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Resumo 

O objetivo deste trabalho foi elaborar uma análise da configuração espacial dos indicadores 

socioeconômicos dos municípios alagoanos. Neste sentido, pretendeu-se observar se tais variáveis 

distribuem-se de maneira dispersa ou concentrada entre os municípios alagoanos. Para tanto, foi 

utilizada a metodologia de análise exploratória de dados espaciais por meio dos softwares OpenGeoda 

e Terraview. A metodologia aplicada neste trabalho permite achar clusters das variáveis, como também 

detectar se existiu algum processo de difusão das variáveis municipais entre 2000 e 2010.  A análise 

deu-se por meio de dados disponibilizados pelo IBGE, IPEADATA e PNUD, permitindo assim, 

verificar o comportamento espacial de variáveis, tais como: índice de desenvolvimento humano - IDH, 

indicadores de educação, programas sociais e renda desses municípios alagoanos. Os resultados 

mostram um claro limite na análise dos indicadores utilizados, pois demonstram uma relação tênue entre 

os efeitos das variáveis em relação a sua localização geográfica, dessa maneira, se faz necessário incluir 

nesses indicadores uma medida de localização geográfica das populações objetivas, já que tal medida 

permite direcionar as políticas de forma mais eficiente. 
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1 Introdução 

A análise do processo de desenvolvimento na região Nordeste é uma tarefa difícil, tendo 

em vista que se deve levar em consideração elementos históricos, econômicos e sociais. Dentre 

as cinco macrorregiões brasileiras, a região Nordeste é uma daquelas que apresentam os piores 

indicadores sociais. Embora, no Brasil a pobreza e a desigualdade de renda tenham diminuído 

nas últimas décadas, ainda se verifica uma persistência das desigualdades regionais da região 

Nordeste em relação às demais regiões do país.  

Apesar da relativa melhora nas disparidades inter-regionais no país, ainda se verifica do 

ponto de vista espacial fortes padrões de heterogeneidade nas próprias regiões, especialmente 

na região Nordeste. Segundo Araújo (2008), essa desigualdade intrarregional deve-se, 

principalmente em razão da forte concentração de investimentos públicos nas principais 

metrópoles nordestinas sendo esse os Estados da Bahia, Ceará e Pernambuco que representam 

na região Nordeste as bases produtivas mais importantes. 

Entretanto, Oliveira (2008) destaca que entre 1970 a 2000, a economia nordestina 

apresentou um crescimento acima da média nacional. Todavia, tal crescimento não refletiu em 

mudanças significativas das características no Nordeste, tendo em vista que, aspectos 

relacionados às desigualdades na distribuição de renda e de terras, índice de desenvolvimento 

humano e a distribuição das atividades econômica industrial ainda são bastante insatisfatórios. 

O referido autor ressalta que a região nordeste manteve um ritmo de crescimento acima da 

média nacional, mas que a partir dos anos 2000, além desse crescimento verifica-se aspecto 

novo relacionado à redução das desigualdades sociais e distribuição de renda, porém não de 

maneira uniforme dentro da região. 

Nesse sentido, entre os estados da região Nordeste, Alagoas vem liderando um ranking 

de estatísticas socioeconômicas bastantes desagradáveis nos dois últimos censos realizados 

(2000 e 2010). Na síntese dos indicadores sociais do Brasil divulgado pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística- IBGE em 2010, o Estado de Alagoas aparecia com a menor 

expectativa de vida. Quando comparamos a expectativa de vida das mulheres do Distrito 

Federal, 79,6 anos para os Homens em Alagoas, 63,7 anos, temos quase 16 anos de diferença.  

Além disso, o referido Estado aparece no último lugar do ranking estadual do Índice de 

Desenvolvimento Humano da PNUD - IDH (PNUD, 2013). Da mesma forma os indicadores 

de educação aparecem de forma insatisfatória quando comparados aos outros Estados da região. 

Essa situação se agrava ainda mais ao compará-lo com outras unidades da federação para além 

da região Nordeste, sobretudo Sul e Sudeste. Em razão dessa situação, no ano de 2010, o Estado 

de Alagoas possuía 13% da sua população total comtemplada pelo Programa Bolsa Família, 

ficando atrás apena do Estado do Piauí que possuía 14% (IPEA, 2014). 

Acredita-se que antes de qualquer discussão a respeito de como reverter tal situação 

desfavorável que os municípios alagoanos se encontram, é necessário tentar compreender a 

própria configuração espacial dos indicadores socioeconômico desses municípios. Isto porque, 

as ciências regionais, mais especificamente, a economia regional tem enfatizado sobre 

importante peso das questões geográficas no que tange ao crescimento do porte econômico das 

regiões.   

