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RESUMO 

 

A estrutura etária da população catarinense, assim como da brasileira, vem sofrendo 

alterações em razão da redução das taxas de fecundidade e de mortalidade, acompanhadas 

pelo aumento da expectativa de vida da população, que tiveram como consequência a queda 

na taxa de crescimento populacional. Esse fenômeno também condiciona a chamada transição 

demográfica, processo no qual ocorre redução na proporção de crianças e aumento na 

proporção de pessoas idosas na população. A literatura supõe que esse processo esteja 

relacionado com o crescimento econômico, de forma que regiões com menor taxa de 

dependência (proporção de crianças e idosos na população) devem apresentar maior 

crescimento econômico (para esta variável foi utilizada a renda per capita). Este trabalho 

investiga as evidências empíricas sobre a existência dessa relação inversa entre taxa de 

dependência e variação da renda per capita numa perspectiva espacial, utilizando técnicas de 

análise exploratória de dados espaciais (AEDE) aplicadas aos dados demográficos e a 

variação da renda per capita para as Áreas Mínimas Comparáveis do Brasil. 

  
 

Palavras-chave: Mudança demográfica. Renda per capita. Análise Exploratória de Dados 

Espaciais. Economia Catarinense. 

 

ABSTRACT 

 

The age structure of the population of Santa Catarina, as well as the Brazilian, has been 

changing due to the reduction in fertility and mortality rates, accompanied by an increase in  

life expectancy of the population, which resulted in the decline in population growth rate. 

This phenomenon also affects the so-called demographic transition process in which there is a 

reduction in the proportion of children and increase in the proportion of elderly in the 

population. The literature assumes that this process is related to economic growth, so that 

regions with the lowest dependency ratio (proportion of children and elderly in the 

population) should have greater economic growth (for this variable was used per capita 

income). This paper investigates the empirical evidence on the existence of this inverse 

relationship between dependency ratio and the variation in per capita income in a spatial 

perspective, using techniques of exploratory spatial data analysis (ESDA) applied to 

demographic data and the change in per capita income for the Minimum Areas Comparable 

Brazil. 

 

Keywords: Demographic change. Per capita income. Exploratory spatial data analysis. Santa 

Catarina economy. 

 

JEL: J10, R11. 

                                                           

*
1
 Professora da UDESC/SC. 

**
2
 Aluna(o) de graduação da UDESC/SC  



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

A mudança demográfica é um fenômeno que se iniciou nas regiões desenvolvidas e 

que impacta o Brasil e seus estados. Trata-se da mudança na estrutura etária da população, 

resultado da combinação de uma série de fatores. Primeiramente, a redução da taxa de 

fecundidade e o aumento da expectativa de vida da população e/ou redução da taxa de 

mortalidade tiveram como consequência a queda na taxa de crescimento populacional. Com 

isso, percebeu-se uma mudança na estrutura etária da população, que pode ser verificada 

através dos dados de grupos de idade. Assim, existe uma redução na proporção de crianças e 

um aumento na proporção de pessoas idosas na população.
3
 

O movimento de redução do número de crianças e aumento da população mais velha 

possui uma fase intermediária, uma vez que, ao reduzir o número de crianças, aumenta 

proporcionalmente a população potencialmente ativa (“janela de oportunidade” ou “bônus 

demográfico”) e somente após um dado período transcorrido que irá aumentar a população 

idosa
4
. Com isso, à medida que o processo de envelhecimento da população se inicia, 

primeiro existe uma queda da taxa de dependência tanto em razão da queda do número de 

crianças quanto em razão do aumento do número de pessoas em idade ativa. À medida que o 

processo de envelhecimento avança, a população em idade ativa vai diminuindo 

proporcionalmente e a população idosa aumenta, de forma que a taxa de dependência passa a 

crescer, podendo voltar aos patamares observados antes do processo de envelhecimento se 

iniciar. Esta mudança impacta a população trabalhadora de forma que ou incidirão mais 

impostos ou haverá aumento da contribuição previdenciária, uma vez que os custos 

relacionados ao suporte para idosos são maiores do que os custos de suporte para crianças.   

Diante disto é possível formular o seguinte questionamento: Como está caracterizado 

o padrão espacial de mudança demográfica no Estado de Santa Catarina? A literatura aponta 

que existe atualmente uma relação negativa entre essas variáveis, e um estudo feito por 

Stampe (2014) comprova essa relação para o Brasil, bem como mostra o padrão espacial 

dessas variáveis entre 1991 e 2000. Neste contexto, a hipótese da pesquisa é que a mudança 

demográfica tem uma relação negativa com o crescimento econômico, de forma que quanto 

maior a população em idade ativa (denominador da variável mudança demográfica) maior 

será o crescimento econômico. Desta forma, o objetivo deste artigo é investigar as relações e 

os impactos entre a mudança demográfica e o crescimento econômico no Estado de Santa 

Catarina. 

Para tal, verificar-se-á a existência de autocorrelação espacial global para as variáveis 

em análise (mudança demográfica e renda per capita) para Santa Catarina através da 

Estatística I de Moran. Além disso, será identificada a existência de clusters para as variáveis 

em análise através do indicador local de associação espacial LISA.  

Uma das relações utilizadas a partir dos dados de população por grupos de idade é a 

taxa de dependência, medida empregada para avaliar as necessidades de apoio social 

potencial. Esta variável é calculada através da soma do número de crianças (pessoas até 14 

anos de idade) e de idosos (pessoas acima de 65 anos) dividido pelo número de pessoas em 

idade ativa (de 15 a 64 anos). Assume-se que as pessoas em idade ativa provêm suporte direto 

ou indireto para as pessoas em idade dependente (crianças e idosos). Contudo, existem 

evidências de que, em muitas sociedades, pessoas em idade avançada fornecem suporte para 
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 Quando aumentar a proporção de pessoas idosas, haverá uma redução da proporção da população 

potencialmente ativa. 



seus filhos adultos (SAAD, 2001), indicando que a interpretação desta taxa deve ser feita com 

cautela.  

