0,87

Augusta 34 1,77 78 4,06 260 13,53 673 35,02 588 30,59 175 9,11 72 3,75 42 2,19 1.922 0,33

Bacacheri 118 1,43 25 0,30 94 1,14 637 7,71 1.642 19,87 1.485 17,97 1.988 24,06 2.274 27,52 8.263 1,43

Bairro Alto 183 1,24 154 1,04 909 6,15 3.347 22,63 5.053 34,16 2.363 15,97 1.764 11,93 1.019 6,89 14.792 2,57

Barreirinha 72 1,22 37 0,62 304 5,13 1.294 21,84 2.058 34,74 945 15,95 751 12,68 463 7,82 5.924 1,03

Batel 602 14,08 - - 12 0,28 80 1,87 293 6,85 313 7,32 645 15,09 2.330 54,50 4.275 0,74

Bigorrilho 539 4,62 12 0,10 80 0,68 364 3,12 1.088 9,32 1.190 10,19 2.445 20,94 5.961 51,04 11.679 2,03

Boa Vista 159 1,48 44 0,41 335 3,11 1.509 14,03 3.176 29,52 1.871 17,39 1.924 17,88 1.741 16,18 10.759 1,87

Bom Retiro 44 2,56 7 0,41 46 2,68 164 9,56 377 21,97 278 16,20 342 19,93 458 26,69 1.716 0,30

Boqueirão 691 2,95 306 1,30 1.510 6,44 4.983 21,25 7.792 33,22 3.819 16,28 2.882 12,29 1.470 6,27 23.453 4,07

Botiatuvinha 108 2,76 51 1,30 269 6,87 1.036 26,44 1.258 32,11 462 11,79 351 8,96 383 9,78 3.918 0,68

Cabral 122 2,34 6 0,12 47 0,90 212 4,07 588 11,28 546 10,47 1.061 20,35 2.633 50,49 5.215 0,91

Cachoeira 29 1,01 64 2,23 302 10,50 929 32,30 995 34,60 310 10,78 173 6,02 74 2,57 2.876 0,50

Cajuru 727 2,44 672 2,25 2.933 9,83 8.580 28,75 9.922 33,24 3.531 11,83 2.338 7,83 1.143 3,83 29.846 5,18

Campina do Siqueira 59 2,32 4 0,16 47 1,85 249 9,78 521 20,46 417 16,37 486 19,08 764 30,00 2.547 0,44

Campo Comprido 206 2,12 96 0,99 456 4,69 1.609 16,55 2.818 28,98 1.543 15,87 1.358 13,97 1.637 16,84 9.723 1,69

Campo de Santana 195 2,42 191 2,37 1.088 13,53 3.028 37,65 2.794 34,74 522 6,49 185 2,30 40 0,50 8.043 1,40

Capão da Imbuia 114 1,71 45 0,67 307 4,60 1.260 18,90 2.236 33,54 1.152 17,28 965 14,47 588 8,82 6.667 1,16

Capão Raso 223 1,84 99 0,81 644 5,30 2.578 21,21 4.239 34,88 1.958 16,11 1.574 12,95 837 6,89 12.152 2,11

Cascatinha 5 0,73 3 0,44 19 2,77 108 15,72 164 23,87 99 14,41 114 16,59 175 25,47 687 0,12

Caximba 20 2,78 33 4,58 156 21,67 247 34,31 212 29,44 36 5,00 9 1,25 7 0,97 720 0,13

Centro 1.401 7,89 41 0,23 190 1,07 943 5,31 2.857 16,10 2.793 15,74 3.737 21,05 5.787 32,60 17.749 3,08

Centro Cívico 47 2,23 2 0,10 12 0,57 55 2,62 240 11,41 280 13,31 492 23,40 975 46,36 2.103 0,37

Cidade Industrial 1.158 2,19 914 1,73 4.891 9,23 16.200 30,58 19.931 37,62 5.954 11,24 2.881 5,44 1.048 1,98 52.977 9,20

Cristo Rei 165 2,81 7 0,12 50 0,85 219 3,72 710 12,07 859 14,60 1.425 24,23 2.447 41,60 5.882 1,02