Diante do exposto, a questão central deste estudo foi analisar a configuração espacial 

dos indicadores socioeconômico dos municípios alagoanos, de modo a identificar possíveis 

padrões de concentração ou dispersão destes indicadores entre os municípios analisados. De 

maneira especifica, este estudo buscou apresentar por meio de mapas e do coeficiente de 

correlação espacial evidências empíricas que possibilitem delinear um padrão de dependência 

espacial, principalmente no que se refere às questões associadas ao índice de desenvolvimento 
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humano (IDH) e indicadores de educação entre os municípios alagoanos nos anos de 2000 e 

2010. Para tanto, foi realizado uma análise exploratória de padrões do comportamento dos 

indicadores socioeconômicos dos municípios do Estado de Alagoas, com base em técnicas de 

Análise Estatística Descritiva Espacial (AEDE). 

Além desta introdução, o presente trabalho será distribuído da seguinte forma: na 

segunda seção será apresentada uma breve revisão de literatura relacionada ao tema. Na seção 

seguinte, apresenta-se o procedimento metodológico que será utilizado. A seção 4 apresenta os 

resultados encontrados neste estudo e, por fim, na última seção serão apresentadas as 

conclusões do trabalho. 

2  Revisão da Literatura 

Os estudos sobre as desigualdades regionais tem ocupado um lugar de destaque nas 

discussões dentro da teoria econômica. A Ciência Econômica tem construído uma extensa 

teorização para tentar explicar como duas regiões, por exemplo, que possuem os mesmos 

recursos e oportunidades podem apresentar trajetórias distintas no seu processo de 

desenvolvimento regional (FERREIRA DE LIMA et al., 2009). 

Duas questões fundamentais tentam ser explicadas pelas teorias de desenvolvimento 

regional. A primeira delas refere-se como o desenvolvimento se diferencia espacialmente 

dentro de uma região, enquanto que a segunda questão diz respeito sobre o que determina os 

diferentes padrões do desenvolvimento, por conseguinte, os diferentes padrões de organização 

das atividades produtivas no espaço. Portanto, um dos elementos a ser analisado é o modo como 

a economia se estabelece espacialmente numa região (KON, 1998).  

A partir do trabalho de Krugman (1991), surgiu uma nova teoria, conhecida como a 

Nova Geografia Econômica (NGE), segundo a qual, as diferenças de porte econômico de 

regiões estão associadas à aglomeração das atividades. A existência de mobilidade de fatores 

(capital e mão-de-obra) permite a aglomeração das atividades em uma região em detrimento de 

outra. Neste contexto, a NGE tenta explicar as diferenças de porte econômico de regiões através 

de decisões racionais de localização das atividades econômicas e das pessoas (OLIVEIRA, 

JACINTO e MARQUES JUNIOR, 2006)1. 

Segundo os autores, acima, os modelos da NGE se distinguem em relação aos modelos 

tradicionais, pois apresentam argumentos em favor dos retornos crescentes de escala, dos custos 

de transportes, das economias de aglomeração e dos custos de congestionamentos como fatores 

favoráveis a localização industrial. Esses elementos atuam como forças centrípetas ou 

centrífugas que determinam à localização das atividades no espaço.  

De acordo com Krugman (1991b) e Fujita et al. (2002), a interação entre retornos 

crescentes de escala, custos de transporte e mobilidade de fatores explicam a localização 

industrial. Seguramente, o padrão de desenvolvimento regional é determinado pelo nível de 

concentração dos fatores de produção. Por sua vez, a distribuição espacial desses fatores 

também depende do padrão de desenvolvimento da região. É este padrão de concentração das 

atividades econômicas e de pessoas que define o desenho do desenvolvimento regional. 

Nesse contexto, o planejamento das políticas públicas não deve negligenciar a influência 

do território sobre as diferenças de porte econômico das regiões. Para Santos (2001) qualquer 

proposta política que não levem em conta a dinâmica territorial tornar-se ineficaz, pois 

desprezar tal dinâmica significa ignorar a dimensão espacial das desigualdades sociais presentes 

nas cidades brasileiras.  

                                                 
1Par maiores detalhes ver Krugman et.al. (1991a). 
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Em função dos fatores sócio demográficos e das especificidades de cada localidade o 

desempenho destas economias dependerão do tipo de instrumentos de política adequado a suas 

características. Dado que perseguem diferentes objetivos que dependem da interação com o 

território. 

