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RESUMO 

 

O presente trabalho busca o entendimento sobre as transformações ocorridas em determinados 

locais, e é nesse contexto que se insere o tema abordado. Nele, vamos buscar compreender e 

conhecer a respeito do desenvolvimento das regiões paraibanas, bem como, demonstrar o 

panorama atual do desenvolvimento do estado. Esse estudo apresentará o processo de 

desenvolvimento regional, condicionado pelo aspecto da evolução do desenvolvimento das 

regiões e este processo será representado através da mensuração do desenvolvimento pelos 

Índices de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) e de Vulnerabilidade Social (IVS), 

além de outros indicadores socioeconômicos que contemplam de certa forma os elementos 

essenciais para o desenvolvimento regional. O trabalho apresenta uma perspectiva histórica da 

formação econômica da Paraíba, os elementos que compõem as teorias de crescimento e 

desenvolvimento e sobre a teoria de polos de desenvolvimento. Para apresentação dos índices 

de desenvolvimento e vulnerabilidade, optou-se por construir uma matriz de peso espacial, 

dando possibilidade a obtenção das estatísticas I de Moran, Diagrama de Dispersão de Moran 

e os Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA). A discussão do desenvolvimento foi 

baseada principalmente na análise do LISA. Para elaboração do trabalho foi realizada uma 

pesquisa bibliográfica e documental, de caráter exploratório. Como resultado observou-se, uma 

evolução no desempenho dos indicadores gerais da Paraíba, e uma concentração do 

desenvolvimento nas cidades “polos”, principalmente na região de João Pessoa. Por isso, 

destaca-se a necessidade da implementação de políticas públicas para o desenvolvimento do 

estado, que se encontra em um papel de coadjuvante no cenário nacional e regional, 

apresentando um alto índice de concentração na microrregião de João Pessoa. Desenvolver o 

Estado, não é só pensar em alternativas de convivências com os efeitos naturais, mas consiste 

acima de tudo em traçar meios e políticas de interligação econômica entre todas as regiões, 

buscando otimizar todas as suas potencialidades, afim de alcançar um desenvolvimento mais 

harmônico entre as regiões que compõem um determinado estado da federação. 

 

Palavras-chave: Desenvolvimento Econômico. Paraíba. Polos de crescimento; Economia es-

pacial. 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This work seeks to understand the transformations occurring in certain places, and it is in this 

context that the theme addressed in the work is inserted, which will seek to understand and 

know about the development of the regions of Paraiba, as well as showing the current panorama 

of the development of the State. The work will present the regional development process, con-

ditioned by the developmental aspects of the development of the regions and this process will 

be represented by measuring the development by the Municipal Human Development Index 

(IDHM), as well as by the Social Vulnerability Index (IVS) and Of other socio-economic indi-

cators that in some way contemplate the essential elements of regional development. The paper 

presents a historical perspective of the economic formation of Paraíba, the elements that com-

pose the theories of growth and development and the theory of poles of development. In order 

to present the indices of development and vulnerability, it was decided to construct a spatial 

weight matrix, giving the possibility of obtaining the static I de Moran, Moran Dispersion Dia-

gram and Local Spatial Association Indicators (LISA). The development discussion was mainly 

based on the LISA analysis. For the elaboration of the work, a bibliographical and documentary 

research was carried out, of an exploratory nature. As a result, there was an evolution in the 

performance of Paraíba's general indicators, as well as a concentration of development in the 

"polo" cities, mainly in the region of João Pessoa. Therefore, it is necessary to implement public 

policies for the development of the State, which is in a supporting role in the national and re-

gional scenario, in addition to that, the State presents a high concentration index in the micro-

region of João Pessoa. To develop the State, it is not only a question of alternatives to coexist-

ence with natural effects, but above all it is to draw up means and policies of economic inter-

connection between all regions, seeking to optimize all the potential of the State, in order to 

achieve a more harmonious development between Regions that make up a particular state of 

the federation. 

 

Keywords: Economic development; Paraíba; Growth poles; Spatial economics. 

  



 
 

LISTA DE ILUSTRAÇÕES 

 

Figura 01– demonstrativo dos Principais elementos abordados no IDH  .............................18 

Figura 02 – Matrizes espaciais Rook e Queen.......................................................................25 

Figura 03 – Ilustrações do Diagrama de Dispersão de Moran ..............................................27 

Figura 04 – Mapa das mesorregiões do Estado da Paraíba....................................................37 

Figura 05 – Paraíba, Campina Grande, João Pessoa - evolução do emprego no período de 

1991 a 2010. ..........................................................................................................................39 

Figura 06 – Paraíba - IDHM – censos de 1991, 2000 e 2010 ...............................................42 

Figura 07 – Brasil e Paraíba evolução do IDHM os anos de 1991, 2000 e 201....................43 

Figura 08 – Diagrama de Dispersão de Moran para o IDHM (A) e suas dimensões: Renda(B), 

Longevidade(C), Educação(D); Paraíba-2000 ......................................................................45 

Figura 09 – Diagrama de Dispersão de Moran para o IDHM (A) e suas dimensões: Renda(B), 

Longevidade(C), Educação(D), Paraíba-2010 ......................................................................45 

Figura 10 – Paraíba - Clusters, IDHM,  -1991, 2000 e 2010 ................................................46 

Figura 11 – Paraíba – Clusters, IDHM Renda - 1991, 2000 e 2010 .....................................47 

Figura 12 – Paraíba -Clusters, IDHM Educação 1991, 2000 e 2010 ...................................48 

Figura 13 – Clusters, IDHM Longevidade, Paraíba -1991, 2000 e 2010 .............................49 

Figura 14 – Paraíba – IVS – censos de 2000 e 2010 ............................................................51 

Figura 15 – Paraíba - Diagrama de Dispersão de Moran para o IVS (A) e suas dimensões: In-

fraestrutura Urbana(B), Capital Humano (C) e Renda(D); -2000 ........................................53 

Figura 16 – Paraíba - Diagrama de Dispersão de Moran para o IVS (A) e suas dimensões: In-

fraestrutura Urbana(B), Capital Humano (C) e Renda(D); -2010 ........................................53 

Figura 17 – Paraíba -  Clusters, IVS, -2000 e 2010 .............................................................54 

