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Resumo: Com a diminuição das taxas de fecundidade e de mortalidade ocorrem mudanças na
estrutura etária da população. Essas alterações também podem assumir diferentes formas ao serem
analisadas a partir de seus níveis econômicos e sociais. Com isso, o objetivo do trabalho é
identificar padrões demográficos a partir de variáveis socioeconômicas e mapear as desigualdades
sociais existentes nos municípios do Rio Grande do Sul, para o ano censitário de 2010. Para tanto,
utiliza-se o método de Análise Fatorial e a Análise Exploratória de Dados Espaciais. Como
resultados, pode-se observar que em municípios com pouca urbanização, o percentual de
nascimentos entre as mães sem instrução é superior. Nas regiões das Missões, Vale do Taquari,
Fronteira Oeste, Campanha, Noroeste Colonial e Central, o número de filhos por mulheres se
concentra na parcela mais pobre da população, sendo que estas regiões possuem índice de
desenvolvimento socioeconômico baixo e alta vulnerabilidade à pobreza. Na região da Serra
Gaúcha o cenário é oposto, o número de filhos se concentra entre as mães com maior nível de
renda. E, segundo níveis educacionais, foi identificado que para todos os municípios do Rio Grande
do Sul, o maior número de nascimentos se concentra entre as mulheres sem instrução.
Palavras-chaves: Transição Demográfica; Desigualdades Sociais; Rio Grande do Sul.
Abstract: With the decrease of fertility rates and mortality occur changes in the age structure of the
population. Those changes may take different forms to be scanned from their economic and social
levels. In this research, the objective of this work is to identify demographic patterns from
socioeconomic variables and map the social inequalities existing in the municipalities of Rio
Grande do Sul, to the censitário of year 2010. To do so, use the method of factor analysis and
exploratory spatial data analysis. As a result, it can be observed that in municipalities with little
urbanization the percentage of births among mothers without. Regions of the missions, the Taquari
Valley, West Border, Northwest and Central Colonial Campaign, the number of children for
women focuses on plot more poor and uneducated population, being that these regions have low
socioeconomic development index and high vulnerability to poverty. And, in the Serra Gaúcha
region the scenery is opposite, the number of children is concentrated among mothers with higher
education and income level. According to educational levels, it was identified that for all
municipalities of the Rio Grande do Sul, the percentage of children is concentrated among
uninstructed mothers.
Keywords: Demographic Transition; Social differences; Rio Grande do Sul.
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1 INTRODUÇÃO
No final do século XX e inicio do século XXI houve uma mudança nas preocupações da ONU
e do Banco Mundial quanto à transição demográfica dos países. Ocorreram mudanças nas taxas de
fecundidade e de mortalidade, as quais passaram por um processo de redução em diversos países,
com diferentes intensidades. Inicialmente na Europa, essa tendência demográfica vem se alastrando
para outros continentes, trazendo consigo repercussões na estrutura etária e em suas economias
(BRITO, 2008).
No Brasil, as mudanças demográficas também foram captadas por vários indicadores
econômicos e sociais. Para o país, as expectativas demográficas são de que a população de jovens se
iguale a de idosos em 2050 (IBGE, 2016). Entre os estados brasileiros há diferentes estruturas
etárias, sendo que o Rio Grande do Sul é caracterizado por um processo de transição demográfica
avançado, juntamente com os demais estados da região Sul e da região Sudeste (REICHERT;
MARION FILHO, 2015).
As mudanças na estrutura social não ocorrem parcimoniosamente dentro dos estados
brasileiros (BRITO, 2008). Entre as unidades municipais há diversidades em suas formações
históricas, que contribuem para desequilíbrios regionais e sociais. Logo, a transição demográfica se
caracteriza como um processo múltiplo, que ocorre de maneira distinta dentro das regiões.
Essa mudança também não pode ser caracterizada como neutra. Conforme Brito (2008), esse
processo não afeta apenas variáveis demográficas, possui relações com variáveis econômicas e
sociais, gerando efeitos positivos e negativos. Também, se reflete de diferentes formas quando
analisada a partir de suas condições socioeconômicas, sendo que os benefícios demográficos estão
correlacionados com a situação social e com o desenvolvimento das regiões.
Em meio às diferenças demográficas e condições socioeconômicas da população, o problema
de pesquisa é: como as variáveis demográficas são caracterizadas no Rio Grande do Sul, ao serem
analisadas a partir de níveis de educação e de renda?
Com isto, o objetivo do trabalho é identificar padrões demográficos a partir de variáveis
socioeconômicas e mapear as desigualdades sociais existentes nos municípios do Rio Grande do
Sul, para o ano censitário de 2010, através de um estudo envolvendo a técnica multivariada de
Análise Fatorial (AF) e Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE). A hipótese principal da
pesquisa é a existência de diversidades regionais entre os municípios gaúchos, quando analisadas as
relações entre o processo de transição demográfica e suas implicações econômicas e sociais.
O artigo está dividido em cinco seções, sendo a primeira esta introdução. Na segunda estão as
teorias da transição demográfica. A terceira seção traz os aspectos metodológicos e na quarta seção
são apresentados e discutidos os resultados. A conclusão do trabalho está na quinta seção.
2 REFERENCIAL TEÓRICO
Os estudos sobre a produção de alimentos e o crescimento populacional, foram propostos
principalmente por Thomas Robert Malthus. O autor discordava das ideias sugeridas por Godwin,
que a terra seria capaz de produzir alimentos por muitos séculos. Para Malthus (1983), a abundância
de alimentos não é mantida por longo período, uma vez que a população cresce de forma
geométrica e a produção de alimentos não é suficiente, pois cresce a uma taxa aritmética.
Malthus (1983, 1996) acreditava que o menor crescimento da população, ao comparar com a
produção de alimentos, levaria a prosperidade e o preço do trabalho se eleva. No entanto, com este
cenário o que ocorre é a capacidade de maior taxa de fecundidade, pois não haveria impedimentos
para o aumento das famílias. Mas, se a população cresce a taxas superiores que a produção de
alimentos, a miséria, a redução do preço do trabalho e o aumento do preço dos alimentos voltam a
fazer parte da realidade da população.
Malthus (1983) enfatiza o processo de miséria para com a parcela mais pobre da comunidade,
que acaba sofrendo mais com a conjuntura, em relação ao bem estar e à prosperidade. O rendimento
dos seus salários frente aos praticados pelo mercado perde poder de compra com o passar dos anos,