Conforme Genovez (2002), considerar estas duas vertentes, conceitual e territorial, por 

meio de indicadores sócio espaciais, auxilia na efetividade de políticas públicas, pois permitem 

que estas possam ir além da caracterização de carências, revelando também as possíveis 

potencialidades locais importantes para redução das desigualdades sociais. 

Neste sentido, vários estudos têm demonstrado que a heterogeneidade espacial 

proporciona efeitos espaciais relacionados com a diferenciação espacial ou regional das 

unidades geográficas, destacando a importância da compreensão das interações e 

transbordamentos entre unidades geográficas diferentes no que tange à distribuição de renda e 

desigualdades sociais. 

Como foi o caso de Barros Neto et al. (2009) que utilizou as técnicas de analise espacial 

para analisar a estrutura espacial dos indicadores socioeconômicos do Estado do Ceará. Os 

resultados mostraram que na região noroeste do Estado, tem-se uma região com uma alta 

correlação espacial negativa para níveis de renda, ou seja, há indícios de má distribuição de 

renda e que é uma das regiões no Estado que contém os municípios com as mais baixas rendas. 

Em relação à expectativa de vida, verifica-se que a região leste do Estado possui a maior 

“longevidade” e que esta região influencia positivamente os seus vizinhos próximos, 

evidenciando a importância da técnica nesse tipo de análise.  

A região norte do Estado, nesse estudo, concentrou os municípios que tem uma 

associação espacial positiva com os seus vizinhos, em termo de taxa de alfabetização. Em 

termos de IDHM, os autores identificam que a região norte do Estado do Ceará tem os melhores 

índices de desenvolvimento humano no Estado e que ela tem uma correlação espacial positiva 

com seus vizinhos, o que de certa maneira contribui para que os seus vizinhos possam, também, 

se desenvolver. Este fenômeno também foi observado para região leste do estado. Enquanto, a 

região noroeste e sudoeste do estado são as regiões que carecem de mais atenção, pois além de 

apresentar os piores índices, ela tem uma influência negativa sobre os seus vizinhos próximos.  

Lorena et al (2011) buscou entender melhor o comportamento espacial do Índice de 

Desenvolvimento Humano em sua magnitude: educação, expectativa de vida, renda e Produto 

Interno Bruto para o Estado do Espírito Santo por meio da utilização do Índice de Moran Global 

e Local. Os resultados mostraram que há uma dependência espacial entre alguns municípios, 

principalmente na Região Metropolitana de Vitória (capital do estado), Aracruz e Linhares polo 

e na Região Noroeste do Estado.  

Costa et al. (2007) analisaram para Rio Grande do Norte o comportamento espacial do 

Índice de Desenvolvimento Humano em suas variações relacionadas à educação, expectativa 

de vida e renda utilizando as ferramentas de geoprocessamento. Com base nos dados do Atlas 

de Desenvolvimento Humano-2000, Censo demográfico do ano 2000, e da Federação das 

Indústrias do Estado do Rio Grande do Norte, os referidos autores calcularam por meio do 

programa “TerraView” o Índice de Moran Global e Local. Os resultados indicam uma 

dependência espacial entre municípios para IDH e suas dimensões, confirmando que a 

localização geográfica tem um papel importante no desenvolvimento humano do Estado. Para 

esses autores esta dependência é consequência, principalmente, de um processo histórico de 

urbanização e desenvolvimento dos municípios. Os municípios que apresentam a melhor 

qualidade de vida são aqueles com a produção baseada no setor secundário e terciário a 

economia. 

Romero (2006) analisou a distribuição espacial da pobreza no Estado de Minas Gerais 

entre 1991-2000, utilizando o índice de Desenvolvimento Humano (IDH) e suas dimensões. O 
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referido autor encontra evidências significativas de dependência espacial tanto no âmbito 

estadual quanto municipal. 

Com isso se verifica que cada região por ter característica singular, a política para 

melhorar a dinâmica econômica da região não pode ser a mesma aplicada em uma região 

totalmente ou parcialmente diferente da que se quer dinamizar, pois cada uma delas precisam 

de estudos específicos para ver qual política será mais adequada as suas características.  

Portanto, a utilização dos Sistemas de Informação Georreferenciada (SIG) aliados às 

técnicas de Análise Espacial de Dados Geográficos (AE) são ferramentas importantes para a 

definição de políticas públicas, pois permitem analisar e integrar diferentes dados numa mesma 

base territorial. 