No mundo, a taxa de dependência começou a apresentar redução entre os anos de 1970 

e 1975
5
. Em 2009, esta taxa encontrava-se no auge do seu declínio, iniciando inclusive o 

aumento da taxa para regiões desenvolvidas. Espera-se que entre 2009 e 2050 a taxa 

permaneça estável tanto no mundo quanto nas regiões menos desenvolvidas, voltando então a 

subir. Os países menos desenvolvidos das regiões menos desenvolvidas devem continuar a 

apresentar queda na taxa de dependência, uma vez que apresentam mais pessoas em idade 

ativa, e devem levar mais tempo para que a proporção de idosos aumente, fato que ocorre 

antes nos países desenvolvidos. 

 No Brasil, a taxa de dependência
6
 deve diminuir até 2022, quando então voltará a 

crescer em razão do aumento da participação de idosos na população total (Gráfico 1). As 

taxas de dependência de idosos e de jovens apresentam movimentos opostos, sendo a primeira  

 

Gráfico 1 – Mudança demográfica total, infantil e idosa para o Brasil e Santa Catarina 

 
Fonte: elaborado pelos autores com base nos dados do Censo Demográfico. 

 

crescente e a segunda decrescente. Em Santa Catarina, por sua vez, as projeções 

populacionais indicam que a taxa de dependência provavelmente deve começar a se elevar 

antes do Brasil a partir de 2017, conforme é possível verificar no Gráfico 1. Os dados foram 

estimados pelos autores com base nos censos demográficos, sendo que no período entre os 

censos foi utilizada a média, e para Santa Catarina foram efetuadas projeções para os anos de 

2030 à 2060 pelo método de suavização exponencial. 

 Considerando os objetivos destacados para a pesquisa, acredita-se que a verificação do 

comportamento da mudança demográfica será de fundamental importância, uma vez que 

permitirá obter a correlação entre as variáveis analisadas. Além disso, a verificação da 

mudança demográfica e de seus impactos no crescimento econômico poderá subsidiar estudos 

na proposição de políticas públicas que atendam as alterações apresentadas ao longo dos 

últimos anos, em especial quanto à análise da população economicamente ativa, projeção de 

impostos e contribuição previdenciária.  

 O artigo apresenta mais 4 (quatro) sessões além desta introdução. A segunda consiste 

na revisão bibliográfica sobre o assunto. A terceira mostra a metodologia utilizada. Depois a 

outra sessão apresenta e analisa os resultados da pesquisa e por fim seguem as considerações 

finais. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

A análise da relação entre a mudança na estrutura demográfica e o crescimento 

econômico é recente na literatura. Anteriormente, a variável população era limitada pela 

medida do seu crescimento total, porém estudos demográficos relacionados à renda vêm 

enfatizando a mudança demográfica (medida através da taxa de dependência) como variável 

populacional, uma vez que pessoas em idade ativa tendem à contribuir mais para o aumento 

da renda. Por exemplo, Alves (2004) usa em seu estudo variáveis como taxa de natalidade, 

taxa de mortalidade, taxa de dependência e compara essas variáveis, e não apenas a população 

total em si, com indicadores sócio-econômicos.  

Da mesma forma, Zuanazzi, Bandeira e Stampe (2014), além da variável população, 

analisam outros indicadores populacionais que identificam o perfil demográfico do Rio 

Grande do Sul, como população por grupos de idade, migrações, taxa de dependência, entre 

outros. As previsões demográficas são feitas também por grupos de idade, salientando que a 

estrutura demográfica, e não apenas o total da população, é utilizada para uma caracterização 

demográfica.   

Em relação às implicações do processo de mudança demográfica para a esfera 

econômica, Miles (1999) cita como exemplo o impacto sobre a taxa de poupança, a formação 

de capital, a oferta de trabalho, a taxa de juros, e os salários reais.  Wong e Carvalho (2006) 

consideram importante o impacto sobre a oferta de trabalho, uma vez que a população 

brasileira que está na idade ativa de trabalho (25 a 64 anos) deverá crescer ao menos até 2045. 

Contudo, essa oferta de trabalhadores só poderá ser aproveitada se a mesma tiver habilidades 

para desenvolver a sua produtividade, mantendo o equilíbrio entre o balanço econômico, 

social e intergeracional, de forma que se deve dar especial atenção à educação.  

O presente estudo analisa a relação entre mudança demográfica e renda per capita 

através da análise exploratória de dados espaciais (AEDE), buscando identificar padrões de 

relação entre essas variáveis para Santa Catarina. Uma vez que essa análise permite identificar 

concentrações dessas variáveis no espaço, a mesma pode ser explicada teoricamente pela 

Nova Geografia Econômica (NGE). 

A economia regional e urbana, através do surgimento da NGE, na década de 90, de 

acordo com Fujita et al. (2002), explica as concentrações população e da atividade econômica 

no espaço, as quais originam-se e mantêm-se devido a algum tipo de aglomeração no espaço 

(MARANDUBA JÚNIOR, 2007). Dessa forma, pode-se dizer que a NGE explica a relação 

espacial entre a população ou os componentes populacionais e o crescimento econômico. 

Essas aglomerações ocorrem devido à mobilidade de fatores, mão de obra e capital (Oliveira, 

2006). Existem forças que induzem a aglomeração das atividades econômicas (forças 

centrípetas) e forças que induzem a dispersão das mesmas (forças centrífugas). Estas forças 

estão relacionadas às relações da empresa com seus fornecedores (backward linkage) e às 

relações da empresa com seus consumidores (forward linkage).   