o que acentua cada vez mais as disparidades entre os grandes proprietários de terras e seus
assalariados.
A ideia de Malthus, segundo Bandeira (1999), da produção de alimentos ser limitada, foi
superada principalmente por levar em conta indicadores e observações rudimentares e a falta de
uma perspectiva de longo prazo. Para Galor e Weil (2004), além do Regime Maltusiano, a
economia mundial passou ou deverá passar ao longo de sua história por mais dois regimes
populacionais, o Regime Pós-Maltusino e o de Crescimento Moderno.
Para Galor e Weil (2004), o Regime Malthusiano é um processo de estagnação, em que há
elevadas taxas de mortalidade e fecundidade, neste o avanço tecnológico e a renda per capita não se
alteram. O Regime Pós-Malthusiano, ocorre com um nível tecnológico mais avançado que o
anterior, quando as taxas de mortalidade começam a diminuir e as de produtividade aumentar. O
segundo Regime ainda possui destaque no que tange a renda per capita, conforme destacam os
autores:
The analysis focuses on the two most important differences between these regimes from
macroeconomic viewpoint: first, in the behavior of income per capita; and second, in the
relationship between the level of income per capita and the grown rate of population
(GALOR; WEIL, 2004, p. 806).

O Regime de crescimento moderno se caracteriza pelo crescimento da renda per capita e
elevado nível tecnológico. Neste regime, constata-se uma relação negativa entre o nível de renda e a
taxa de crescimento da população. Taxas de crescimento demográfico elevadas são notadas em
países mais pobres, enquanto taxas tendendo a zero são encontradas em países mais ricos (GALOR;
WEIL, 2004).
Porém, segundo Bloom, Canning e Sevilla (2001), enquanto o crescimento da população
provoca efeitos negativos no crescimento econômico, a análise das mudanças na estrutura etária da
população, como a participação da população em idade ativa, aumenta o crescimento econômico.
Alguns estudos teóricos, como o modelo de Solow (1956), consideram apenas o crescimento
absoluto da população, no entanto, este não deve ser parâmetro padrão de análise, pois as estruturas
sociais se diferem e este é um fator importante para o crescimento e para os moldes de consumo da
população.
Com relação à teoria da transição demográfica, Tompson (1929) apresenta duas novas
propostas para a dinâmica demográfica. A primeira consiste na existência de diferentes estados da
população e a segunda compreende as taxas de mortalidade e de natalidade, como o critério
diferenciador dos estágios. Para Notestein (1953), a transição demográfica é dividida em três
estágios: alto potencial de crescimento, transição de crescimento e declive incipiente. A passagem
do primeiro para o segundo estágio compõe o processo de transição demográfica. Assim, o
crescimento é controlado através das taxas de mortalidade e de fecundidade.
Levando em consideração que ainda não existe um consenso sobre as possíveis causas da
queda na taxa de fecundidade, é importante destacar algumas suposições propostas por Becker
(1993). O autor tratou os condicionantes econômicos de uma forma microeconômica e aponta que
as crianças não podem ser adquiridas como um bem qualquer e geram custos pela utilização de bens
e serviços, os quais se diferenciam em cada família. Esses custos irão pesar na decisão dos pais em
ter filhos, assim constituindo uma espécie de função utilidade, na qual a demanda por crianças
depende de seu custo e da renda familiar. Então, é possível estabelecer a elasticidade de renda, a
qual poderá variar entre famílias distintas.
Para Caldwell (1976), existem dois tipos de regime de fertilidade, o primeiro é caracterizado
pela inexistência de restrições a fecundidade e o segundo garante o ganho econômico com a
restrição a fecundidade. O autor aborda que mesmo em opção de grandes famílias, a escolha é
racional. No entanto, além dos fatores econômicos existem outros fatores suscetíveis a influenciar a
decisão do número de filhos.
Caldwell (1976) aborda que fatores culturais influenciam mudanças institucionais e sociais da
população. Para o autor, o processo de industrialização trouxe consigo novas ideias e instituições. A