Além do exposto acimo como parte da motivação deste estudo, soma-se ainda a escassez 

de trabalhos que abordam as desigualdades intra-regionais no Estado de Alagoas sob o ponto 

de vista dos indicadores sócio espaciais. Portanto, o conhecimento da distribuição espacial dos 

indicadores socioeconômicos nos municípios alagoanos pode subsidiar políticas que visem à 

minimização da pobreza e das desigualdades sociais nas regiões mais pobres do estado. 

3 Metodologia 

O presente trabalho fez uso dos dados contidos no Censo Demográfico Brasileiro 
de 2000 e 2010 fornecidos pelo IBGE e PNUD. A metodologia a ser empregada, a 
análise exploratória de dados espaciais, converge ao objetivo do trabalho que consiste 
em demonstrar o comportamento espacial de variáveis referentes ao índice de 
desenvolvimento humano (IDH), indicadores para educação e os programas sociais 
entre os municípios alagoanos no período acima citado. 

 Segundo Almeida (2004) este tipo de análise incorpora em seus modelos o 
padrão da interação socioeconômica entre os agentes em um sistema de informações 
associado a sua localização geográfica, que por sua vez, tem, também, considerado 
sua estrutura no espaço; essas interações e características estruturais resultam em 
efeitos espaciais sobre os processos econômicos. Assim, a análise exploratória de 
dados espaciais provê dicas e indicações sobre a existência de padrões de associação 
espacial (globais ou locais) e também, sobre a presença de clusters nos dados 
analisados (ALMEIDA, 2004). 

3.1 Associação Espacial Global Univariada 

O primeiro passo consiste em testar se os dados apresentam uma distribuição aleatória 

no espaço, ou seja, os valores de uma região não dependem das demais. Para tal utilizou-se o 

coeficiente de correlação espacial I de Moran, dado por: 

 

 

𝐼 =
𝑛

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗
∙

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗 (𝑦𝑖 − 𝑦)(𝑦𝑗 − 𝑦)

∑(𝑦𝑖 − 𝑦)2
 (1) 

 
Onde, n é o número de unidades espaciais, 𝑦𝑖 e 𝑦𝑗 são os valores observados da variável 

dos municípios i e j, 𝑦 é a média do valor observado da variável de interesse de todos os 

municípios, 𝑤𝑖𝑗 é o peso espacial para o par de unidades espaciais i e j, medindo o grau de 

interação entre elas, com i =1, 2, ..., n e j =1, 2, ..., m. 
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De acordo com Almeida (2004), uma indicação de autocorrelação espacial positiva 

demonstra que existe semelhança entre os valores da área estudada. Assim, regiões com valores 

altos da variável, são rodeadas por regiões com valores altos; e regiões com valores baixos 

consequentemente são rodeadas por regiões que apresentam valores baixos. Caso a 

autocorrelação espacial seja negativa, não existe semelhança entre os valores, ou seja, uma 

variável com alto valor em uma área é rodeado por áreas com a variável de baixo valor. 

3.2 Associação Espacial Local Univariada 

A indicação de presença de associação espacial global pode demonstrar conformidade 

com padrões locais, porém, isso não é absoluto. Alguns casos de ausência de associação 

espacial global encobrem padrões locais de associação (ALMEIDA, 2004). Para superar tal 

empecilho e identificar a ocorrência de autocorrelação local, Luc Anselin (1995) propõe uma 

decomposição em categorias do indicador I de Moran, dado por: 

 

 
𝐼𝑖 =

(𝑦𝑖 − 𝑦) ∑ 𝑤𝑖𝑗(𝑦𝑗 − 𝑦)𝑖

∑
(𝑦𝑖 − 𝑦)2

𝑛i

= 𝑍𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗
𝑖

𝑍𝑗 (2) 

 
Onde 𝑍𝑖 e 𝑍𝑗são variáveis padronizadas e a somatória sobre j é tal que somente os valores 

dos vizinhos j ∈  𝐽𝑖 são incluídos. O conjunto 𝐽𝑖 abrange os vizinhos da observação i. Segundo 

Almeida (2004), esse indicador “provê uma indicação do grau de agrupamento dos valores 

similares em torno de uma observação, identificando clusters espaciais, estatisticamente 

significantes”. Tais clusters são divididos em quatro tipos de associação espacial, sendo: Alto-

Alto (AA), Baixo-Baixo (BB), Alto-Baixo (AB) e Baixo-Alto (BA) e, que podem ser 

apresentados através de diagramas e/ou mapas. 