 Assim, o entendimento do papel da concentração espacial como um fator favorável da 

sustentação das concentrações acima citadas é objeto de investigação da NGE. As razões para 

essa compreensão estão relacionadas a processos cumulativos, e não às características dos 

locais em si, de forma que retornos crescentes de escala passam a desempenhar um papel 

importante na explicação das irregularidades espaciais. De acordo com a NGE, a desigualdade 

entre as regiões está relacionada ao espaço, que tem implicações diretas na localização das 

atividades econômicas e a distância que impacta no custo de transporte de bens e serviços.  

 Poucos são os estudos que analisam a relação entre mudança demográfica e 

crescimento econômico, notadamente utilizando-se técnicas de análise de dados espaciais. 



Contudo, são recorrentes na literatura estudos univariados de análise espacial para o 

crescimento econômico. Menos recorrentes são os estudos para a mudança demográfica. Por 

exemplo, Swiaczny et al (2008) discutem as tendências demográficas futuras para a 

Alemanha
7
, utilizando como base previsões espaciais do Federal Institute for Research on 

Building, Urban Affairs and Spatial Development, indicando que tende a ocorrer uma 

inversão no processo de envelhecimento da população entre os núcleos urbanos envelhecidos 

e a ainda população jovem da periferia suburbana.  

 Apesar de a técnica de AEDE não ser recorrente para avaliar a relação entre a 

mudança demográfica e a economia, a relação entre essas variáveis tem sido objeto de estudo 

de diversos autores principalmente a partir da década de 90, uma vez que se percebeu que, 

apesar da variável população não explicar o crescimento econômico, a mudança na estrutura 

demográfica é uma variável significativa para explicar o crescimento econômico.  

Por sua vez, o envelhecimento da população demanda mais recursos de saúde e de 

seguridade social, tendo como consequência o aumento dos gastos do governo nos grupos 

etários mais elevados (WONG; CARVALHO, 2006). De fato, quando se analisam as 

despesas do governo por grupo de idade para o Brasil (TURRA, 2001), percebe-se que, acima 

dos 49 anos, as mesmas crescem exponencialmente, de forma que acima dos 60 anos, o gasto 

médio per capita do governo é de US$ 4.000,00 ao ano, o dobro do grupo etário entre 30 e 39 

anos. Com o avanço da mudança demográfica, a tendência é que os gastos futuros do governo 

irão crescer proporcionalmente mais do que as receitas. Projeções estimadas por Turra (2001) 

sobre a relação entre receitas e despesas públicas para o Brasil apresentam um declínio 

considerável dessa relação para o período de 2000 a 2050, confirmando essa tendência. Como 

consequência, o déficit fiscal do governo tende a aumentar, sendo necessário tomar medidas 

de precaução que compensem essa demanda pública. 

Os autores Cassio M. Turra da Universidade de Princeton e Bernardo L. Queiroz da 

Universidade da Califórnia abordam os efeitos da mudança demográfica, da oferta de trabalho 

e do sistema de seguridade social brasileira em relação ao crescimento do país. Os autores 

formularam 12 cenários nos quais eles calculavam a taxa de suporte da seguridade social (a 

proporção de contribuintes em relação ao número de beneficiários) em relação a variações 

demográficas, ou em relação a oferta de trabalho ou em relação a mudanças nas taxas de 

contribuintes e beneficiários. Os dados mostraram que embora os aumentos na oferta de 

trabalho tenham favorecido a seguridade social por aumentar o bônus demográfico e também 

atenuar os efeitos do envelhecimento da população, a dimensão desses efeitos é menor do que 

a dos efeitos demográficos. 

Dessa forma, Turra e Queiros (2006) concluem que embora haja evidências para 

apoiar a visão de que a transição demográfica leve a um aumento de renda, os ganhos com 

essa associação dependem de várias condições como, por exemplo, o grau de aprofundamento 

do capital, a existência de instituições e políticas econômicas apropriadas. Estas condições 

estariam sendo negligenciadas no Brasil por meio da manutenção de políticas ineficientes 

como, por exemplo, a falta de uma legislação que incentive a formalização do trabalho. 

 Estudos recentes têm utilizado a composição demográfica interna da força de trabalho 

ao invés da taxa de dependência. As conclusões desses estudos indicam que a proporção de 

trabalhadores na idade de 40 a 49 anos está associada com um maior produto. Como uma 

revisão de vários estudos empíricos indica, a taxa de crescimento da população em idade ativa 

é, em geral, uma das variáveis demográficas mais robustas que é positiva e significativamente 

ligada ao crescimento por trabalhador. Uma descoberta semelhante, segundo Prskawetz e 

Lindh (2007), pode ser verificada para a taxa de dependência dos jovens, a qual, se adicionada 

como um regressor adicional demográfico, tende a ser significativa e negativamente 
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relacionada com o crescimento econômico na maioria dos estudos. A conclusão geral a partir 

dessa análise é que independente do método aplicado e conjunto de variáveis de controle 

adicionais consideradas, a taxa de crescimento da população em idade ativa e da taxa de 

dependência de jovens possuem um papel importante para explicar o crescimento econômico.  

Segundo Craice e Pezzo (2015), a dinâmica recente de Santa Catarina caracteriza-se por 

um processo de redistribuição de sua população, com crescimento populacional – sobretudo via 

saldos migratórios positivos – e concentração de sua população no litoral do território catarinense. 

Destaca-se, inicialmente, a redistribuição da população catarinense, que se traduz em uma 

elevação da concentração populacional nas dez maiores cidades do estado, as quais ocupam 

apenas 3,4% do território, porém detém 40% da população total. 

 

3. METODOLOGIA 

 

A metodologia compreende a especificação das variáveis, a delimitação do espaço, da 

fonte dos dados e do período compreendido pelo estudo, bem como a descrição das técnicas 

de análise uni e bivariadas de Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE). A técnica de 

AEDE se justifica neste contexto, de acordo com Maranduba Júnior (2007), em razão de ser 

um método que tem por objetivos descrever a distribuição espacial da(s) variável(is) em 

análise, os padrões de associação espacial (clusters espaciais), bem como verificar a forma da 

associação (estacionária ou não) e a existência de observações atípicas (outliers). Além disso, 

a autocorrelação espacial é também importante, pois permite que, mediante efeitos de 

transbordamento espaciais (spillover), dados de uma localidade ou região podem influenciar 

dados de outra localidade.  