difusão da nova cultura iniciada principalmente na Europa se estendeu para outras regiões,
contribuído para a mudança da família tradicional, o desenvolvimento econômico e a queda nas
taxas de fecundidade.
Também cabe destacar a explicação de Kirk (1996) sobre a queda na taxa de fecundidade. O
autor aborda a retirada da ação das crianças como colaboradores econômicos e enfoca o custo
crescente de sua criação, o qual surge em decorrência de três processos: i) do papel do Estado,
devido à fixação de idade mínima para trabalhar e à obrigatoriedade do ensino escolar; ii) das
mudanças no mercado de trabalho, com aumento considerável da participação das mulheres, e iii)
devido a redefinição cultural das responsabilidades familiares com as crianças.
Neste sentido, para Bloom (2001), foi após a Segunda Guerra Mundial, que as taxas de
fecundidade e mortalidade diminuíram, devido aos avanços na saúde, no saneamento básico e na
nutrição da população. Com isto, evidenciou-se o aumento da expectativa de vida da população e,
com a redução do número de filhos, houve a necessidade de mais investimento em educação.
Consequentemente, como ela torna-se cara para as famílias, a opção de um número menor filhos
torna-se viável e o processo evolui para uma queda na taxa de fecundidade.
Kirk (1996) ainda destaca o papel do governo como fator que contribui para a redução da taxa
de fecundidade, bem como a queda nos índices de mortalidade. Segundo o autor, as políticas de
promoção dos serviços públicos e de programas de planejamento familiar, colaboram para o
aumento da longevidade dos indivíduos. Além disso, algumas estratégias indiretas que influenciam
no controle da natalidade são o aumento nos níveis de educação das mulheres e de saúde das
crianças.
A transmissão de conhecimento e a comunicação entre os indivíduos, segundo Kirk (1996),
também deve ser levada em conta ao analisar a queda dos níveis de fecundidade, pois o ser humano
possui costumes, como o de compartilhar hábitos e rotinas. Dessa forma, o avanço das
telecomunicações não deve ser tratado apenas de forma residual, mas sim como um agente de
promoção ou retardo no controle dos níveis de fecundidade.
Em meio às discussões da ação do governo voltada para políticas de planejamento familiar,
ganha espaço também o papel das mulheres neste processo de queda da fecundidade. Em 1994, com
a Conferência Internacional de População e Desenvolvimento do Cairo, passa-se a dar ênfase no
“empowerment”3 das mulheres, principalmente na sua decisão de escolha reprodutiva. Em 1999,
Amartya Sen, juntamente com as novas dimensões que tratam o conceito de desenvolvimento,
ressalta a importância da mulher como agente da mudança social, e que tanto o acesso à educação
quanto ao mercado de trabalho está associado à queda dos níveis de fecundidade (PAIVA;
WAJNMAN, 2005).
Brito (2007) relata a importância da análise da estrutura etária da população segundo a sua
região demográfica e os diferentes níveis de renda. Em ambos os aspectos o processo de transição
demográfica é desigual, ou seja, há diferentes níveis de estrutura etária dentro dos grupos sociais e
das regiões. Para o autor, o Brasil possui um nível de desigualdade relativamente alto, sendo que a
pirâmide etária do grupo mais pobre da população possui semelhança com taxa de fecundidade alta
e o grupo que detém mais renda apresenta uma pirâmide etária como a da população com taxa de
fecundidade baixa.
Becker (2006) analisa a relação da educação para com a taxa de fecundidade brasileira. O
estudo identificou que um nível maior de educação alcança taxas de fecundidade menores. No
entanto, o Brasil possui heterogeneidade entre as regiões e mesmo havendo uma tendência de
convergência em longo prazo, as regiões ainda apresentam desigualdades entre si. Contudo, Paiva e
Wajnman (2005) sugerem que a queda da fecundidade é estimulada pelo próprio desenvolvimento
econômico da região.
Todaro e Smith (2009) definem a economia do desenvolvimento como uma abordagem
nova, que se preocupa com as exigências econômicas, culturais e políticas para transformar
estruturas e instituições, com o fim de trazer melhoras de condições para toda a população. As
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concepções apresentadas levam a análise do desenvolvimento como um processo amplo,
compreendendo vários aspectos, como demográficos, socioeconômicos, tecnológicos e
distributivos.
3 METODOLOGIA
3.1 Base de dados
Segundo Almeida (2008), as variáveis absolutas podem levar a erros na intepretação dos
resultados, pois estão diretamente ligadas com o tamanho do município em estudo. Assim, todas as
variáveis utilizadas se encontram em percentual, possibilitando a padronização da análise.
Em um conjunto amplo de variáveis, as usadas no trabalho são descritas abaixo. As
variáveis: Razão de Dependência Total (RDT4), filhos tidos pelas mães sem rendimentos, população
rural, filhos tidos pelas mulheres com ensino fundamental completo e médio incompleto e
percentual de ocupados no setor de construção, não podem ser utilizadas na Análise Fatorial, pois
possuem autocorrelação com outras variáveis, impossibilitando a realização da técnica.
X1 = Razão de dependência Jovem5;
X2 = Razão de dependência Idosa6;
X3 = Filhos tidos pelas mulheres com renda até ½ salário mínimo;
X4 = Filhos tidos pelas mulheres com renda maior do que ½ a 1 salário mínimo;
X5 = Filhos tidos pelas mulheres com renda maior do que 1 a 2 salários mínimos;
X6 = Filhos tidos pelas mulheres com renda maior do que 2 a 3 salários mínimos;
X7 = Filhos tidos pelas mulheres com renda maior do que 3 a 5 salários mínimos;
X8 = Filhos tidos pelas mulheres com renda maior do que 5 a 10 salários mínimos;
X9 = Filhos tidos pelas mulheres com renda maior do que 10 a 20 salários mínimos;
X10 = Filhos tidos pelas mulheres com renda superior a 20 salários mínimos;
X11 = Percentual de filhos tidos da população urbana;
X12 = Filhos tidos pelas mulheres sem instrução;
X13 = Filhos tidos pelas mulheres com ensino médio completo e superior incompleto;
X14 = Filhos tidos pelas mulheres com ensino superior completo;
X15 = Percentual da população com 18 anos ou mais com ensino fundamental completo;
X16 = Subíndice de frequência escolar (IDHM Educação);
X17 = Esperança de vida ao nascer;
X18 = Mortalidade infantil;
X19 = Probabilidade de sobrevivência até 60 anos;
X20 = Taxa de fecundidade total;
X21 = Taxa de envelhecimento;
X22 = Taxa de analfabetismo (15 anos ou mais);
X23 = Percentual da população de 18 anos ou mais com ensino médio completo;
X24 = Expectativa de anos de estudo;
X25 = Percentual da população vulnerável à pobreza;
X26 = Índice de Gini;
X27 = Percentual de ocupados no setor agropecuário;
X28 = Percentual de ocupados na indústria de transformação;
X29 = Percentual de ocupados no setor de comércio;
X30 = Percentual de ocupados no setor de serviços.
4