Na Figura 1, temos uma exemplificação dos resultados de uma análise, em que, o 

quadrante I localizam-se os municípios com alto valores da variável analisada e que são 

vizinhos de municípios que também tem um alto valor da mesma variável, ou seja, são 

semelhantes; no quadrante III, pelo contrário, encontram-se os municípios com baixo valor da 

variável estudada e rodeados de municípios que também têm características semelhantes, então, 

se os municípios permanecem nos quadrantes I e III o estatístico de Moran terá valor positivo 

e apresentará uma ideia de possível associação do comportamento da variável em questão.  

 

 
Figura 1 – Diagrama da representação da associação espacial 

Fonte: Elaboração própria dos autores 



7 

 

 

No caso dos valores no diagrama forem identificados como pertencentes aos quadrantes 

II e IV o valor do estatístico de Moran será negativo, indicando que as relações prevalecentes 

são aquelas onde os municípios têm baixo valor do atributo analisado e mesmo assim estão 

rodeadas de outros municípios com alto valor desse mesmo atributo (quadrante II) e vice-versa 

(quadrante IV). 

Será adotada a matriz de pesos espaciais do tipo “Rainha”, que considera além das 

fronteiras com extensão maior que zero, os vértices de outras áreas que encontram com a área 

em estudo e passam a ser consideradas como contíguas. Para a realização do procedimento 

metodológico proposto serão utilizados dois Sistemas de Informação Georreferenciada (SIG), 

o Terraview e o OpenGeoda, que permitem a estocagem, organização, descrição e análise de 

dados espaciais. 

4 Resultados e Discussão 

Esta parte tem por objetivo analisar a distribuição espacial do IDH, alguns Indicadores 

de Educação e o Programa Bolsa Família (PBF) entre os municípios alagoanos com base nos 

dados dos censos 2000 e 2010. Para tanto, o primeiro passo foi à realização de um estudo 

exploratório de dados acerca da distribuição geográfica desses indicadores socioeconômicos 

utilizando gráficos e mapas, com o intuito de investigar a presença de algum padrão espacial 

nos dados. Depois, foram realizados testes formais a partir das estatísticas espaciais I de Moran 

global e local, a fim de verificar a existência de algum tipo de associação espacial no IDH, nos 

indicadores de educação e no programa social entre os municípios alagoanos, tais como clusters 

e outliers. 

Porém, inicialmente, para entendermos o comportamento espacial das variáveis 

estudadas se faz necessário entendermos como está configurado o espaço geográfico alagoano 

e suas regiões. O Estado de Alagoas é um dos 27 entes federativos do Brasil. Está situado no 

leste da região Nordeste e tem como limites Pernambuco, Sergipe, Bahia e o Oceano Atlântico. 

Ocupa uma área de 27.778,506 km², sendo divido em 3 (três) mesorregiões (figura 1, abaixo); 

a Mesorregião Leste, que forma a parte litorânea do Estado, a Mesorregião Agreste, parte 

central do Estado e finalmente a Mesorregião Sertão que é a parte voltada para dentro do 

Nordeste e é caracterizada pela vegetação da Caatinga. 
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Figura 2 – Configuração espacial das mesorregiões do Estado de Alagoas 

Fonte: SEPLAG-AL, 2017 

 

4.1 Índice de Desenvolvimento Humano - IDH 

A análise do IDH Municipal para o Estado de Alagoas no censo do ano 2000 e 2010 

(Figura 3) demonstra que os melhores índices concentram-se nas microrregiões de Maceió e 

Coruripe (que, juntas, formam a região litorânea de Alagoas na maior parte referente ao litoral 

sul), e também em alguns municípios isolados como Maragogi, São Miguel dos Milagres, 

Delmiro Gouveia, Santana do Ipanema e Palmeira dos Índios. 

Já os menores índices ocorrem, mais especificamente, em alguns municípios da 

mesorregião do Agreste e no Sertão de Alagoas. A partir da identificação desse padrão regional 

do IDH Municipal procurou-se saber a existência de dependência espacial da variável nessas 

regiões que apresentaram índices semelhantes. 

  

 
Figura 3 - Mapa da distribuição espacial do IDH nos anos 2000 e 2010 

Fonte: PNUD, 2017 

 
O resultado do teste I de Moran Global para os anos de 2000 e 2010, na Figura 4, foram 

iguais a 0,315408 e 0,306154, respectivamente, sendo ambos estatisticamente significante, pois 
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o valor-p encontrado é menor que o nível de significância escolhido, isto é 0,05. Sendo assim, 

não se rejeita a hipótese de dependência espacial, ou seja, apresenta correlação espacial positiva. 