 

3.1 VARIÁVEIS 

 

As variáveis analisadas neste artigo compreendem a taxa de dependência total, bem como 

seus componentes infantil e idoso, e a renda per capita. Os dados foram trabalhados em Áreas 

Mínimas Comparáveis (AMC) nos anos de 2000 e 2010. Cabe ressaltar que optou-se por essa 

forma de delimitação do espaço em razão da incompatibilidade de se utilizar municípios para 

os censos demográficos de 2000 e 2010, uma vez que existem mudanças ao longo do tempo 

que dificultariam a análise. Ademais, AMC permitem realizar uma análise consistente ao 

longo do tempo em um nível bastante desagregado. 

O quadro 1 resume as variáveis utilizadas com sua definição e fonte de coleta.  

  



Quadro 1 - Variáveis com definições e fontes 

 Variável Mensuração Fonte 

MD Taxa de 

dependência ou 

mudança 

demográfica 

(população infantil + 

população idosa)/(população 

jovem + população madura). 

 

Elaborada pelos 

autores a partir de 

dados do IBGE 

INFANTIL Taxa de 

dependência 

infantil 

(população 

infantil)/(população jovem + 

população madura). 

 

Elaborada pelos 

autores a partir de 

dados do IBGE 

IDOSO Taxa de 

dependência 

idosos 

(população idosa)/(população 

jovem + população madura). 

 

Elaborada pelos 

autores a partir de 

dados do IBGE 

RPC Renda 

Domiciliar per 

capita 

É a renda domiciliar per 

capita média dos municípios 

analisados. Para o total do 

Estado, representa a média 

das médias municipais.  

Censos 

Demográficos/IBGE 

VRPC Taxa de 

Crescimento da 

Renda per 

capita 

 

Taxa anual média de 

crescimento calculada com 

base na variável RPC.  

Censos 

Demográficos/IBGE 

Fonte: elaborado pelos autores (2016). 

Nota: População Infantil – 0 a 14 anos; População em idade ativa – 15 a 64 anos;; População Idosa – acima 

de 65 anos.  

.  

            3.2 TÉCNICAS DE ANÁLISE 

 

A análise univariada é composta tanto da Estatística I de Moran quanto da estatística LISA 

(Local Indicators of Spatial Association). A Estatística I de Moran permite analisar a 

existência de autocorrelação espacial global. A estatística é calculada para cada uma das 

variáveis em análise e pode ser definida da seguinte forma: 

 

n

j

i

n

i

n

j

jiij

yy

yyyyw

1

2

1 1

)(

))((

                                                                            (1),  

 

onde a variável em análise y é expressa através do desvio em relação à média ( yyi ), ijw  

é a matriz de pesos espaciais que indica a relação de vizinhança
8
 e n é o número de 
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linhas e as colunas correspondem às observações cross-section. Um elemento ijw  da matriz expressa a 

força antes da interação entre a localização i (da linha da matriz) e a localização j (da coluna da matriz). 

Isto pode ser interpretado como a presença e força de uma ligação entre nós (observações) em uma 

representação da rede que corresponda a estrutura de pesos espaciais. No caso mais simples, os pesos da 

matriz binária, com ijw =1 quando i e j são vizinhos e ijw =0 quando não são. Por convenção, os elementos 

da diagonal são iguais a zero. Por simplicidade computacional e para auxiliar na interpretação das variáveis 

espaciais, os pesos são quase sempre padronizados de tal forma que os elementos de cada linha somam 1, 



observações da amostra (se a amostra for por AMC, como será neste projeto, n representa o 

número de AMC). Pode-se apresentar esta fórmula de forma simplificada (PORSSE, 2008), 

fazendo yyy ii : 

 

n

j

i

n

i

n

j

jiij

y

yyw

1

1 1
                                                                                               (2) 

 

É importante observar que a estatística I de Moran apenas indica se há autocorrelação 

espacial, mas não diz nada a respeito de como a variável y  se relaciona com sua vizinhança. 

Para tanto, torna-se necessário a análise local ou o gráfico de dispersão de Moran. 

 Uma vez que a Estatística I de Moran apenas verifica se há autocorrelação espacial 

global, torna-se necessária uma medida de associação local que identifique a existência de 

clusters espaciais locais ao redor de uma localização individual
9
. Além disso, é necessário 

inferir se, caso seja identificada a existência de autocorrelação espacial global, se a mesma é 

estacionária
10

. Desta forma, a Estatística LISA (Local Indicators of Spacial Association) 

permite que estes dois fatores sejam identificados. 

 Em termos gerais, a LISA para uma variável iy , observada em um local i , pode ser 

expressada, conforme ANSELIN (1995), pela estatística iL  tal como: 

 

Jiii yyfL ,                                                                                                       (3) 

 

onde f é uma função que pode incluir parâmetros adicionais e Jiy  são os valores 

observados na vizinhança Ji  de i . Os valores de iy  podem ser os valores originais das 

observações ou alguma padronização destes para evitar dependência do indicador local 

(similar ao que é feito com indicadores globais de associação linear).  

A vizinhança Ji  para cada observação é formalizada pela média dos pesos espaciais 

ou matriz de contigüidade W .  As colunas com elementos não-zero em uma dada linha 

indicam a vizinhança relevante para esta observação. A matriz W  pode ser padronizada por 

linhas (a soma dos elementos de cada linha é igual a 1) para facilitar a interpretação. Quando 

esta padronização é feita, a função Jii yyf ,  é ponderada pelos valores médios das 

observações j  de Ji . 