Figura 18– Paraíba - Clusters, IVS Renda e Trabalho -2000 e 2010 ...................................55 

Figura 19– Paraíba- Clusters, IVS Capital Humano-2000 e 2010 .......................................56 

Figura 20– Paraíba - Clusters, IVS Infraestrutura urbana-2000 e 2010 ...............................57 

Figura 21 – Paraíba - Clusters, Emprego/IDHM, – 2010 ...................................................59 

Figura 22 – Paraíba - Clusters IDHM e mapa do IDHM -2010 ...........................................63 

Figura 25 – Paraíba – Clusters - IVS e mapa do IVS – 2010 ...............................................64 

  



 
 

LISTA DE QUADROS E TABELAS 

 

Quadro 01– I de Moran, média, desvio padrão e Z-valor para o IDHM e suas dimensões 

Renda, Longevidade e Educação - para os censos de 2000 e 2010 .......................................44 

Quadro 02 – I de Moran, média, desvio padrão e Z-valor para o IVS e suas dimensões Infraes-

trutura Urbana, Capital Humano e Renda - os censos de 2000 e 2010 .................................52 

 

Tabela 01 – São Paulo e municípios com maior PIB – PIB em R$ milhões e participação per-

centual (2005) ........................................................................................................................22 

Tabela 02 – População do Brasil e da Paraíba (1872 – 2010) ...............................................33 

Tabela 03 – Mesorregiões - PIB e ICMS – 2010 ...................................................................37 

Tabela 04 – Participação Da Mesorregião Da Mata No PIB Do Estado (%)- 2010...............39 

  



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AA – Altos Altos 

ADH - Atlas do Desenvolvimento Humano 2013 

BB – Baixo Baixo 

CMSMAD - Comissão Mundial Sobre o Meio Ambiente Desenvolvimento 

FIEP -  Federação das Indústrias do Estado da Paraíba 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

IDH – Índice de Desenvolvimento Humano 

IDHM – Índice de Desenvolvimento Humano Municipal 

ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Prestação de Serviços 

IDEME - Instituto de Desenvolvimento Municipal e Estadual do estado da Paraíba  

IVS - Índice de Vulnerabilidade Social  

LISA - Indicadores Locais de Associação Espacial 

IPEA – Instituto de Pesquisa em Economia Aplicada 

MEC - Ministério da Educação e Cultura  

MMA - Ministério do Meio Ambiente  

PAC - Programa de Aceleração do Crescimento 

PB - Paraíba 

PIB – Produto Interno Bruto 

PNUD – Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 

PM - Polícia Militar 

PMCG – Prefeitura Municipal de Campina Grande   

RDH - Relatório de Desenvolvimento Humano  

RNB - Renda Nacional Bruta  

SIDRA – Sistema IBGE de Recuperação Automática 

SEAD - Sistema Estadual de Análise de Dados 

UFCG – Universidade Federal de Campina Grande 

UFPB – Universidade Federal da Paraíba  

 

  

http://www.fiepb.com.br/fiep


 
 

SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO    ...................................................................................................................11 

2 EVOLUÇÕES TEÓRICA E HISTÓRICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA 

COMPREENSÃO DA FORMAÇÃO PARAIBANA..........................................................14 

2.1 CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO....................................................................14 

2.2 ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO: UMA DISCUSSÃO SOBRE POLOS DE 

CRESCIMENTO ...................................................................................................................... 19 

3 ECONOMIA ESPACIAL E SUA APLICAÇÃO..............................................................24 

3.1 MATRIZ DE PESO ESPACIAL ........................................................................................ 24 

3.2 O I DE MORAN ................................................................................................................. 25 

3.3 DIAGRAMA DE DISPERSÃO DE MORAN ................................................................... 26 

3.4 INDICADORES LOCAIS DE ASSOCIAÇÃO ESPACIAL (LISA) ................................ 27 

4 FORMAÇÃO HISTÓRICA E ECONÔMICA DA PARAÍBA.......................................28 

4.1 RECONHECIMENTO TERRITORIAL PARAIBANO.................................................... 28 

4.2 PARAÍBA E SEU PROCESSO DE POVOAMENTO ...................................................... 29 

4.3 TRANSFORMAÇÃO DAS SOCIEDADES RURAIS, EM SOCIEDADES URBANAS 32 

5 DESENVOLVIMENTO E VULNERABILIDADE NA CONTEMPORANEIDADE 

PARAIBANA...........................................................................................................................36 

5.1 A CONTEMPORANEIDADE DAS DESIGUALDADES SÓCIO-ECONÔMICAS ....... 36 

5.2 DESENVOLVIMENTO E VULNERABILIDADE NA PARAIBA: RESULTADOS 

EMPÍRICOS E DISCUSSÃO SOB UMA ABORDAGEM ESPACIAL. ............................... 41 

5.2.1 Distribuição Espacial do Desenvolvimento Paraibano............................................... 42 

5.2.2 Distribuição Espacial das Vulnerabilidades Paraibanas ........................................... 50 

5.2.3 Análise Espacial do Desenvolvimento .......................................................................... 58 

5.2.4 Análise Espacial da Vulnerabilidade ........................................................................... 60 

5.3 EFEITOS DO DESENVOLVIMENTO NA PARAÍBA SOB O OLHAR ESPACIAL .... 62 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS..............................................................................................66 

REFERÊNCIAS......................................................................................................................69 



11 
 

INTRODUÇÃO. 

 

Nos dias de hoje existe o anseio de se conhecer melhor o meio no qual estamos inseridos, 

para ter o entendimento sobre as transformações ocorridas em determinados locais. É nesse 

contexto que se insere o tema abordado neste trabalho. 

Percebendo-se a necessidade de conhecer melhor o desenvolvimento do estado da 

Paraíba e de suas regiões é que surgiu a ideia de realizar esse estudo que apresentará o processo 

de desenvolvimento regional, condicionado pelo aspecto da evolução do desenvolvimento das 

regiões e será representado através da mensuração do desenvolvimento pelos Índices de 

Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), e de Vulnerabilidade Social (IVS), além de 

outros indicadores socioeconômicos que contemplam de certa forma os elementos essenciais 

para o desenvolvimento regional. 