 

 
Figura 4- Diagrama de espalhamento de Moran da variável IDH entre 2000 e 2010 

Fonte: PNUD, 2017 

 

O resultado do LISA para o IDH Municipal permite identificar a presença de clusters 

no Estado de Alagoas. Observa-se no mapa, a seguir, que para o ano de 2000 os municípios da 

região do litoral alagoano representados por Maceió e Coruripe possuem valores do referido 

índice acima da média alta e seus vizinhos, também, indicando a formação de cluster Alto-Alto; 

já os municípios localizados na mesorregião do Agreste e Sertão, possuem média de IDH 

municipal baixa e seus vizinhos também formando o cluster Baixo-Baixo, o que mostra padrão 

espacial (Figura 5). 

Para o ano de 2010, os resultados alcançados no cálculo do LISA para o IDH dos 

municípios no Estado, demonstram que os municípios da mesorregião leste alagoano 

concentram os municípios que pertencem ao cluster Alto-Alto, enquanto que o cluster Baixo-

Baixo concentra basicamente os municípios situados nas mesorregiões do Agreste e Sertão. 

Visualizando os dois mapas clusters verifica-se que não houve uma alteração significativa da 

configuração espacial do indicador analisado para os anos de 2000 e 2010 (Figura 5), indicando 

que a mudança, entre os anos, não ocorreu de maneira acentuada. 

 

 
Figura 5 - Mapa LISA da distribuição espacial da variável IDH, entre 2000 e 2010 

Fonte: PNUD, 2017 

 
 

4.2 Indicadores para educação 
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A fim de analisar os comportamentos dos índices referentes à educação no estado do 

Alagoas para os anos de 2000 e 2010, buscou-se analisar a dependência ou semelhança espacial 

entre os municípios do Estado através do cálculo do Índice de Moran Global e Local.  

A Tabela 1, a seguir, apresenta um resumo dos resultados do teste de I de Moran Global 

para as variáveis analisadas referente à educação nos municípios alagoanos no período de 2000 

e 2010. Observa-se que para todas as variáveis analisadas os resultados apresentam uma 

autocorrelação espacial positiva e estatisticamente significante, pois o valor-p encontrado é 

menor que o nível de significância escolhido, isto é 0,05. 

 

Tabela 1 -  Resultados do teste de autocorrelação espacial 

Fonte: elaboração própria 

Analisando os indicadores de educação dos municípios referente aos anos de 2000 a 

2010, obtém-se que os municípios que tiveram a menor taxa de analfabetismo foram aqueles 

que se localizam nas regiões litorâneas em que o número de analfabetos ainda é elevado dada 

a proporção da população dos municípios, mas, contudo, tem uma média de analfabetismo 

menor que a média estadual. Os demais municípios para além dessa região tem uma 

significativa taxa de analfabetismo, com números muito elevados de analfabetos, municípios 

esses que se localizam nas regiões Agreste e Sertão, mas mesmo com as reduções esses 

municípios ainda detém um número muito elevado de analfabetos. Esse padrão espacial pode 

ser verificado na figura 6, abaixo, em que apresenta correlação espacial positiva entre os dois 

anos. 

 

 
Figura 6- Diagrama de espalhamento de Moran da variável taxa de analfabetismo 

Fonte: IPEA, 201 

 

Essa é a realidade da maioria dos municípios do Estado, em que boa parte de sua 

população é analfabeta fazendo com que o Estado de Alagoas detenha um dos piores índices de 

analfabetismo a nível nacional. Dessa forma tenta-se analisar os dados de modo a visualizar 

onde estão concentrados esses indicadores, possibilitando uma política focalizada. 

Esses dados podem ser visualizados entre os anos 2000 e 2010 no mapa LISA, figura 7, 

abaixo, para a taxa de analfabetismo de pessoas com 25 anos ou mais, mostrando clusters de 

valores altos nas regiões agreste e alguns municípios do sertão entre os dois censos, 

identificando os municípios que concentra as maiores taxas. Assim como os municípios de 

VARIÁVEL ÍNDICE DE MORAN p-VALOR 

Anos estudos médio censo 2000 0.235782 0.001 

Anos estudos médio censo 2010 0.34845 0.001 

Taxa de pessoas analfabetas censo 2000 0.242538 0.001 

Taxa de pessoas analfabetas censo 2010 0.342569 0.001 
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baixos valores na região leste de Alagoas apresentando clusters na região Maceió, indicando 

que a população dessa região tem a menor taxa de analfabetismo em nível estadual. 