A estatística LISA satisfaz dois requisitos (ANSELIN, 1995): 

 

                                                                                                                                                                                     

ou, 

j ij

ijs

ij w

w
w . Um efeito colateral desta padronização é que a soma de todos os elementos da 

matriz W  de pesos espaciais é igual a N, o número de observações transversais. A menos que a escolha 

dos pesos esteja baseada em um modelo formal, a escolha é feita ad hoc, geralmente optando por critérios 

geográficos, como a contigüidade (partilha de uma fronteira comum), distância, incluindo o vizinho mais 

próximo, ou em blocos (localidades da mesma região são considerados vizinhos).   
9
 A identificação dos clusters espaciais locais pode ser identificada na literatura pela terminologia 
de hot spots. 

10
 A permissão para instabilidades locais nas associações espaciais foi sugerida a partir da década 
de 90 pelos trabalhos de Openshaw (1993), Anselin (1993), entre outros autores.  



i) fornece para cada observação uma indicação da extensão do cluster espacial ao redor 

desta observação. Para inferir a significância estatística do padrão de associação espacial na 

localização i , é preciso operacionalizar a estatística LISA da seguinte forma: 

 

iiiLob Pr                                                                                                (4) 

onde i  é o valor crítico e i  é o nível de significância. 

 

ii) a soma das LISAs para todas as observações é proporcional ao indicador global de 

associação espacial (I de Moran). Dessa forma, a estatística LISA avalia a extensão em que a 

estatística global é representativa para a média do padrão local de associação. A formalização 

da relação da estatística LISA com a estatística global pode se dar da seguinte forma: 

 

i

iL                                                                                                           (5),  

 

onde  representa o indicador global de associação espacial é  é um fator escalar. 

Assim, a soma dos indicadores locais é proporcional ao indicador global. Assume-se que 

obPr . 

  Esta interpretação é similar ao Gráfico de Dispersão de Moran - Scatterplot Moran 

(ANSELIN, 1993). A partir da estatística I de Moran ( ), é possível plotar o Gráfico de 

Dispersão de Moran, que possui o valor da variável no eixo das abcissas X, contra a sua 

defasagem espacial no eixo das ordenadas Y, permitindo avaliar quanto à estabilidade da 

associação espacial. A estatística I de Moran sozinha não fornece as formas de associação 

entre as variáveis, uma vez que ela apenas indica se o coeficiente é positivo ou negativo
11

. 

Contudo, através do gráfico de dispersão de Moran, é possível analisar a influência da 

estatística local sobre a medida global, identificando como as localizações e sua vizinhança se 

relacionam. Além disso, também é possível identificar outliers, identificando pontos no 

gráfico de mais de duas unidades da origem. O gráfico de dispersão de Moran (gráfico 1) 

apresenta 4 quadrantes, sendo que cada um deles corresponde a um diferente tipo de 

autocorrelação espacial: municípios: valores positivos de (quadrante baixo à esquerda e 

quadrante alto à direita) indicam clusters espaciais de valores similares – high-high (AA) ou 

low-low (BB). Por exemplo, uma região de valores altos cercada de vizinhos de valores altos.  

e valores negativos de indicam clusters de valores dissimilares – high-low (AB) ou low-high 

(BA), ou seja, llocalizações de valores altos/baixos e vizinhos de valores baixos/altos, 

respectivamente. 

 Uma vez que tinham sido estimadas as estatísticas de associação global e local para as 

variáveis de mudança demográfica e de renda média anual per capita de forma univariada, é 

possível verificar a relação da variável de taxa de dependência e da renda per capita partindo 

de uma perspectiva biltivariada.  

A definição da autocorrelação espacial multivariada entre duas variáveis aleatórias 

segue Anselin et al. (2002)
12

 apud Chiarini (2008). Sejam duas variáveis aleatórias kz  e lz , 

que foram padronizadas em média igual a zero e o desvio padrão igual a unidade,  de forma 

que 
i

ii
i

xx
z , lki , . A autocorrelação espacial multivariada busca verificar a associação 
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 O coeficiente de autocorrelação espacial global é dado pela inclinação da reta de regressão. 
12

 ANSELIN, L. Under the hood: issues in the specification and interpretation of spatial regression models. 

Agricultural Economics, v. 27, p.247-267, 2002.  

 



linear entre a variável kz em uma localização i  )( i

kz e o lag espacial de outra variável 
i

zlW , 

de forma que o Índice de Moran bivariado para duas variáveis aleatórias kz  e lz  pode ser 

dado por: 

 

kk

zlk
kl

zz

Wz
I

'

'

 ou 
n

Wz
I zlk

kl

'

                                                                                 (7), 

 

onde n  é o número de observações e W  é a matriz de ponderação espacial. Dessa forma, 

este índice tem por objetivo, neste trabalho, verificar se existe correlação espacial entre a taxa 

de dependência e o lag da renda per capita, e, seguindo a mesma lógica, entre a renda per 

capita e o lag da mudança demográfica. 

A autocorrelação local multivariada pode ser definida seguindo a mesma lógica de 

definição da estatística global (ANSELIN et al. (2002)
13

 apud CHIARINI, 2008): 

 
j

l

j

ij

i

k

i

kl zwzI                                                                                                    (8) 

 

Pode-se interpretar a estatística LISA multivariada como o grau de associação linear 

entre o valor de uma variável em cada localização i  e a média de outra variável em locais 

vizinhos j . 