Fanny 52 1,95 14 0,52 96 3,60 438 16,40 947 35,47 485 18,16 433 16,22 205 7,68 2.670 0,46

Fazendinha 132 1,46 107 1,19 601 6,67 2.166 24,03 3.309 36,71 1.350 14,98 973 10,80 375 4,16 9.013 1,57

Ganchinho 77 2,39 148 4,60 523 16,26 1.199 37,27 998 31,02 176 5,47 78 2,42 18 0,56 3.217 0,56

Guabirotuba 68 1,85 27 0,73 133 3,62 466 12,68 927 25,23 608 16,55 713 19,41 732 19,92 3.674 0,64

Guaíra 106 2,23 81 1,70 308 6,48 970 20,42 1.404 29,55 765 16,10 670 14,10 447 9,41 4.751 0,83

Hauer 146 3,24 35 0,78 171 3,80 740 16,43 1.372 30,46 809 17,96 726 16,12 506 11,23 4.505 0,78

Hugo Lange 38 3,25 5 0,43 16 1,37 61 5,22 171 14,63 141 12,06 254 21,73 483 41,32 1.169 0,20

Jardim Botânico 39 1,76 33 1,49 84 3,79 226 10,20 479 21,62 344 15,52 473 21,34 538 24,28 2.216 0,38

Jardim das Américas 77 1,60 15 0,31 75 1,56 394 8,19 955 19,85 868 18,05 1.170 24,32 1.256 26,11 4.810 0,84

Jardim Social 54 3,02 3 0,17 23 1,29 68 3,81 224 12,53 185 10,35 385 21,54 845 47,29 1.787 0,31

Juveve 157 3,39 6 0,13 38 0,82 196 4,23 501 10,82 541 11,68 980 21,16 2.212 47,77 4.631 0,80

Lamenha Pequena - 0,00 3 0,92 23 7,06 129 39,57 133 40,80 20 6,13 12 3,68 6 1,84 326 0,06

Lindóia 45 1,65 34 1,25 214 7,84 682 25,00 956 35,04 393 14,41 271 9,93 133 4,88 2.728 0,47

Mercês 132 2,87 7 0,15 66 1,44 453 9,86 979 21,30 698 15,19 919 20,00 1.342 29,20 4.596 0,80

Mossungue 76 2,38 11 0,34 86 2,69 256 8,02 486 15,22 340 10,65 503 15,75 1.435 44,94 3.193 0,55

Novo Mundo 271 1,89 138 0,96 748 5,21 2.743 19,09 4.504 31,35 2.393 16,65 2.190 15,24 1.382 9,62 14.369 2,50

Orleans 47 1,84 20 0,78 108 4,23 532 20,85 835 32,72 384 15,05 349 13,68 277 10,85 2.552 0,44

Parolin 61 1,76 201 5,79 403 11,60 757 21,80 811 23,35 390 11,23 426 12,27 424 12,21 3.473 0,60

Pilarzinho 269 2,98 105 1,16 599 6,62 1.986 21,96 2.766 30,59 1.218 13,47 1.137 12,57 962 10,64 9.042 1,57

Pinheirinho 430 2,76 260 1,67 1.372 8,82 4.355 27,99 5.694 36,59 1.900 12,21 1.118 7,19 431 2,77 15.560 2,70

Portão 430 2,83 62 0,41 366 2,41 1.469 9,67 3.358 22,10 2.667 17,55 3.426 22,55 3.415 22,48 15.193 2,64

Prado Velho 137 7,26 98 5,20 298 15,80 551 29,22 477 25,29 151 8,01 111 5,89 63 3,34 1.886 0,33

Rebouças 298 4,85 25 0,41 104 1,69 479 7,80 1.085 17,67 1.023 16,66 1.355 22,07 1.771 28,84 6.140 1,07

Riviera 2 2,20 1 1,10 12 13,19 32 35,16 31 34,07 7 7,69 5 5,49 1 1,10 91 0,02

Santa Cândida 213 2,03 182 1,73 753 7,17 2.577 24,53 3.595 34,23 1.442 13,73 1.123 10,69 619 5,89 10.504 1,82

Santa Felicidade 192 1,94 63 0,64 424 4,29 1.747 17,69 2.899 29,36 1.477 14,96 1.487 15,06 1.586 16,06 9.875 1,71