 

 
Figura 7 - Mapa LISA da distribuição espacial da variável taxa de analfabetismo 

Fonte: IPEA, 2017 

Com relação aos anos de estudos médios os municípios que se mostraram mais 

engajados em melhorar a quantidade média de anos estudados em sua população foram 

justamente aqueles que tiveram as menores variações na redução do analfabetismo, com 

exceção de alguns que tanto diminuíram o número de analfabetos, acima da média, como 

aumentaram a quantidade de anos de estudo médios em sua população, tais municípios são: 

Chã Preta, Craíbas, Colônia Leopoldina, Jacuípe, Jaramataia, Lagoa da Canoa, Monteirópolis, 

Paripueira e São Luís do Quitunde. Isso pode ser verificado, na figura 8, em que se observa que 

existe correlação espacial positiva. 

 

 
Figura 8- Diagrama de espalhamento de Moran da variável anos de estudos médios 

Fonte: IPEA, 2017 

 

Assim, ao analisar os índices de anos de estudos médios para os dois censos, 
a região Metropolitana de Maceió mais uma vez aparece como um cluster de valores 
significativos juntamente com outra parte do leste alagoano, tendo como principal 
município Coruripe em que ambos apresentam clusters estaduais de altos valores de 
correlação espacial mostrando, assim, aspectos positivos no aumento dos anos 
médios de estudos (área vermelha do mapa LISA, figura 9).  

A despeito da baixa significância , nota-se ainda que as regiões Agreste e 
Sertão mostram-se como clusters de baixos valores, ou seja, tem a menor média de 
anos de estudos, como pode ser visualizada na figura 9, primeiro para o censo de 
2000 em que apresenta clusters na região Agreste e posteriormente no censo 2010 
tanto a região Agreste como a Sertão (área azul do mapa LISA) apresentando padrão 
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espacial de mesma característica, ou seja, dar a entender que houve um processo de 
expansão da associação espacial baixo-baixo entre a região Agreste e Sertão. 

 

 
Figura 9 – Mapa LISA da distribuição espacial da variável anos de estudos médios. 

Fonte: IPEA, 2017 

Ao ser verificada a distribuição espacial dos dados de educação referente as variáveis 

anos de estudos médios e número percentual das pessoas analfabetas nos municípios, torna-se 

possível apontar quais regiões no Estado dentro da área de estudo necessitaria de novos 

investimentos em desenvolvimento e qualidade e em que medidas estes devem ocorrer 

focalizando tal ação de maneira pontual. 

4.3 Programa Bolsa Família – PBF 

O Programa Bolsa Família é um programa de transferência de renda com 

condicionalidades, focalizado em famílias pobres cadastradas em cada município do país. 

Resultante da unificação de diferentes programas sociais, foi instituído por lei em 2004. O valor 

do benefício, reajustável por decreto, varia conforme a renda domiciliar per capita da família, 

o número e a idade dos filhos.  

Com relação aos repasses do governo federal através de programas sociais como é o 

caso do Programa Bolsa Família – PBF, os municípios serão analisados com correspondência 

a dois elementos; o número de pessoas atendidas pelo programa e o valor total informado nos 

últimos anos. Nesse sentido tais dados servem para verificar a participação de programas sociais 

na distribuição de renda e a interação na dinâmica econômica dos municípios.  

Porém os dados referentes ao programa não apresentaram significância espacial 

tornando difícil tal análise, no entanto é possível verificar como caracteriza-se a variação 

percentual, através do mapa quantil, da variável entre 2004 e 2012, assim é possível identificar 

quais municípios obtiveram as maiores variações no crescimento tanto de pessoas cadastradas 

quanto os valores percebidos ao longo desse período. 

Os municípios com cores mais escuras, na Figura 10, são os municípios que 

apresentaram os maiores crescimentos no cadastramento de pessoas ao longo do programa no 

período analisado, sendo que esse crescimento é capturado através do cálculo da variação 

percentual entre os anos 2004 e 2012, que foi o último levantamento de dados informados no 

IPEA. 
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Figura 10 - taxa de variação do número de pessoas atendidas no PBF 

Fonte: IPEA, 2017 

 

Já nos valores repassados verifica-se que houve um aumento muito acentuado tanto pelo 

fato desses valores serem reajustados por decreto quanto pelo fato do número de pessoas 

atendidas pelo Programa Bolsa Família aumentar a cada ano. Isso se verifica, na Figura 11, 

abaixo, com cores mais escuras os municípios que obtiveram as maiores variações de 

crescimento dos valores repassados. 