 

 

4. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Os dados de renda per capita foram estimados a partir dos dados do Censo 

Demográfico para 2000 e para 2010, usando a média das médias das AMCs. Cabe mencionar 

que existe uma diferença se calcularmos esses valores com base no total do Brasil ou no total 

do Estado, uma vez que é possível coletar o dado pronto. Contudo, como a presente pesquisa 

utiliza dados em AMCs, as estatísticas descritivas foram delimitação geográfica. A figura 1 

mostra que a RPC média em SC foi maior em relação ao Brasil, tanto em 2000 quanto em 

2010. Contudo, a taxa de crescimento da RPC em SC foi relativamente menor no período, de 

43,98%, quase a metade da taxa de crescimento do Brasil (90,58% no período). Assim, 

percebe-se que a variação da RPC é menor em Santa Catarina. Uma possível explicação seria 

que o crescimento econômico esteja em estado mais avançado, desenvolvido, em relação ao 

Brasil, uma vez que segundo a teoria do crescimento econômico, regiões mais avançadas 

possuem uma menor variação da RPC (SOLOW, 1956).  
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 Idem, op. cit. 
 



Figura 1 – Renda per capita em Reais de 2010 para o Brasil e para Santa Catarina 

 
Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados do censo demográfico de 2000 e de 2010 (2016). 

 
 

           Em Santa Catarina a mudança demográfica total parece dar sinais de que esteja mais 

avançada que no Brasil, uma vez que a taxa de dependência total é menor em Santa Catarina. 

A taxa de dependência infantil também apresenta o mesmo movimento, contudo, a taxa de 

dependência de idosos é maior para o Brasil, indicando que o Estado não deverá se manter 

nessa posição avançada de mudança demográfica, já que em sua última etapa, no 

envelhecimento populacional, parece dar sinais de ocorrer mais lentamente (FIGURA 2). Em 

termos médios no Brasil, a taxa de dependência infantil no ano de 2000 era de 065 e de 0,51 

em 2010. Já a dependência idosa era de 0,11 e 0,17, respectivamente. Em Santa Catarina a 

dependência média infantil era em 2000 de 0,44 e 0,32, em 2010. A idosa foi de 0,09 e 0,11, 

respectivamente. Pode-se perceber que houve uma redução de 21,54% da dependência média 

infantil no país, mas que para o estado a redução foi maior, de 27,27%. No caso da 

dependência média idosa, ambas aumentaram, mas o Brasil aumentou mais do que Santa 

Catarina: o Brasil em 55,10% e Santa Catarina 22,22%.  

Figura 2 – Mudança demográfica infantil, total e de idosos para o Brasil e para Santa Catarina 

 
Fonte: elaborado pelos autores a partir de dados do censo demográfico de 2000 e de 2010 (2016). 

334.14 

636.83 

520.20 

749.00 

0.00 

100.00 

200.00 

300.00 

400.00 

500.00 

600.00 

700.00 

800.00 

RPC 2000 RPC 2010 

BRASIL SC 

0.00 

0.10 

0.20 

0.30 

0.40 

0.50 

0.60 

0.70 

0.80 

0.90 

INFANTIL 
2000 

INFANTIL 
2010 

MD TOTAL 
2000 

MD TOTAL 
2010 

IDOSO 
2000 

IDOSO 
2010 

0.65 

0.51 

0.81 

0.67 

0.11 
0.17 

0.44 

0.32 

0.79 

0.43 

0.09 0.11 

BRASIL SC 



 Como resultado desses dados, é possível verificar que a maioria dos municípios com 

maior renda per capita em 2010 possuem a maior mudança demográfica, mas que nenhum dos 

municípios que apresenta menor renda per capita em 2010 figura entre os que possuem a 

menor mudança demográfica. Uma possível explicação para que Florianópolis não esteja 

entre os 10 maiores municípios de renda per capita e esteja entre os menores em termos de 

mudança demográfica é que Florianópolis esteja mais avançado no processo de mudança 

demográfica, uma vez que o município possui a 17ª posição na renda per capita, o que é 

relativamente alto, mas a baixa taxa de mudança demográfica provavelmente indica que o 

mesmo possui mais pessoas em idade ativa. Os municípios que apresentam alta renda per 

capita e alta mudança demográfica também possuem uma taxa de mudança demográfica 

infantil maior, indicando que possuem mais crianças na sua pirâmide estaria, estando mais 

atrasados que Florianópolis. Curiosamente, os 10 municípios com maior taxa de dependência 

infantil, são também os 10 maiores municípios em relação à taxa de dependência idosa, porém 

percebe-se que o peso da população infantil é muito superior ao da população idosa.  

   O índice de Moran
14

 para a RPC em 2000 foi positivo em 0,3609, diminuindo para 

0,2943 em 2010. Para a variável MD, os valores do índice apresentaram-se positivos em 

0,2237 e 0,5034, respectivamente. Já para a variável dependência infantil (INFAN) o índice 

foi de 0,413749 em 2000 para 0,460781 em 2010. Por último, para a variável de dependência 

de idosos (IDOSO) o índice foi de 0,258727 para 0,328317.  Percebe-se uma autocorrelação 

positiva para todas as variáveis. Contudo, a autocorrelação geral vem diminuindo para a 

primeira, para a terceira e para a quarta variável e aumentando para a segunda. 

A estatística LISA permite avaliar a autocorrelação espacial local. Estas estatísticas 

permitem, assim, identificam a presença de clusters, e mostram, nas regiões de concentração, 

como as variáveis se relacionam com a sua vizinhança. Foram estimadas essas estatísticas 

para as variáveis MD, RPC, INFAN E IDOSO e também a estatística LISA bivariada para a 

MD em 2000 e a VRPC. 