Nas teorias sobre o desenvolvimento regional, admite-se que durante o processo de cres-

cimento podem haver algumas regiões que se sobressaiam em relação às outras, formando al-

guns “polos” de desenvolvimento, iniciando-se, assim, o surgimento de aglomerações e, con-

sequentemente, as desigualdades regionais.  

O processo de crescimento desigual faz com que as regiões afastadas do eixo de cresci-

mento se tornem vulneráveis social e economicamente. À medida que o processo de cresci-

mento se consolida nos polos centrais, a vulnerabilidade das regiões periféricas tende a piorar, 

ocasionando o agravamento das desigualdades regionais e resultando nos processos de concen-

tração, o que comprova a suposição de que existe forte concentração espacial (clusters espaci-

ais) do desenvolvimento no estado. No que diz respeito a análise espacial, verificou-se autocor-

relação nos dados, de tal forma que autocorrelações positivas foram constatadas em todo perí-

odo analisado, comprovando a suposição de elevada concentração espacial (clusters espaciais) 

na vulnerabilidade do estado. 

No entanto, esse processo de crescimento através de determinados espaços, também 

apresenta efeitos positivos, caracterizados pelos spillovers, ou seja, o processo de desenvolvi-

mento através de polos centrais pode apresentar benefícios devido aos efeitos de transborda-

mentos, gerados pelo crescimento dos centros. 

Frente ao exposto, o tema escolhido justifica-se pela necessidade de estudar e demons-

trar de forma clara e objetiva, o estado no qual se encontra o desenvolvimento paraibano, que 

no âmbito regional apresenta diferenças internas e externas, e peculiaridades socioeconômicas 

que precisam ser compreendidas no contexto da elaboração de um plano de desenvolvimento 
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estadual. Desta forma, além de buscar conhecer melhor o estado da Paraíba, o trabalho também 

busca sanar e saciar algumas dúvidas e inquietações sobre o Estado.  

O objetivo geral da dissertação é analisar as desigualdades regionais do desenvolvi-

mento socioeconômico na Paraíba, no período de 1991 a 2010, abordando sua distribuição es-

pacial dentro do estado e as consequências socioeconômicas desse processo. 

Para tanto, busca-se apresentar uma breve explanação do processo de formação das re-

giões que compõem o estado da Paraíba, além de discutir e apresentar os diferentes níveis de 

desenvolvimento dessas e dos municípios que o formam, buscando destacar efeitos oriundos 

desse processo de desenvolvimento econômico ocorrido na Paraíba nos últimos anos. 

Sendo assim, para realizar os objetivos propostos e para a melhor compreensão dos fe-

nômenos que nortearam e norteiam o desenvolvimento paraibano, foram utilizadas algumas 

ferramentas especificas da economia espacial, tais como as matrizes de peso espacial, I de Mo-

ran, Diagrama de Dispersão de Moran e os Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA), 

que são fundamentais para o estudo da formação dos polos centrais, sendo de extrema impor-

tância no auxílio sobre a formação de políticas públicas voltadas ao desenvolvimento regional 

de um pais e/ou região. 

Outro indicador, que nos dá suporte à análise espacial do desenvolvimento é o IVS. Esse 

índice vem como mecanismo de auxílio na execução de políticas públicas pelo Estado, como 

destacado pelo Atlas da Vulnerabilidade Social, que o define como um índice que “foi pensado 

para dialogar com o desenho da política social brasileira, uma vez que atesta a ausência ou 

insuficiência de “ativos” que, pela própria Constituição Federal de 1988 (CF/1988), deveriam 

ser providos aos cidadãos pelo Estado1” (AVS, 2015). 

Neste sentido, o IVS nos permite captar, de certa forma, a vulnerabilidade, sendo esta 

entendida como a ausência de ativos capazes de proporcionar melhoria de vida ou maior inte-

gração social dos indivíduos. A vulnerabilidade pode ocorrer por diversos fatores, dos quais, 

pode ser expressa através de relações construídas entre a sociedade e o mercado. Essas podem 

promover  estruturas e oportunidades capazes de gerar ativos às famílias, os quais tem por 

finalidade amortizar ou reduzir a vulnerabilidade e melhorar os padrões de vida, 

porporcionando assim uma maior integração na sociedade. Logo essas relações são 

dinamizadas pelos ativos2 que os  individuos possuem, ou seja, os ativos são capazes de alterar 

                                                             
1Nas suas diversas instâncias administrativas. 
2 Ativos: subconjunto dos recursos cuja mobilização permite o aproveitamento das estruturas de 

oportunidade existentes em um dado momento, seja para elevar o nível de bem estar ou para mantê-lo diante de 

situações que o ameaçam. 
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as relações sociais e promover maior integração dos agentes na sociedade, desta forma criando 

chances e oportunidades, que podem modificar os níveis de bem-estar das famílias 

(KAZTMAN; FILGUEIRA, 1999). 

Ao incorporar a economia espacial no estudo de políticas públicas, são abordados alguns 

aspectos típicos dos diferentes espaços socioeconômicos que habitualmente não estão relacio-

nados nas discussões econômicas.  

Esta dissertação está dividida da seguinte forma. A primeira parte compreende a intro-

dução e apresenta a motivação e justificativa desse estudo, incluindo ainda uma introdução ao 

desenvolvimento regional. 

A segunda parte é dedicada à revisão e evolução dos aspectos bibliográficos acerca do 

tema desenvolvimento espacial paraibano e suas implicações na formação territorial. Nessa 

parte são apresentados os conceitos sobre crescimento, desenvolvimento e polos de cresci-

mento.  

A terceira parte traz também revisão da literatura envolvendo o estudo específico da 

economia espacial. Na quarta parte, ainda do ponto de vista da revisão da literatura, busca-se 

apresentar a formação histórica e econômica da Paraíba. 

A quinta parte apresenta as distribuições e análises espaciais sobre o desenvolvimento 

e a vulnerabilidade no referido estado. Esta parte é votada para a análise empírica e apresentação 

dos resultados encontrados. 