Santa Quitéria 78 2,04 37 0,97 205 5,35 721 18,82 1.074 28,03 581 15,16 612 15,97 524 13,67 3.832 0,67

Santo Inácio 48 2,37 16 0,79 94 4,63 334 16,46 585 28,83 305 15,03 290 14,29 357 17,59 2.029 0,35

São Braz 147 2,01 68 0,93 403 5,50 1.576 21,50 2.388 32,58 1.069 14,58 867 11,83 812 11,08 7.330 1,27

São Francisco 60 2,48 4 0,17 24 0,99 136 5,62 515 21,26 447 18,46 541 22,34 695 28,70 2.422 0,42

São João 13 1,30 9 0,90 70 6,99 244 24,35 308 30,74 122 12,18 89 8,88 147 14,67 1.002 0,17

São Lourenço 44 2,18 5 0,25 40 1,98 199 9,84 402 19,88 296 14,64 411 20,33 625 30,91 2.022 0,35

São Miguel 14 1,02 43 3,15 243 17,79 566 41,43 395 28,92 67 4,90 28 2,05 10 0,73 1.366 0,24

Seminário 15 0,63 5 0,21 23 0,96 164 6,88 417 17,48 343 14,38 479 20,08 939 39,37 2.385 0,41

Sítio Cercado 733 2,08 600 1,70 3.513 9,97 11.477 32,56 13.411 38,05 3.637 10,32 1.482 4,20 395 1,12 35.248 6,12

Taboão 16 1,43 17 1,52 59 5,26 281 25,04 290 25,85 159 14,17 145 12,92 155 13,81 1.122 0,19

Domicílios particulares permanentes

Bairro
Sem rendimento

Até 1/4 de 

salário mínimo

Mais de 1/4 a 

1/2 salário 

mínimo

Mais de 1/2 a 1 

salário mínimo

Mais de 1 a 2 

salários mínimos

Mais de 2 a 3 

salários mínimos

Mais de 3 a 5 

salários mínimos

Mais de 5 

salários mínimos
Total
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Tarumã 45 1,77 8 0,32 68 2,68 262 10,32 520 20,49 421 16,59 546 21,51 668 26,32 2.538 0,44

Tatuquara 308 2,01 538 3,51 2.296 14,99 5.924 38,69 5.004 32,68 905 5,91 270 1,76 68 0,44 15.313 2,66

Tinguí 85 2,03 31 0,74 170 4,07 634 15,18 1.328 31,79 705 16,88 736 17,62 488 11,68 4.177 0,73

Uberaba 633 2,85 485 2,18 2.056 9,26 5.443 24,50 6.864 30,90 2.741 12,34 2.251 10,13 1.740 7,83 22.213 3,86

Umbará 135 2,44 122 2,21 571 10,34 1.805 32,69 2.020 36,58 544 9,85 225 4,07 100 1,81 5.522 0,96

Vila Izabel 230 5,11 9 0,20 72 1,60 245 5,44 686 15,23 657 14,59 1.037 23,03 1.567 34,80 4.503 0,78

Vista Alegre 92 2,57 34 0,95 146 4,08 531 14,85 829 23,18 501 14,01 623 17,42 820 22,93 3.576 0,62

Xaxim 490 2,75 193 1,08 1.211 6,80 4.164 23,39 6.387 35,87 2.655 14,91 1.821 10,23 883 4,96 17.804 3,09

Curitiba 15.222 2,64 7.197 1,25 36.143 6,28 118.512 20,58 167.894 29,16 77.472 13,45 72.905 12,66 80.514 13,98 575.859 100,00
Fonte: IBGE - Censo Demográfico - SIDRA
Elaboração: IPPUC - Banco de Dados
Observações:
1 - Os dados são do Universo.
2 - A categoria Total inclui os domicílios sem declaração de rendimento nominal mensal domiciliar per capita.
3 - A categoria Sem rendimento inclui os domicílios com rendimento nominal mensal domiciliar per capita somente em benefícios.
4 - Salário mínimo utilizado: R$ 510,00.
5 - Domicílios P.P. - Particular Permanente