 

 
Figura 11 - taxa de variação dos valores repassados aos municípios 

Fonte: IPEA, 2017 

 

Entretanto isso indica que, durante o período analisado, os municípios tiveram uma certa 

dependência, as variações eram cada vez maiores no decorrer do período tanto no número 

quanto no valor dos benefícios, muito embora isso se deve ao fato de que a maioria dos 

municípios não tem uma economia dinamizada fazendo com este dependa de rendas externas. 

O Programa Bolsa Família injeta dinheiro na economia do município, ou seja, dando renda 

aquelas pessoas que antes não tinham renda e passaram a ter e com isso criando ou aumentando 

o consumo, dinamizando a economia local.  

Verifica-se também fazendo uma análise junto aos outros indicadores estudados tanto o 

de educação quanto o do Índice de Desenvolvimento Humano, que uma boa parte dos 

municípios que tem as maiores quantidades de pessoas cadastradas e consequentemente que 
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recebem os maiores valores repassados pelo Programa Bolsa Família são justamente os 

municípios que tanto apresentam um grau de educação melhor como também um nível mais 

elevado do IDH frente aos outros municípios. 

5 Conclusões 

Dessa maneira pode-se concluir que a análise espacial é um ótimo instrumento de 

planejamento social e sua utilização é muito importante para a melhor utilização dos recursos 

públicos voltados para área social. Desse modo percebe-se a importância de se mapear os 

indicadores de educação, desenvolvimento humano e distribuição de renda, pois a partir dos 

mapas elaborados podem-se propor estratégias de desenvolvimento mais efetivas e ações 

públicas focadas, localizando-se territorialmente onde está a população que necessita de 

políticas públicas direcionada na melhoria desses indicadores. 

Relativo ao IDH os resultados permitem afirmar que existe uma dependência espacial 

nos municípios de Alagoas para o indicador de IDH e suas dimensões (Educação, Longevidade 

e Renda), sendo confirmado que a localização geográfica possui um importante papel no 

desenvolvimento humano do Estado. Essa dependência é consequência, principalmente, do 

processo histórico de urbanização e desenvolvimento econômico dos municípios que tornaram 

algumas áreas mais dinâmicas que outras.  

É o caso da Região Metropolitana de Maceió que por ser a capital do estado concentra 

uma maior quantidade de recursos tanto no investimento privado como os de políticas públicas 

que impulsionaram os investimentos privados.   Nesse aspecto o município de Coruripe tem 

característica semelhante, apesar de ter como principal fonte geradora de renda a Usina de 

Cana-de-açúcar, no entanto tem uma dinâmica comercial bem mais estruturada que a maioria 

dos municípios, pois uma parte dessa dinâmica advém do turismo e artesanato. Os indicadores 

de Moran Global e Local apresentaram uma boa consistência.  

Já com relação aos indicadores de educação ao ser visualizada a distribuição espacial 

dos dados de educação, torna-se possível apontar quais regiões da área de estudo, precisariam 

de novos investimentos em desenvolvimento e qualidade e, até mesmo, em que medida estes 

devem ocorrer. Conclui-se, portanto, que a análise espacial é um poderoso instrumento de 

planejamento social e sua utilização é muito importante para a melhor utilização dos recursos 

públicos voltados à causa educacional. 

Contudo analisando o PBF (Programa Bolsa Família), que tem a finalidade de reduzir a 

quantidade de pessoas que vivem na linha da pobreza ou abaixo dela, o Estado de Alagoas é 

um dos entes da federação onde existe uma grande quantidade de pessoas nesse perfil, no 

entanto o que se verifica com a visualização dos mapas relativos ao número e o valor total de 

pessoas atendidas pelo PBF é que o Estado tem uma participação considerável, mas não 

apresenta padrão espacial na quantidade de recursos recebidos através de programas sociais o 

que mostra a necessidade de haver políticas econômicas adequadas a realidade da população. 

Os resultados podem fornecer um panorama sobre a distribuição espacial dos 

indicadores socioeconômicos entre os municípios que permitirá traçar planejamentos na 

aplicação de políticas de melhora na qualidade de vida da população, ou seja, políticas 

orientadas para as especificidades do local, entre as quais se podem citar as decisões da política 

social e econômica implantada mediante a melhor distribuição de recursos para os municípios 

mais necessitados. 
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