RDT =

5

𝑅𝐷𝐽 =

6

𝑅𝐷𝐼 =

𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑗𝑜𝑣𝑒𝑚 (0−15 𝑎𝑛𝑜𝑠)+ 𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑖𝑑𝑜𝑠𝑎 (𝑚𝑎𝑖𝑠 𝑑𝑒 65 𝑎𝑛𝑜𝑠)
𝑝𝑜𝑝𝑢𝑙𝑎çã𝑜 𝑒𝑚 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (14−65𝑎𝑛𝑜𝑠)
𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒 0 𝑎 14 𝑎𝑛𝑜𝑠
𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (14−65)
𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑑𝑒 65 𝑎𝑛𝑜𝑠 𝑜𝑢 𝑚𝑎𝑖𝑠
𝑛º 𝑑𝑒 𝑝𝑒𝑠𝑠𝑜𝑎𝑠 𝑒𝑚 𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒 𝑎𝑡𝑖𝑣𝑎 (14−65)

Todas as variáveis correspondem ao ano de 2010, e foram extraídas do DataSUS (2017), do
Atlas do Desenvolvimento Humano (2017) e do IBGE (2017). O padrão de medida são os 496
municípios do Rio Grande do Sul.
Para análise exploratória de dados espaciais foram utilizadas as variáveis que compreende
ao número de filhos por nível de educação e de renda. Com inclusão das duas variáveis não
utilizadas na análise fatorial: filhos tidos pelas mães sem rendimentos e filhos tidos pelas mulheres,
com ensino fundamental completo e médio incompleto.
O índice de desenvolvimento socioeconômico utilizado foi o IDESE, extraído da base de
dados da Fundação de Economia e Estatística do Rio Grande do Sul (FEE, 2017). O IDESE é
considerado um indicador síntese com o propósito de mensurar, avaliar e acompanhar o nível de
desenvolvimento dos municípios do RS, bem como fornecer informações para o desenho de
políticas públicas específicas, de acordo com as necessidades municipais.
De forma geral, este índice é composto por 12 indicadores divididos em três blocos:
Educação, Renda e Saúde. Em relação ao bloco educação os indicadores são: taxa de matrícula na
pré-escola; nota da Prova Brasil (5º ano do ensino fundamental); nota da Prova Brasil (9º ano do
ensino fundamental); taxa de matrícula no ensino médio; percentual da população adulta com pelo
menos o ensino fundamental completo. No bloco Renda, o IDESE utiliza os seguintes indicadores:
Renda domiciliar per capita média; PIB per capita. Já para o bloco saúde, tem-se: taxa de
mortalidade de menores de cinco anos (TMM5); número de consultas pré-natal por nascidos vivos;
taxa de mortalidade por causas evitáveis; proporção de óbitos por causas mal definidas; taxa bruta
de mortalidade padronizada (TBMP).
3.2 Análise Fatorial
Existem vários indicadores associados ao processo de transição demográfica. Na busca de
análises mais parcimoniosas, buscou-se reduzir a dimensão dessas variáveis, via análise Fatorial,
sendo possível descrever o comportamento do conjunto de variáveis (p) por meios de um número
menor de variáveis (r < p), chamados fatores comuns (HAIR, 2009).
Fávero et al. (2009), Mingoti (2005) e Hair (2009) destacam a importância da análise
fatorial para captar um número pequeno de fatores comuns que representam um amplo conjunto de
variáveis. A extração dos fatores foi realizada pelo método de Análise de Fatores Comuns (AFC),
que possibilita utilizar a maior variância total explicada pelo conjunto dos indicadores e procura
agrupar as variáveis mais correlacionadas, de modo que ocorre redução significativa da dimensão,
sem perder os aspectos essenciais das variáveis. Os fatores foram rotacionados via método
VARIMAX, em que os fatores não são correlacionados entre si, ou seja, são ortogonais (FÁVERO
et al. 2009). Segundo Lima (2011), o método de rotação de fatores possibilita a melhor
interpretação das cargas fatoriais, identificar quais variáveis se relacionam melhor com os fatores.
O modelo de análise fatorial ortogonal consiste em um conjunto de variáveis com vetores de
médias, matriz de variância e covariância e matriz de correlações. A variação total explicada pode
ser separada em três conjuntos (Equação 1):
Variação Total = Comunalidade + Unicidade + Erro

(1)

Sendo:
Comunalidade - os fatores comuns, que influenciam duas ou mais variáveis;
Unicidade - os fatores específicos, que contribuem para a variação de uma única variável.
Assim, considerando que a unicidade e o erro constituem ξ e as variáveis estão
padronizadas, o modelo de análise fatorial relaciona linearmente as variáveis, os fatores comuns, a
unicidade e o erro da seguinte forma (Equação 2):

𝑥1 = 𝑎11 𝐹1 + 𝑎12 𝐹2 + 𝑎13 𝐹3 + ⋯ + 𝑎1𝑟 𝐹𝑟 + 𝜀1
⋮
⋮
⋮
𝑥𝑟 = 𝑎𝑝1 𝐹1 + 𝑎𝑝2 𝐹2 + 𝑎𝑝3 𝐹3 + ⋯ + 𝑎𝑝𝑟 𝐹𝑟 + 𝜀1

(2)

Representando em termos matriciais (Equação 3):
𝑿𝑝𝑥1 = 𝑨𝑝𝑥𝑟 𝑭𝑟𝑥1 + 𝜺𝑝𝑥1

(3)