Por fim, na última seção são abordados os obstáculos e propostas que poderão nortear 

futuros estudos, bem como os resumos dos principais resultados extraídos da dissertação. 
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2 EVOLUÇÕES TEÓRICA E HISTÓRICA E SUAS CONTRIBUIÇÕES NA 

COMPREENSÃO DA FORMAÇÃO PARAIBANA 

 

Nesta seção serão abordados os aspectos da evolução teórica acerca das teorias de de-

senvolvimento, vulnerabilidade e da formação de polos no processo de crescimento. 

 

2.1 CRESCIMENTO E DESENVOLVIMENTO 

 

As primeiras ideias acerca do conceito de crescimento econômico surgiram, com a pu-

blicação de Adam Smith, intitulada de “A Riqueza das Nações”, que apresenta uma análise 

sobre o funcionamento das sociedades comerciais e da divisão do trabalho. 

Adam Smith considerava o trabalho produtivo como elemento essencial para elevação 

da riqueza. O teor do trabalho produtivo depende da relação direta entre o capital, a tecnologia 

empregada e a divisão do trabalho. 

 As ideias de Smith são consideradas o ponto de partida para as análises que envolvem 

o desenvolvimento econômico de uma nação. De acordo com seus conceitos, os fundamentos 

de crescimento e de desenvolvimento seguem uma mesma linha tênue chegando a ser um só 

(MATOS; ROVELLA, s.d.). 

Souza (1993) destacava a existência de duas vertentes na teoria econômica acerca do 

tema. A primeira visão destaca o crescimento como sinônimo de desenvolvimento, já a segunda 

aborda o crescimento como uma importante etapa para o desenvolvimento. Na primeira vertente 

estão os clássicos e neoclássicos com modelos de crescimento, como os de Harrod e Domar. 

Nos modelos clássicos de crescimento, as mudanças ocorrem devido a três fatores que 

influenciam na economia: crescimento demográfico, rendimentos decrescentes e conflitos dis-

tributivos entre renda, salários e lucro. Desta forma, o desenvolvimento é fruto da combinação 

entre crescimento e distribuição, que por muitas vezes gera um conflito entre eficiência e equi-

dade na sociedade (SOUZA, 2012).     

Na segunda vertente, formada principalmente por marxistas e cepalinos, encontram-se 

os economistas que definem crescimento como uma mera variação quantitativa do produto. Já 

o desenvolvimento é configurado por alterações qualitativas na vida das pessoas. (SOUZA, 

1993) 

Na visão marxista, o desenvolvimento acontece de forma cíclica e com conflito distri-

butivo, e a acumulação de capital é determinante no ritmo (SOUZA, 2012). 
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O conceito de crescimento era bastante utilizado como sinônimo de desenvolvimento, 

que estava atrelado ao crescimento da renda interna dos países (PIB) e associado ao desenvol-

vimento (BOURSCHEIDT; DALCOMUNI, 2010). 

Scatolin (1989) aponta que essa diferenciação entre crescimento e desenvolvimento co-

meçou a ser difundida, no final da década de 1940, pelos economistas da vertente estruturalista, 

que passaram a encarar o desenvolvimento de maneira bem distinta do crescimento. “Enquanto 

este era entendido como um processo de mudança ‘quantitativa’ de uma determinada estrutura, 

desenvolvimento era interpretado como um processo de mudança ‘qualitativa’ de uma estrutura 

econômica e social” (SCATOLIN, 1989, p.15). 

Por volta dos anos de 1950, a definição de desenvolvimento foi incorporada de novos 

elementos. Primeiramente foi definida como sinônimo de crescimento econômico, o que não 

durou muito tempo. Suas definições e a interpretação de seu conceito acabaram se expandindo 

rapidamente, sendo utilizadas em diversas áreas de pesquisa como a Geografia, História e So-

ciologia. Pouco tempo depois surgiu a necessidade de mensuração do desenvolvimento, dando 

início às formulações dos indicadores de desenvolvimento. (SIEDENBERG, 2003). 

Desta forma, os conceitos de crescimento e desenvolvimento passaram a se diferenciar 

e incorporar novos elementos, muito por causa da crítica aos países “ricos”, que têm grande 

crescimento econômico com forte elevação dos níveis de renda gerais, mas com alto nível de 

concentração, fazendo com que o aumento da renda não se transforme em desenvolvimento.  

Sendo assim, o conceito de desenvolvimento se torna algo muito mais amplo, envol-

vendo não só o crescimento econômico de um país, mas sim abrangendo aspectos que influen-

ciam na melhoria de vida da população. Logo, podemos concluir, que o crescimento é condição 

indispensável para o desenvolvimento, mas não suficiente. De acordo com Programa das Na-

ções Unidas (PNUD, 2016): 

Diferentemente da perspectiva do crescimento econômico, que vê o 

bem-estar de uma sociedade apenas pelos recursos ou pela renda que ela pode 

gerar, a abordagem de desenvolvimento humano procura olhar diretamente 

para as pessoas, suas oportunidades e capacidades. A renda é importante, mas 

como um dos meios do desenvolvimento e não como seu fim. É uma mudança 

de perspectiva: com o desenvolvimento humano, o foco é transferido do cres-

cimento econômico, ou da renda, para o ser humano. (PNUD, 2016.). 

 

O desenvolvimento é o desejo de todas as sociedades, seu conceito compreende uma 

discussão muito mais ampla do que o crescimento. Pois de acordo com Veiga (2008, p.23), “só 

há desenvolvimento quando os benefícios do crescimento servem à ampliação das capacidades 

humanas, entendidas como o conjunto das coisas que as pessoas podem ser, ou fazer, na vida”. 
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Souza (2012) e Andrade (1987) destacam que “o desenvolvimento econômico não pode 

ser confundido com crescimento, porque os frutos dessa expansão nem sempre beneficiam a 

economia como um todo e o conjunto da população” (SOUZA, 2012, p. 5). “O desenvolvimento 

é a combinação de mudanças sociais e mentais de uma população que a tornam apta a fazer 

crescer, cumulativamente e de forma durável seu produto real, global” (ANDRADE, 1987, p. 

59-60). 

Schumpeter no início do XX foi o primeiro a debater sobre pluralidade do desenvolvi-

mento e crescimento, quando relatou que o desenvolvimento econômico resulta em mudanças 

estruturais no sistema econômico, e que o mero crescimento econômico da renda per capita não 

assegura tal desenvolvimento, atribuindo o crescimento econômico apenas como caráter expan-

sivo e não qualitativo que é atribuído ao desenvolvimento econômico (SCHUMPETER, 1982). 