 A figura 3 mostra a relação de vizinhança para a mudança demográfica. Percebe-se 

que houve uma grande mudança na concentração das AMC, e que, principalmente em 2010, a 

região central de Santa Catarina passa a apresentar clusters de alta taxa de mudança 

demográfica vizinhos de AMC de alta taxa de mudança demográfica (high-high), ao passo 

que a região do extremo oeste norte, que apresentava um grande cluster também do tipo high-

high, diminui o tamanho do mesmo, subdividindo-o em 2 clusters menores, sendo que 1 deles 

manteve apenas os municípios de Quilombo, Santiago do Sul, Formosa do Sul, Coronel 

Martins e São Domingos do Sul), e o outro abrange novos municípios: Ponte Serrana e Passo 

maia. Um outro cluster que era maior em 2000 e diminui (embora seja um cluster low-low) o 

seu tamanho em 2010 é o da região noroeste (deixam de fazer parte municípios como São 

Bento do Sul, Rio Negrinho e Corujá), porém esse cluster é de caracterizado do tipo de AMCs 

de baixa MD serem vizinhas de AMCs de baixa MD (low-low), inclusive apresentando em 

2010 AMCs de alta taxa de dependência vizinhas de AMCs de baixa taxa de dependência (cor 

rosa). Porém, pode-se perceber que esse cluster low-low se espalha mais para as regiões do sul 

em 2010, incluindo São Pedro de Alcântara, Palhoça, Biguaçu, São José e Florianópolis. Mais 

ao sul foi criado outro cluster do tipo low-low incluindo municípios de Pedra Grande, 

Urussunga, Trevisto, Criciúma e Forquilinhas.  
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 A matriz de autocorrelação utilizada neste estudo foi a matriz do tipo rainha de ordem 1, uma vez que 

apresentou maior autocorrelação para a maioria das variáveis. 



Figura 3 – Mudança Demográfica em 2000 e em 2010 

 
 
Fonte: elaborado pelos autores a partir do software GEODA (2016). 

 

Já a figura 4 mostra a relação de vizinhança para a dependência infantil. Percebe-se 

que tanto em 2000 quanto em 2010 há a formação de um imenso cluster de alta taxa de 

dependência infantil vizinhos de AMC de alta taxa de dependência infantil (high-high). 

Apesar de parecerem semelhantes, pode-se perceber que em 2010 o território desse cluster se 

expandiu. Sendo assim, é importante notar que o cluster citado abrange,  no planalto Norte, o 

eixo Mafra-Macieira-São José do Cerrito-Otacílio-Costa, excluindo Ponte Alta e Salete.  

Nota-se também, em 2000, a existência de dois pequenos clusters (high-high) no oeste do 

estado (Princesa, Dionísio Cerqueira, Guarujá do Sul, São José do Pedro e Coronel Martins e 

São Domingos) que desaparecem em 2010 dando lugar a um cluster de AMCs de baixa 

dependência infantil vizinhas de AMCs de baixa dependência infantil (low-low) que 

corresponde a região do município de Palmitos. O cluster low-low referente ao vale do Itajaí 

diminui de tamanho em 2010, indicando um avanço da MD no sentido de apresentarem 

menos população infantil na sua configuração. Mais clusters do tipo low-low surgem ao 

sudeste (no eixo São José-Santa Rosa e em Pedras Grandes e São Ludgero, e dois clusters 

pequenos aos redores destes (Braço do Norte e Morro da Fumaça) do tipo high-low. 
 

Figura 4- Dependência Infantil em 2000 e 2010  
 

 
Fonte: elaborado pelos autores a partir do software GEODA (2016). 

 

A figura 5 mostra a relação de vizinhança para a dependência de idosos. Constatou-se 

a formação de diversos clusters nos períodos analisados. Em 2000 chama a atenção um cluster 

(high-high) no leste do estado, abrangendo os seguintes municípios: Paulo Lopes, Imbituba, 

Armazém, subindo para o norte até Major Gercino. Já em 2010 percebe-se que o Cluster 

mencionado diminuiu seu território e que diversos outros clusters surgiram. Destaca-se o 

surgimento de um cluster low-low na região nordeste do estado (Joinvile, Schroeder, Jaraguá 

do Sul, Guaramirim, Blumenau, Luiz Alvez, Gaspar, Ilhota, Itajai, Guabituba, Brusque, 

Navegantes, Penha, Balneário Camboriu, Itapema, Bombinhas, Porto Belo, Tijucas, 



Canelinha, Governador Celso Ramos e Biguaçu) e um novo cluster high-high no extremo 

oeste catarinense no eixo Itapiranga-São Lourenço d’Oeste.  
 

Figura 5- Dependência de idosos em 2000 e 2010 

 

 
Fonte: elaborado pelos autores a partir do software GEODA (2016). 

 

Em relação à RPC, percebe-se que a configuração das estatísticas LISA mudam pouco 

se comparada com a MD. A região central se mantém como um cluster do tipo low-low (o 

oposto do que se verificou com a MD em 2010), porém ela mostrou leve modificação de 

forma que em 2000 a região centro-norte era mais acentuada (deixando de figurar em 2010 os 

municípios de Santa Teresinha, Vitor Meireles, Itaiópolis e Mafra), e em 2010 a região 

centro-sul é mais acentuada, passando a incorporar Carpinzal, Zortéa, Campos Novos, 

Vargem e Brunópolis. Um pequeno cluster low-low no extremo oeste (que incluía Paraíso, 

Pedro Anchieta, Santa helena, Romelândia, entre outros arredores) deixa de figurar em 2010. 

O extremo sul também possui um pequeno cluster low-low que sofre leve modificação em 

2010, permanecendo o município de Praia Grande e incluindo Jacinto Machado. Já a região 

noroeste (Vale do Itajaí) apresenta um cluster high-high, embora tenha diminuído em 2010 

(neste ano deixam de figurar Porto Belo, Jaraguá do Sul, Guaramirim e Massaranduba, sendo 

que Timbóia e Indaia passam a figurar). Além disso, Joinville que não aparecia em 2000, 

figura em 2010 como um cluster do tipo high-low, sendo o município vizinho Schroeder o 

que representa a vizinhança de baixa RPC. Interessante observar que as regiões de maiores 

RPC aparecem mais próximas do litoral, que contam com dois portos de grande movimento, 

ao passo que as de menor RPC são às que fazem fronteira com outros municípios (região 

central) ou com o oeste. 