Em que:
X = Vetor de variáveis originais;
F = Vetor de fatores comuns;
A = Matriz de cargas fatoriais;
𝜺 = Vetor de erros aleatórios;
r (número de fatores) < p (número de variáveis).
Este modelo tem como objetivo explicar o comportamento das variáveis em função dos
fatores comuns e do termo de erro (unicidade + termo de erro). O modelo ortogonal pressupõe que a
esperança do erro seja zero, todos os fatores têm média zero, variância um e não são
correlacionados, os erros podem ter variâncias diferentes e não correlacionados e os fatores comuns
são independentes dos específicos e dos erros.
Para a aplicação da análise fatorial é possível utilizar a matriz de variâncias e de
covariâncias ou a matriz de correlações, sendo que a matriz de variâncias e covariâncias das
variáveis padronizadas é igual à matriz de correlações das variáveis originais. Na pesquisa utiliza-se
a matriz de correlações, conforme sugerido por Hair (2009). A matriz de correlações pode ser
decomposta em duas partes, denominadas de comunalidade e unicidade.
Assim,
(4)
ℎ𝑗2 + 𝜑𝑗 = 1, ou comunalidade + unicidade = 1.
A comunalidade é a parcela de variância que os fatores conseguem explicar e a unicidade é a
parcela que não pode ser explicada. Com isto, o intuito da análise fatorial é a determinação destas
duas matrizes que reproduzem a matriz de correlações com um número menor de variáveis que as
originais. A estimação das cargas fatoriais utilizada no estudo é realizada pelo método dos
componentes principais, que possui como base o uso das raízes características e dos vetores
característicos para a determinação das matrizes.
Para testar a adequação da análise foram utilizados os testes de KMO e Bartlett. O teste
KMO possibilita a verificação de correlações entre as variáveis, sendo que para o resultado zero não
existe correlações e um existe. O teste de esfericidade de Bartlett testa a hipótese nula da matriz de
correlações ser uma matriz identidade, quando rejeitada esta hipótese, há correlações entre as
variáveis e o modelo pode ser utilizado. Quanto aos escores fatoriais, o método utilizado é o
Bartlett.
3.3 Análise Exploratória de Dados Espaciais
A análise exploratória de dados espaciais (AEDE) auxilia a identificação da imbricação
entre heterogeneidade espacial e dependência espacial. É necessário conhecer os dados espaciais,
assim a AEDE possibilita a identificação das distribuições, dos outliers e os diferentes regimes
espaciais (ALMEIDA, 2012).
Entre as regiões existem n possibilidades de interação, com isto o número de parâmetros a
serem estimados é grande, e se torna um problema para a análise. Para resolver é possível criar uma
matriz de pesos espaciais, considerando que as regiões mais próximas possuem uma interação mais

forte entre si. Esta ponderação espacial além de geográfica pode ser determinada por características
socioeconômicas.
A matriz de ponderação espacial (W) é uma matriz quadrada, com dimensões n por n. A
matriz W faz uma ponderação das influências entre as regiões, já que os pesos espaciais 𝑤𝑖𝑗
representam a interação entre a região i e a região j. A matriz de pesos espaciais possui a ideia de
vizinhança, que pode ser definida a partir da contiguidade ou da distância geográfica. Neste estudo
a matriz utilizada é a de contiguidade a partir da convenção “Rainha”.
A associação espacial não pode ser apenas analisada a partir das regiões com maior e menor
intensidade da variável utilizada (ALMEIDA, 2012). A estatística I de Moran calcula a
autocorrelação espacial (Equação 5).
𝐼=

∑𝑖 ∑𝑗(𝑦𝑖 −𝑦̅)𝑤𝑖𝑗 (𝑦𝑗 −𝑦̅)
𝑛
∑𝑖 ∑𝑗 𝑤𝑖𝑗
∑𝑖(𝑦𝑖 −𝑦̅)2

(5)

Em que, n é o número de regiões, 𝑦𝑖 é a variável de interesse, 𝑦̅ é a média dessa variável, 𝑤𝑖𝑗
é a matriz de pesos espaciais para as regiões i e j. O coeficiente é baseado na soma dos produtos
cruzados, ponderado pela matriz de pesos espaciais.
Os valores do I de Moran superiores a -1[1/(n-1)] sinalizam autocorrelação espacial positiva,
ou seja, altos valores em uma determinada região são agrupados por vizinhos com características
parecidas. O índice menor que o valor crítico, indica autocorrelação espacial negativa, ou seja, altos
valores estão localizados perto de valores baixos, ou vice-versa (ALMEIDA, 2012).
Conforme Almeida (2012), o diagrama de dispersão de Moran é dividido em quatro
quadrantes, sendo eles Baixo-Baixo, Alto-Baixo, Baixo-Alto e Alto-Alto. Assim, é possível
identificar o padrão de associação local espacial entre os munícipios e os seus vizinhos. Além disso,
a reta de inclinação pode ser traçada, contribuindo para a identificação de possíveis outliers e sua
influência no valor do I de Moran.
4 RESULTADOS E DISCUSSÃO
Para analisar as relações entre a transição demográfica e as variáveis econômicas e sociais
dos municípios gaúchos, bem como as heterogeneidades das regiões, os resultados foram divididos
em duas partes. A primeira consiste na identificação de fatores e os padrões de transição
demográfica. Na segunda parte, faz-se a análise de clusters espaciais, a fim de agrupar os
municípios com maiores semelhanças quanto à taxa de fecundidade, levando em consideração
níveis de renda e de educação.
4.1 Análise da relação entre variáveis demográficas, econômicas e sociais
A análise fatorial possibilita a descrição do comportamento de um conjunto de variáveis. A
técnica proporciona agrupamentos que explicam a maior variabilidade dos dados. No caso da
transição demográfica, a qual possui relação com diversos indicadores socioeconômicos, o método
contribui para o melhor tratamento dos dados. No Quadro 1, são apresentados os fatores e as suas
respectivas variáveis para os 496 municípios gaúchos, no ano de 2010.

Quadro 1 - Determinação dos fatores comuns, a partir do método de análise fatorial para as 30
variáveis econômicas e sociais em 2010
Fator Especificação
Variáveis
Intensidade do emprego
𝐹1
X11 , X12 , X13 , X14 , X15 , X23 , X27 ,
X29 e X30
𝐹2

Intensidade dos condicionantes da desigualdade

X3 , X4 , X7 , X20 , X22 , X25 , X26 e
X28

𝐹3
𝐹4
𝐹5
𝐹6

Intensidade da renda na taxa de fecundidade
Intensidade da expectativa de vida
Intensidade da população idosa
Intensidade da educação

X5 , X6 , X8 , X9 e X10
X17 , X18 e X19 ,
X2 e X21
X1 , X16 e X24

Fonte: resultados do trabalho.