No século XX surgiu à ideia de quantificar o desenvolvimento dos países classificando-

os através do seu PIB e determinando o grau de desenvolvimento pelo nível do seu PIB per 

capita. O auge da discussão sobre o desenvolvimento econômico teve um marco importante no 

final de 1930, através da implementação da contabilidade nacional, por meio da teoria keyne-

siana.  Passando-se a quantificar e comparar a renda per capita dos diversos países, e a deno-

miná-los como “ricos” ou “pobres”, de acordo com sua renda, sendo que, posteriormente, as 

regiões “pobres” passaram a ser denominadas como “subdesenvolvidas” (SOUZA, 2012). 

O conceito de desenvolvimento nunca foi unânime, e passando por diversos conceitos, 

chegou a incorporar características que ultrapassam a esfera econômica, como aspectos sociais 

e sustentabilidade ambiental. Com isso, o PIB deixa de funcionar como único mecanismo de 

quantificação do grau de desenvolvimento de um país, pois essa metodologia apresentava limi-

tações, já que os países podem elevar o PIB sem que ocorra uma distribuição mais equitativa 

da renda entre a população, resultando em um alto índice de Gini. 

 Com isso pode-se definir o desenvolvimento econômico: 

Pela existência de crescimento econômico continuo (g), em ritmo superior ao 

crescimento demográfico (g*), envolvendo mudanças de estrutura e melhoria 

de indicadores econômicos, sociais e ambientais. Ele compreende um fenô-

meno de longo prazo, implicando o fortalecimento da economia nacional, a 

ampliação da economia de mercado, a elevação geral da produtividade e do 

nível de bem-estar do conjunto da população, com preservação do meio am-

biente[...] O crescimento econômico(g) precisa, portanto, superar o cresci-

mento demográfico (g*), para expandir o nível de emprego e a arrecadação 

pública a fim de permitir ao governo realizar gastos sociais e atender priorita-

riamente ás pessoas mais carentes. Com isso, há melhoria dos indicadores so-

ciais, incluindo melhorias nos níveis educacionais e de consciência ambiental. 

(SOUZA, 2012, p. 7). 
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Conseguir alcançar o desenvolvimento em nível de bem-estar social, com distribuição 

menos desigual de renda e oportunidade para todos, não é tarefa fácil. Mas não há melhor ca-

minho de alcançar, do que proporcionando uma educação para todos (SILVA, 2009). 

 

Satisfazer as necessidades e as aspirações humanas é o principal objetivo do 

desenvolvimento. Nos países em desenvolvimento, as necessidades básicas de 

grande número de pessoas – alimento, roupas, habitação, emprego – não estão 

sendo atendidas. Além dessas necessidades básicas, as pessoas também aspi-

ram legitimamente a uma melhor qualidade de vida. Num mundo onde a po-

breza e a injustiça são endêmicas, sempre poderão ocorrer crises ecológicas e 

de outros tipos. Para que haja um desenvolvimento sustentável, é preciso que 

todos tenham atendidas as suas necessidades básicas e lhes sejam proporcio-

nadas oportunidades de concretizar as suas aspirações e uma vida melhor. 

(CMSMAD, 2017, p.46-47). 

 

A discussão sobre os conceitos de crescimento e desenvolvimento são fundamentais 

para esclarecer a controvérsia entre as definições de crescimento econômico e desenvolvimento. 

Pois como discutido, o desenvolvimento é resultado de mudanças qualitativas, enquanto que o 

crescimento resulta de mudanças quantitativas. 

O crescimento da economia, medido através do PIB, é importante, mas não traz o de-

senvolvimento consigo. Haja vista que, para alcançar o desenvolvimento deve-se, antes de qual-

quer coisa, pensar em distribuição de renda, saúde, educação, meio ambiente, liberdade, lazer, 

e outros aspectos que influenciam na qualidade de vida da sociedade. 

Em contraponto a essa forma de mensuração do desenvolvimento através do PIB, no 

início da década de 1990, Mahbub ul Haq e Amartya Sem, junto com a ONU, desenvolveram 

o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) (PNUD, 2016). 

De acordo com o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (ADHB) “O IDH obteve 

grande repercussão mundial devido principalmente à sua simplicidade, fácil compreensão e 

pela forma mais holística e abrangente de mensurar o desenvolvimento. ” (ADHB, 2013)3.  

O IDH difundiu o conceito de desenvolvimento através de uma visão social, mudando 

a visão que estava posta anteriormente, na qual o desenvolvimento se limitava ao crescimento 

econômico. Ele agrupa três dos elementos mais essenciais para obter vida digna e de qualidade: 

saúde, educação e renda.  

 

 

 

                                                             
3 Disponível em: http://www.atlasbrasil.org.br/2013/ 
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Figura 01 – Demonstrativo dos principais elementos abordados no IDH 

Desde 2010, quando o Relatório de Desenvolvimento Humano completou 20 anos, 

novas metodologias foram incorporadas para o cálculo do IDH. Atualmente, os três pilares que 

constituem o IDH (saúde, educação e renda) são mensurados da seguinte forma: 

Saúde Educação  Renda 

Uma vida longa 

e saudável (saúde) é 

medida pela expectativa 

de vida 

O acesso ao conhecimento (edu-

cação) é medido por: i) média de anos de 

educação de adultos, que é o número mé-

dio de anos de educação recebidos durante 

a vida por pessoas a partir de 25 anos; e ii) 

a expectativa de anos de escolaridade para 

crianças na idade de iniciar a vida escolar, 

que é o número total de anos de escolari-

dade que uma criança na idade de iniciar a 

vida escolar pode esperar receber se os pa-

drões prevalecentes de taxas de matrículas 

específicas por idade permanecerem os 

mesmos durante a vida da criança; 

E o padrão de 

vida (renda) é medido 

pela Renda Nacional 

Bruta (RNB) per capita 

expressa em poder de 

paridade de compra 

(PPP) constante, em 

dólar, tendo 2005 

como ano de referên-

cia. 