 

Figura 6 – Renda per Capita em 2000 e 2010 

 

 
Fonte: elaborado pelos autores a partir do software GEODA (2016). 

 

 Ao juntarmos ambas variáveis MD e RPC na análise, foi estimada a estatística LISA 

bivariada considerando a variação da renda per capita (VRPC) entre 2000 e 2010 e a MD em 



2000
15

.  O índice de Moran global bivariado mostra se os valores de uma variável observada 

num dada região possuem uma associação com valores de outra variável observada em 

regiões vizinhas. O interesse está na verificação da existência de um padrão espacial global 

entre duas variáveis diferentes. Dessa forma, o resultado de 0,0289 para o Índice de Moran 

indica que a variável MD00 e VRPC possuem uma baixíssima associação positiva. Assim as 

AMC's que apresentam elevada MDO tendem a estar rodeadas por AMC's vizinhas com alta 

VRPC, bem como AMC's com baixa MDO são vizinhas de AMC's com baixa VRPC, embora 

essa autocorrelação espacial seja praticamente nula. Contudo, o valor é próximo de zero, 

indicando que essa autocorrelação é significantemente baixa.  

A estatística I de Moran espacial local (LISA) bivariada dá uma indicação do grau de 

associação linear (positiva ou negativa) entre o valor para uma variável em uma dada locação 

i e a média de uma outra variável nas locações vizinhas. O mapa de clusters (Figura 7) mostra 

4 (quatro) clusters high-high, 3 (três) do tipo high-low, 9 (nove) do tipo low-low e 6 low-high. 

Esses clusters estão espalhados pelo Estado. Percebe-se que os clusters do tipo high-high 

estão localizados em torno da região central e no extremo oeste (Paraíso, São Miguel d’Oeste, 

Santa Helena, Descanso, Guaraciaba, entre outros). A maioria dos clusters low-low se localiza 

no noroeste, no Vale do Itajaí (de Joinville à Gaspar, depois Camboriu, Cartelinha e  ainda 

Governador Celso Ramos) e na região centro-sudeste (Correia Pinto, Bom Retiro, Orleans e 

Gravatal). Os clusters do tipo high-low estão localizados no nordeste (São João do Itaperiú e 

Barra Velha), sudeste (Morro Grande e Meleiro) e no noroeste (Lajeado e Xaxim). Os clusters 

do tipo low-high, os que indicam uma situação mais estável e desejável no sentido de terem 

baixa MD e alta RPC, estão localizados na região centro-sudeste (Monte Castelo, Vitor 

Meirelles, Aurora, Santa Rosa de Lima, Veloso, Ibicaré). Percebe-se que os clusters do tipo 

low-low parecem estarem mais relacionados ao mapa de MD ao passo que os clusters high-

high um deles (Arroio Trinta) esteja mais relacionado à RPC e os demais também à MD.  

 

Figura 7 – Índice de Moran e LISA bivariados: Variação da Renda per Capita e Mudança 

demográfica 
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 Considera-se a MD em 2000 pois para variáveis de convergência utilizam-se as variáveis explicativas no 

período inicial. 



Continuação da FIGURA 7 

 
Fonte: elaborado pelos autores a partir do software GEODA (2016). 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A mudança demográfica é um fenômeno que tem afetado tanto países desenvolvidos 

quanto desenvolvidos, e também afeta o Brasil e Santa Catarina. A mudança demográfica 

apresentou grande variação na década de 2000, diminuindo em Santa Catarina de 0,79 para 

0,43, indicando uma redução da população infantil, um aumento da população em idade ativa 

e um leve aumento na taxa de idosos.  

A região com renda per capta mais alta é a do Vale do Itajaí, porém ao olhar os mapas 

a impressão é que o número de munícipios desta região com alta renda se reduziu. E é nesta 

região onde ocorreram as menores mudanças demográficas. A região com renda per capta 

mais baixa é a do Planalto Central. E esta região apresentou as maiores mudanças 

demográficas. Assim, AMC com maior MD apresentam, em geral, baixa RPC. Esse resultado 

comprova a hipótese testada no presente estudo, e ainda idêntica que a região central é 

caracterizada por um cluster do tipo low-low para a MD e high-high para a RPC, ao passo que 

a região noroeste (Vale do Itajaí) é caracterizada por um cluster high-high para a MD e low-

low para a RPC.  

A MD tem-se espalhado mais para o sul em 2010, com clusters do tipo low-low, 

provavelmente indicando o avanço da MD para essas regiões, no sentido que têm-se mais 

pessoas em idade ativa. Como resultado, a análise bivariada entre MD e VRPC mostrou-se 

bastante fragmentada e com uma configuração heterogênea. As regiões que possuem baixa 

MD indicam que temos mais pessoas em idade ativa, o que deve contribuir para o aumento da 

RPC. Contudo, é desejável que a RPC seja alta e a VRPC seja pequena, indicando 

estabilidade na alta RPC. As regiões que possuem esse perfil seriam o Vale do Itajaí e os 

municípios de São Pedro de Alcântara e São José. Possivelmente exista um efeito locacional 

que beneficia municípios menores, como esses dois últimos citados, em decorrência dos 

resultados positivos de uma área maior próxima (vale do Itajaí). Além disso, a MD parece 

estar influenciando os movimentos na RPC, uma vez que os principais movimentos da análise 

bivariada podem ser explicados pela MD. 

Para o futuro, a MD deverá se elevar, representada pelo aumento de idosos, e isto 

influenciará a configuração espacial. Regiões do tipo high-low para a MD e a VRPC seriam 

esperadas num momento futuro, uma vez que no longo prazo teremos mais pessoas idosas 

proporcionalmente. Contudo, esse resultado esperado só poderá ter efeitos positivos na 

economia se forem adotadas políticas que garantam o aproveitamento do bônus demográfico, 

isto é, que as pessoas que hoje estão em idade ativa melhorarem a sua produtividade. 
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