A partir das variáveis agrupadas foram gerados seis fatores, denominados conforme o grupo
de variáveis que os compõem. O fator 1 apresenta altas cargas fatoriais para municípios como Porto
Alegre, Passo Fundo, Santa Tereza, Pelotas e Chuí, os mesmos possuem um percentual de filhos
concentrados na população urbana entre os mais altos do Estado, chegando quase a totalidade.
Nestes municípios o percentual de ocupados no setor de serviços é elevado e o número de
trabalhadores agropecuários é quase nulo. Além disso, a porcentagem da população com ensino
médio completo é elevada e a taxa de fecundidade para mães analfabetas é baixa.
Os menores índices de fator 1 são encontrados em Chuvisca, Barão do Triunfo e Charrua.
Destaca-se nestes municípios o percentual da taxa de fecundidade para mães sem instrução e sem
ensino fundamental, correspondendo a cerca de 90% do total de nascidos no ano e o alto percentual
de ocupados na agropecuária.
O fator 2 (intensidade dos condicionantes da desigualdade), possui maior indicador em
Redentora, Derrubadas, Jacuizinho, Pinhal da Serra, São José do Erval e Lageado do Bugre, os
percentuais de fecundidade entre a população com salários baixos são altos nestes municípios e de
três a cinco salários mínimos a taxa de fecundidade é baixa. A taxa de fecundidade total chega a
quase três filhos, o percentual da população vulnerável a pobreza é alto, bem como a concentração
de renda. Os municípios com indicadores de desigualdade baixos são Nova Hartz, Tupandi, Dois
Irmãos, Picada Café e São José do Hortêncio.
Quanto ao fator 3 (intensidade da renda na taxa de fecundidade), os maiores índices se
concentram nos municípios de Montauri, Vista Alegre do Prata, Vila Maria, Farroupilha e Ipiranga
do Sul, os quais apresentam percentual de nascidos maior em salários mais altos. Contrariamente a
estes, tem-se Espumoso, Araricá e Santa Maria do Erval, que apresentam os menores níveis de fator
3 e percentuais de nascidos entre um a três salários mínimos altos.
O fator 4, caracterizado como expectativa de vida, se encontra com maior intensidade em
Charrua, Barra do Guarita, Coqueiro Baixo, Sede Nova, Eugênio Castro e Espumoso. Tais regiões
possuem um elevado índice de esperança de vida ao nascer e probabilidade de sobrevivência e
baixa mortalidade infantil. No outro extremo, com indicadores opostos estão os municípios de São
José das Missões, São Nicolau, Estrala Velha e Manuel Viana.
O fator 5, constituído pela intensidade da população idosa, possui alto índice em Coqueiro
Baixo, Esperança do Sul, Caraá, Forquetinha e Santa Margarida do Sul, o que significa que a
população destes municípios está envelhecendo rapidamente. Os municípios com menores taxas de
pessoas idosas são Farroupilha, Parobé, Redentora e Gravataí.
Os municípios que compõem o fator 6, são Carazinho, Vista Gaúcha, Lagoa dos Três Cantos
e São José do Inhacorá, caracterizados por alta razão de dependência jovem e expectativa de doze
anos de estudo, considerado alto ao comparar com outros municípios. Os menores índices deste
fator estão localizados em Caraá, Santa Margarida do Sul e Charrua, já identificados como

municípios com elevados índices de envelhecimento da população e um processo de transição
demográfica avançado.
Isso demostra, conforme salienta Brito (2008), as diferenças das características
socioeconômicas nas regiões. Nos municípios rurais do Estado há menores índices de educação e
maior número de nascidos entre as mulheres sem instrução. Nos municípios com alto fator 2
(desigualdades sociais) identificam-se baixos níveis de desenvolvimento entre a região.
Para assegurar a consistência dos fatores foram realizados os testes de KMO e de Barlett. O
índice de KMO aponta a existência de correlações entre as variáveis, sendo que zero (0) não existe
correlação e um (1) existe; o valor dos testes no modelo incide em 0,70, que indica dados
consistentes. O teste de Barlett (p-valor: 0,000), rejeita a hipótese nula da matriz de correlações ser
identidade, o que indica que há correlação entre as variáveis (FÁVERO, 2009; HAIR, 2009).
Como os testes foram favoráveis à aplicação da análise fatorial, passou-se então para a
estimativa dos fatores comuns já rotacionados pelo método VARIMAX. Para a definição do número
de fatores há diferentes critérios de extração. Neste estudo, optou-se por utilizar os componentes
que captam em torno de 70% da variância acumulada. Sendo assim, a partir dos trinta indicadores
analisados foi possível extrair seis fatores comuns para o período, que foram capazes de captar
79,21% da variância das variáveis.
4.2 Análise de dependência e clusters espaciais
Devido à dificuldade de analisar um grupo grande de municípios e identificar padrões
demográficos entre eles, a análise exploratória de dados espaciais (AEDE) é utilizada. A AEDE é
importante para verificar as associações espaciais, os regimes e as instabilidades de algumas
variáveis e identificar possíveis transbordamentos espaciais vinculados à taxa de fecundidade.
Conforme aborda Caldwell (1976), a taxa de fecundidade pode se alastrar entre as regiões pela
cultura, e para Kirk (1996), entre os indivíduos ocorre à transmissão e compartilhamento de hábitos
e rotinas.
A autocorrelação global univariada foi calculada a partir do número de filhos por nível
salarial e por escolaridade. A Figura 1 apresenta a autocorrelação global univariada para as
variáveis vinculadas a renda.