Fonte: PNUD, 2016 

 

Apesar do IDH ser uma ferramenta de extrema importância para o estudo do desenvol-

vimento, não podemos ignorar suas limitações, pois existe a dificuldade de representar fiel-

mente as condições de desenvolvimento através da mensuração em forma de números, porém 

vale ressaltar que dentro dos mecanismos utilizados para quantificar o desenvolvimento, o IDH 

é a forma mais conceituada e complexa de mensuração existente. De acordo com PNUD: 

 

O IDH não abrange todos os aspectos de desenvolvimento e não é uma repre-

sentação da "felicidade" das pessoas, nem indica "o melhor lugar no mundo 

para se viver". Democracia, participação, equidade, sustentabilidade são ou-

tros dos muitos aspectos do desenvolvimento humano que não são contempla-

dos no IDH. O IDH tem o grande mérito de sintetizar a compreensão do tema 

e ampliar e fomentar o debate. (PNUD, 2016)4 
 

De acordo com Steiner (2006) o IDH apresenta limitações: “No estágio atual do Brasil, 

o crescimento do IDH é um parâmetro que mede basicamente a taxa de crescimento econômico. 

                                                             
4 Disponível em: http://www.pnud.org.br/Default.aspx 
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A escolaridade e, em menor grau, a expectativa de vida já estão na etapa de saturação”, ou seja, 

dentro das atuais metas e quesitos julgados pelos indicadores do IDH, faz-se necessário 

redefini-lo de forma a abranger as reais condições históricas e socioeconômicas dos diversos 

países. 

Desta forma, é necessária uma reformulação nos elementos que compõem o IDH, como 

por exemplo, os sub índices que abordam a escolaridade e a expectativa de vida, que carecem 

de uma reformulação, visando a ampliação das metas e a busca de novos horizontes a serem 

alcançados pelo desenvolvimento humano. 

A saturação do índice torna possível a evolução sem que haja maior igualdade social, 

sendo assim o IDH apresenta limitações, pois um dos três elementos selecionados para a sua 

formação pode sobressair entre os demais. 

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) brasileiro segue as mesmas 

três dimensões do IDH Global (longevidade, educação e renda) porém, ele populariza o con-

ceito de desenvolvimento centrado nas pessoas, e não a visão de que o desenvolvimento se 

limita a obtenção do crescimento econômico. 

 

2.2 ESTRATÉGIA DE DESENVOLVIMENTO: UMA DISCUSSÃO SOBRE POLOS 

DE CRESCIMENTO 

 

Os desequilíbrios regionais geralmente estão atrelados à teoria dos polos de cresci-

mento. Um polo de crescimento é o núcleo dinâmico de uma região ou de um país que se ex-

pande, influencia e comanda o crescimento de regiões em seu entorno. Portanto, para que essa 

influência realmente seja posta em prática, o polo tem que dispor de meios que estabeleçam 

uma conexão com toda a região por ele influenciada. As rodovias e os meios de comunicação 

cumprem esta função, permitindo o crescimento dos polos centrais (ANDRADE, 1987).  

Por isso, a criação de polos não está somente atrelada a fatores geográficos e físicos, 

mas também a elementos como a localização das atividades produtivas, dos canais de transporte 

e comunicação e por aparatos de saúde e educação, além dos fatores governamentais (LIMA, 

2012).  

O processo de crescimento aparece em polos com magnitudes distintas. “O crescimento 

não surge em toda parte ao mesmo tempo; manifesta-se com intensidades variáveis, em pontos 

ou polos de crescimento; propaga-se, segundo vias diferentes e com efeitos finais variáveis, no 

conjunto da economia”. (PERROUX, 1967, p. 164).  
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O crescimento não surge de forma homogênea, mas em pontos ou polos com magnitudes 

e efeitos diferentes. Sendo assim, os polos de crescimento podem aparecer ao redor das mais 

distintas atividades econômicas, bem como: em torno de grande fonte de recursos naturais, de 

grandes localidades com fluxo comercial e no contorno de grandes áreas agrícolas (SOUZA, 

2012). 

 

Entende-se que a dinâmica de sub-regiões estaduais passa, necessariamente, 

por um conjunto de ações e de resultados encadeados a partir desses núcleos 

urbanos, capazes de organizar suas áreas de entorno, integrando municípios 

com capacidade inferior de sua infraestrutura urbana, de disponibilidade de 

bens e serviços e de escala econômica. (MENDES et al., 2012, p. 45). 

 

Desta forma, Souza (2012, p.181) destaca que “o polo de crescimento tem uma forte 

identificação geográfica, por que ele é produto das economias de aglomeração geradas pelos 

complexos”. Ou seja, os polos surgem no entorno de atividades econômicas, que resultam em 

aglomerações5.  

E essas aglomerações passam a se tornar um polo de desenvolvimento quando geram 

alterações estruturais que resultam em expansão do emprego e do produto no ambiente em que 

estão inseridas (SOUZA, 1993). 

O processo cumulativo pode aparecer sob duas formas, positiva e negativa, e se não 

geridas tendem a agravar as disparidades entre regiões. O efeito causado pela polarização 

“backwash effects” - efeito retroação- agrava as disparidades regionais, por meio da migração 

específica dos fluxos de capitais das regiões periféricas para o centro dos polos. O “spread 

effects” - efeitos difusão - são forças centrífugas que conduzem o direcionamento do desenvol-

vimento para as regiões periféricas. Essas forças harmonizam, em parte, as desigualdades soci-

ais, mas não são capazes, de por si só garantir o desenvolvimento harmonioso (MYRDAL, 

1972).  

O processo de polarização natural indica que o processo de desigualdade regional au-

menta com crescimento acelerado. Alcançando, desta forma, o ponto máximo em certo período, 

para posteriormente declinar, que é quando se tem início o processo de despolarização (WIL-

LIAMSON, 1977). 