Figura 1 - Estatística I de Moran para o percentual de nascimentos de cada faixa etária de renda no
ano de 2010

Fonte: dados do trabalho.
Nota 1: (a) número nascimentos com a mãe sem rendimentos, (b) número nascimentos cuja mãe possui rendimento de
até ½ salário mínimo, (c) número nascimentos cuja mãe possui rendimento de mais de ½ até 1 salário mínimo, (d)
número nascimentos cuja mãe possui rendimento de mais de 1 até 2 salários mínimos, (e) número nascimentos cuja mãe
possui rendimento de mais de 2 até 3 salários mínimos, (f) número nascimentos cuja mãe possui rendimento de mais 3
até 5 salários mínimos, (g) número nascimentos cuja mãe possui rendimento de mais de 5 até 10 salários mínimos, (h)
número nascimentos cuja mãe possui rendimento de mais de 10 até 20 salários mínimos, e (i) número nascimentos cuja
mãe possui rendimento de mais que 20 salários mínimos.

A estatística I de Moran possui um valor esperado de -0,00207, sendo que para todos os
níveis de renda analisados o índice calculado é maior que o esperado. Existe uma similaridade entre
as taxas de fecundidade dos municípios gaúchos, altas taxas de nascimentos estão localizadas
próximas de altos valores, ou vice-versa. Segundo Almeida (2012), esse padrão ocorre quando há
um efeito transbordamento do fenômeno em estudo, ou seja, quando a taxa de fecundidade de um
município possui influência em seus vizinhos.
Os padrões globais dos testes muitas vezes não retratam os níveis locais, especialmente
quando se trata de um conjunto maior de observações, como é o caso do estudo. Assim, pode haver
clusters que constituem um subconjunto pequeno de municípios em relação ao conjunto total do
estado do Rio Grande do Sul. Desta forma, a Figura 2 apresenta o mapa de agrupamentos LISA, que
combina as informações do diagrama de dispersão de Moran e a significância dos grupos locais de
𝐼𝑖 .
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O valor tende a zero quanto maior for o número de observações (ALMEIDA, 2012).

Figura 2 – Mapa de clusters LISA do percentual de nascimentos segundo o nível de renda, para os
municípios gaúchos em 2010

Fonte: dados do trabalho.
Nota 1: Os mapas (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), (h) e (j) possuem a mesma denominação que a Figura 1.

A análise do mapa (a) da Figura 2 mostra que a um nível de significância estatística de 5%,
há dois cluster no quadrante alto-alto, o primeiro localizado nas regiões Centro Sul e Vale do Rio
Pardo, e o outro nas Regiões Centro-norte e Centro-oeste do Estado. O padrão alto-alto neste caso
evidencia que nestas regiões o percentual de nascidos cuja mãe não possui rendimentos é alto. O
contrário é visualizado na região Centro-Nordeste, abrangendo a Serra gaúcha, ou seja, há poucos
nascidos entre as mulheres sem rendimentos.
A tendência na região da Serra gaúcha possuir pouca taxa de fecundidade entre os salários
mais baixos é evidenciado também nos mapas (b), (c), (d) e (e), que compõem as faixas de renda até
três salários mínimos. A partir desta estrutura de renda (mais do que três salários mínimos) há a
formação de cluster alto-alto na região, ocasionado pelo maior percentual de nascidos entre as
faixas de renda mais elevadas.
Nas regiões das Missões, Vale do Taquari, Fronteira Oeste, Campanha, Noroeste Colonial e
Central a maior concentração de nascimentos encontra-se na faixa de meio a dois salários mínimos,
com a formação de agrupamentos do tipo alto-alto. Na faixa entre três a dez salários mínimos há a
formação de cluster baixo-baixo nas regiões. Logo, conforme Brito (2008), em regiões onde o
número de nascimentos se concentra nas rendas mais baixas, há a tendência de reprodução da
pobreza.
As regiões Celeiro, Médio Alto Uruguai e Rio da Várzea formam um cluster alto-alto entre
as rendas mais baixas e baixo-baixo quando se tratam de percentuais de fecundidade entre as rendas
mais altas, seguindo o mesmo padrão de análise das regiões acima elencadas, ou seja, são

municípios vulneráveis a pobreza. A região Sul apresentou índices significativos de fecundidade
entre meio a um salário mínimo e menor fecundidade na faixa de dois a três salários.
A Figura 3 apresenta a autocorrelação global univariada para a fecundidade conforme a
escolaridade das mães.
Figura 3 - Estatística I de Moran para o percentual de nascimentos por escolaridade no ano de 2010

Fonte: dados do trabalho.
Nota 1: (a) percentual de nascidos de mães sem instrução e fundamental incompleto, (b) percentual de nascidos de mães
que possuem ensino fundamental completo e ensino médio incompleto, (c) percentual de nascidos de mães que possuem
ensino médio completo e ensino superior incompleto, e (d) percentual de nascidos de mães que possuem ensino superior
completo.

Com o mesmo valor crítico da estatística calculada para os níveis de renda, é possível
verificar que existe autocorrelação espacial positiva entre os municípios gaúchos no que tange a
taxa de fecundidade por nível de escolaridade. Assim, é possível identificar a existência de
similaridades entre os municípios do Rio Grande do Sul e o transbordamento de taxas de
fecundidade.
Quanto ao percentual de nascimentos entre os quatro níveis educacionais, observa-se que
para todos os municípios do RS, o maior número de nascimentos se concentra entre as mulheres
sem instrução. Os percentuais mais baixos são 42%, 49%, 51%, 52% e 53%, localizados nos
municípios de Porto Alegre, Chuí, Cachoeirinha, Santa Maria e Passo Fundo, respectivamente. Os
índices mais elevados de nascimentos entre as mães sem instrução encontram-se em Charrua (92%),
Sério (91%), Arroio do Padre (91%), Sinimbu (91%) e Dom Feliciano (90%). No entanto, a taxa de
fecundidade pode ser distribuída de forma aleatória entre os municípios, havendo heterogeneidade
entre eles, para verificar o transbordamento a Figura 4 traz o mapeamento da proporção de nascidos
por nível de escolaridade nos municípios do RS.

Figura 4 – Mapa de clusters LISA dos municípios gaúchos segundo o nível de educação em 2010

Fonte: dados do trabalho.
Nota 1: Os mapas (a), (b), (c) e (d) possuem a mesma denominação que a Figura 3.