                                                             
5 Devido as características de produção e logística (baseados nos modelos de aglomeração) o aparato 

produtivo está se concentrando cada vez mais nas mãos de alguns poucos e em um número limitado de pontos no 

espaço.  
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Por isso, Perroux e Myrdal defendem a intervenção pública, evidenciando a necessidade 

de políticas públicas, cuja meta deve ser o desenvolvimento técnico e humano e a cooperação 

entre regiões ricas e pobres, para harmonizar o crescimento. Myrdal também destaca que as 

intervenções públicas podem amenizar a lei de funcionamento do sistema de causação circular 

cumulativa, minimizando assim as disparidades entre as regiões (MYRDAL, 1972) 

O Estado deve intervir por meio de políticas públicas ativas, para inibir a tendência de 

concentração causada pelo efeito do processo cumulativo dos grandes polos6. Esta intervenção 

não deve se concentrar meramente nas questões econômicas, mas também deve-se levar em 

conta as questões sociais, de tal modo que possa garantir o desenvolvimento nacional, além de 

que, o desenvolvimento é reflexo da capacidade de investir dos agentes econômicos. 

Para melhor compreensão da temática sobre os polos de crescimento, será feita uma 

apresentação geral do estado de São Paulo, que no âmbito nacional é a grande concentradora 

do desenvolvimento, pois, o problema da centralização nas grandes cidades será o grande de-

safio da atualidade. 

A questão que se coloca é: como superar as contradições e qual o alcance de propostas 

alternativas no atual cenário mundial? Este é o desafio das cidades para o século XXI. 

 

O mundo do século XXI será predominantemente urbano, e os países em de-

senvolvimento precisam aumentar suas capacidades de proporcionar infraes-

trutura, serviços para manter as condições atuais que já estão precárias. Poucos 

governos dispõem de recursos necessários para uma boa qualidade de vida, e 

o resultado é a proliferação de assentamentos ilegais, populações em cresci-

mento e um aumento de doenças. Os governos terão de formular o processo 

de urbanização, desafogar as grandes metrópoles, integrando-as as cidades in-

terioranas, descentralizando a administração dos recursos. O envolvimento 

das populações e das comunidades será de vital importância para o êxito deste 

desafio. (COMISSÃO MUNDIAL SOBRE MEIO AMBIENTE E DESEN-

VOLVIMENTO, 2017, p.26) 

 

A concentração espacial e, consequentemente, a riqueza produzida no Brasil, se mostra 

de forma bastante clara. Analisando os 20 municípios, que se destacaram com os maiores PIBs 

do Brasil no ano de 2005, constata-se que o estado de São Paulo totaliza 32,3% do PIB nacional 

e sua região metropolitana 18%. Analisando-se apenas a cidade de São Paulo, observa-se uma 

concentração de 12%, sendo que os outros 6% advém dos municípios que compõem a região 

                                                             
6 Um dos elementos que podem ajudar a atenuar o problema da superpopulação e do colapso da infraes-

trutura, nas cidades do mundo em desenvolvimento, e a tecnologia da informação - TI. As negociações através do 

comércio eletrônico, possibilita transações que torna desnecessária a aglomeração populacional nas cidades. 

 



22 
 

metropolitana da Grande São Paulo, como: Barueri, Guarulhos, São Bernardo do Campo e 

Osasco, bem como dos municípios de Campinas e São José dos Campos. (SEADE, 2005). 

Nesse contexto, considerando apenas as cidades de São Paulo7, Barueri, Guarulhos e 

São Bernardo do Campo, municípios localizados na Região Metropolitana de São Paulo, além 

do município de Campinas, é possível visualizar que juntos esses municípios representam apro-

ximadamente 50% do PIB paulista, 50% do valor adicionado da indústria paulista e, também, 

58% do valor adicionado dos serviços. Ressaltando, assim a ampla concentração territorial da 

riqueza produzida nesse país de proporções continentais gigantescas (LENCIONI, 2008). 

 
Tabela 01 – São Paulo e municípios com maior PIB – PIB em R$ milhões e participação per-

centual (2005) 

Municípios  
PIB 

R$ Milhões % 

1 São Paulo 263.177 36.2 

2 Barueri  22.431 3.1 

3 Guarulhos 21.515 3.0 

4 Campinas 20.621 2.8 

5 são Bernardo do campo 19.448 2.7 

6 Osasco 18.311 2.5 

7 são José dos campos  17.090 2.4 

8 Santo André  11.427 1.6 

9 Jundiaí 10.185 1.4 

10 Ribeirão preto  10.096 1.4 

Total  414.401 57.1 

 Total do Estado de São Paulo 727.053 100 
Fonte dos dados: SEADE e IBGE (2005) 

 

Como relatado, o estado de São Paulo é o grande polo dinâmico do Brasil, e mesmo 

com todo esse dinamismo ainda apresenta desigualdades internas. Desta forma, será que os 

demais estados do Brasil também apresentam essa característica, ou seja, será que o estado da 

Paraíba, que não tem esse dinamismo todo, também apresenta essa característica? 

Apesar desse processo de concentração trazer algumas externalidades, como o processo 

de favelização dos grandes centros, devido ao processo de aglomerações, alguns autores, como 

Hirschman, recomendam encorajar o crescimento econômico em uma dada região, que se tor-

naria, então, a região propulsora do país, transmitindo o crescimento a outros pontos do espaço 

(SANTOS, 2003). 

                                                             
7 A teoria focada na dinâmica essencial do progresso de desenvolvimento econômico, considerando que 

este não ocorre simultaneamente em toda parte e que tende a se concentrar espacialmente em torno do ponto onde 

se inicia o que é fundamental para uma análise estratégica do mesmo.  
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Em uma análise rápida da distribuição espacial do PIB paraibano referente ao ano 2013, 

de acordo com IBGE (2016), percebe-se que os municípios que compõem a Região Metropoli-

tana de João Pessoa (João Pessoa, Cabedelo, Santa Rita e Bayeux) representam mais de 50 % 

PIB do estado.  
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3 ECONOMIA ESPACIAL E SUA APLICAÇÃO 

 

 Este estudo classifica-se como exploratório quali-quantitativo e contou com o apoio de 

ferramentas computacionais (GeoDa, Excel), para obtenção das análises espaciais e estatísticas, 

que são essenciais para consecução dos objetivos propostos, especificamente a análise explora-

tória de dados espaciais (AEDE). O trabalho foi desenvolvido através de dados secundários, 

extraídos do Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil e do Atlas da Vulnerabilidade So-

cial. O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) foi georreferenciado para todos 

os municípios do estado da Paraíba para os anos de 1991, 2000 e 2010, já seu Índice de Vulne-

rabilidade Social (IVS) foi georreferenciado para os anos 2000 e 2010. 