Os clusters significativos a 5% estão concentrados principalmente nos municípios das
regiões Fronteira Oeste, Campanha, Missões e Vale do Taquari. Quando analisado o percentual da
fecundidade entre as mães sem instruções, o cluster da região é baixo-baixo, enquanto os outros
níveis de escolaridade de ensino fundamental até superior completo formam o agrupamento altoalto. O município de Dom Pedrito, possui a característica oposta, se localiza em meio a municípios
com taxas de fecundidades concentradas em escolaridade alta, porém o mesmo possui maior
percentual de nascidos entre as mães sem instrução, o que leva a formação de um cluster baixo-alto.
Na região de Altos da Serra do Botucaraí há uma formação de agrupamento municipal altoalto, no que tange aos nascidos na faixa de escolaridade sem instrução. Neste mesmo nível de
educação a região Sul possui a formação de um cluster baixo-baixo. Na Fronteira Norte há baixa
taxa de fecundidade para a população sem instrução e alta nas faixas de ensino fundamental, médio
e superior. A maior diferença na formação dos clusters encontra-se na mudança do nível sem
escolaridade para ensino fundamental, a partir deste nível de escolaridade a formação dos clusters
não possui grandes variações, isso pode ocorrer devido que em todos os municípios a faixa de
educação sem instrução é a que mais possui filhos.
Essa diferença de taxa de fecundidade entre diferentes características de renda e educação
entre as regiões corroboram com o estudo de Brito (2008). A distribuição da taxa de fecundidade
entre os níveis de renda retratam desigualdades sociais e a difícil mobilidade de rendimentos entre
eles gera menos possibilidades de ajustamentos. A concentração de filhos entre as mulheres sem
instrução reforça a importância do acesso a informações e métodos contraceptivos.
Na Figura 5 é visualizada a taxa de fecundidade total e o desenvolvimento socioeconômico
(IDESE) dos municípios do Rio Grande do Sul. É possível verificar a concentração de altas taxas de

desenvolvimento na região da Serra gaúcha, conforme mapa (a) e a baixa taxa de fecundidade desta
região no mapa (b).
Figura 5 - Mapa do desenvolvimento econômico (a) e da taxa de fecundidade total (b) dos
municípios gaúchos no ano de 2010

Fonte: elaboração dos autores a partir de dados do Atlas do Desenvolvimento Humano (2017) e FEE (2017).

Os maiores índices de desenvolvimento socioeconômico encontram-se nas regiões onde o
percentual de filhos se concentra entre as mães com renda elevada e menores taxas de fecundidade.
As regiões mais vulneráveis a pobreza, visualizadas no sentido Oeste-Sul do mapa, possuem índices
de desenvolvimento mais baixos ao comparar com outras regiões. É possível verificar a interação
das variáveis socioeconômicas, conforme relata Brito (2007), e o desenvolvimento como um
processo amplo, o qual depende de aspectos demográficos, socioeconômicos, tecnológicos e
distributivos, conforme relatado por Todaro e Smith (2009).
5 CONCLUSÃO
A mudança na estrutura etária da população não é um processo neutro no que tange a
relação com variáveis econômicas e sociais, se difere entre as regiões e pode ser caracterizado de
diferentes formas quando analisado a partir dos níveis de renda e de educação. O estudo buscou
identificar as desigualdades das taxas de fecundidade, uma das bases para a mudança na estrutura
etária da população, para os 496 municípios do Rio Grande do Sul, com base no Censo
Demográfico de 2010.
A técnica multivariada de análise fatorial possibilitou a extração de seis fatores em um
conjunto de trinta variáveis socioeconômicas. Os agrupamentos foram denominados como
intensidade do trabalho, condicionantes da desigualdade, intensidade da renda na taxa de
fecundidade, expectativa de vida, população idosa e intensidade da educação. Foi possível observar
que em municípios com pouca urbanização o percentual de nascimentos entre as mães sem
instrução é elevado. Nas regiões onde a taxa de fecundidade se concentra na parcela mais pobre da
população a vulnerabilidade de pobreza aumenta. Constatou-se que as diversidades regionais são
pronunciadas entre os municípios do Rio Grande do Sul, levando a não rejeição da hipótese
levantada no início do trabalho.
Com a análise exploratória de dados espaciais foi possível identificar as regiões mais
afetadas pelas desigualdades existentes no Estado. O valor da estatística I de Moran foi maior que o
esperando, indicando a existência de transbordamento da taxa de fecundidade entre as regiões. No
que tange a concentração de fecundidade por faixa de renda, as regiões das Missões, Vale do
Taquari, Fronteira Oeste, Campanha, Noroeste Colonial e Central apresentaram maior número de
filhos entre as mães mais pobres e são consideradas regiões vulneráveis a pobreza. Na região da

Serra Gaúcha ocorre o oposto, tratam-se de municípios com percentual de nascimentos alto entre
níveis de renda elevados e são mais desenvolvidos (IDESE alto).
Para a concentração de fecundidade, segundo níveis educacionais, foi identificado que para
todos os municípios do Rio Grande do Sul, o percentual de filhos se concentra entre as mães sem
instrução. Nas regiões Fronteira Oeste, Campanha, Missões e Vale do Taquari observou-se
transbordamento espacial da taxa de fecundidade a partir dos níveis educacionais. A centralização
destas regiões no quadrante baixo-baixo, na análise do número de filhos das mulheres sem
instrução, indicou a existência de baixas taxas de natalidade entre essa faixa de escolaridade. Estas
regiões apresentaram índices de desenvolvimento socioeconômicos menores e taxas de fecundidade
maiores.
A partir de tais resultados, políticas públicas de educação e saúde voltadas, principalmente,
para jovens pobres e para a população sem instrução, são importantes. Caso contrário, nestas
regiões há uma tendência de reprodução da pobreza, e a desigualdade social tende a aumentar,
mesmo considerando uma redução nas taxas de fecundidade em todo o Estado.
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