 Cabe lembrar que o IDHM e o IVS são mensurados para todos os municípios brasileiros, 

sendo calculados de 10 em 10 anos a partir dos censos, assumindo assim valores entre 0 e 1. 

Para o IDHM quanto mais próximo de 1, maior o nível de desenvolvimento de uma munícipio 

e para o IVS quanto mais próximo de 0 menos vulnerável é o município. Esses índices abran-

gem as dimensões: Saúde, Educação, Renda, Capital Humano, Renda e Trabalho e Infraestru-

tura Urbana, que lhes conferem além de um aspecto econômico, um aspecto social do desen-

volvimento, e, por esse motivo, são utilizados como instrumentos de mensuração do desenvol-

vimento socioeconômico nesse trabalho. 

 

3.1 MATRIZ DE PESO ESPACIAL 

 

Trabalhos que buscam medir graus de dependência espacial demandam algum instrumento 

que capture a estrutura de correlação espacial da região estudada. Quantitativamente, uma ma-

triz de peso espacial trata-se de um instrumento que visa captar essa estrutura de correlação 

espacial, assim, sua escolha é um dos procedimentos da realização de uma análise exploratória 

de dados espaciais. Trata-se, porém, de um aspecto metodológico controverso na literatura da 

análise exploratória de dados espaciais, como no campo da econometria espacial, pois, nos mo-

delos estatísticos/econométricos espaciais a alternância de matrizes altera a significância e os 

valores das estatísticas. 

Segundo Vieira (2009), na literatura as matrizes de pesos espaciais mais tradicionais são 

construídas a partir de atributos físicos e geográficos, como vizinhança, distâncias geográficas 

e tempo de deslocamento. Existem também, matrizes construídas a partir de atributos de dis-

tância socioeconômica e de dissimilaridades.  
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As matrizes de pesos espaciais tratam-se de uma matriz quadrada (n x n) que contém os 

pesos espaciais de cada unidade sobre outra. Assim, o elemento wij indica o peso espacial que 

a unidade j exerce sobre a unidade i. Em matrizes construídas a partir de atributos físicos e 

geográficos, as matrizes Rook (torre), Queen (rainha) e a k-vizinhos, são as mais utilizadas na 

literatura.  Moran (1948) e Geary (1954) desenvolveram a contiguidade binária entre unidades 

espaciais. A noção de matriz binária nos diz que no estudo realizado, deve-se atribuir 1 para 

municípios que são vizinhos e 0 para municípios que não possuem vizinhança. A figura 02, 

demonstra que a matriz Rook não considera os vértices como regiões de tangência, enquanto 

que a matriz Queen leva em consideração tais vértices.  

 

Figura 02 – Matrizes espaciais Rook e Queen 

 

Fonte: Elaboração Própria. 

 

A matriz dos k-vizinhos mais próximos (K-nearest neighbor-KNN) é uma ponderação 

que leva em conta fronteiras de decisões complexas. Sua categorização é obtida da seguinte 

maneira: primeiramente, computa-se a distância entre o elemento em questão e todos os padrões 

de treinamento; averígua-se as classes que pertencem os K padrões mais próximos; e a classi-

ficação é feita agregando os padrões de teste à classe que for mais repetida entre  os  K   padrões  

mais  próximos (NASCIMENTO, 2003). 

 

3.2 O I DE MORAN 

 

A estatística I de Moran trata-se de um coeficiente de mensuração de autocorrelação 

espacial que pode ser negativa ou positiva, quando o I de Moran é maior que sua esperança 
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matemática temos um caso de autocorrelação positiva, o contrário também se verifica. A espe-

rança matemática é dada pela expressão (1), onde n em notação matricial é um escalar que 

representa o número de unidades espaciais (ALMEIDA, 2004). 

 

𝐸(𝐼) =  
− 1

(𝑛−1)
                                                                                                               (1) 

 

A esperança do I de Moran indica o valor esperado da estatística calculada caso não haja 

uma estrutura de autocorrelação espacial nos dados. Em notação matricial, o I de Moran é dado 

pela expressão (2), onde n é uma escala que representa o número de unidades espaciais, z é um 

vetor de desvio da variável de interesse em relação a sua média equivalente a y-ӯ, W é a matriz 

de peso espacial e So é uma escala que representa a soma dos elementos de W. 

 

𝐼 =  
𝑛

𝑆𝑜
(𝑧′𝑧)−1 𝑧′𝑊𝑧                                                                                                        (2) 

 

Como So=∑ ∑ 𝑊𝑖𝑗𝑛
𝑗=𝐼

𝑛
𝑖=𝐼  , se a matriz de peso espacial for normalizada na linha, o termo 

So, ou seja, o duplo somatório no denominador de So resulta em n, levando a expressão (2) a 

ser definida como: 

 

𝐼 =  
𝑛

𝑆𝑜

𝑧′𝑊𝑧

𝑧′𝑧
                                                                                                                        (3) 

 

Na seção 3.3 apresentaremos o Diagrama de Dispersão de Moran, mas já podemos adi-

antar que no diagrama o coeficiente I de Moran pode ser interpretado como o coeficiente angu-

lar da reta de regressão8 da defasagem espacial (Ws) contra a variável de interesse (z), estima-

dos por mínimo quadrado ordinário (MQO) e representado pela linha de regressão (ALMEIDA, 

2012). 

 

3.3 DIAGRAMA DE DISPERSÃO DE MORAN 

 

O Diagrama de Dispersão de Moran (Moral scatterplot) trata-se de uma abordagem alterna-

tiva de visualização de autocorrelação espacial, no qual a variável no eixo das abscissas é a 

variável em análise (y) e a variável no eixo das ordenadas é o cálculo da variável em análise 

                                                             
8Wz = α + βz + Ɛ. 
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defasada espacialmente (Wy) (ALMEIDA, 2004). A figura 03 apresenta um Diagrama de Mo-

ran que possui os seguintes quadrantes: Alto-Alto, Baixo-Baixo, Alto-Baixo e Baixo-Alto. 

Quando Wy e y são incorporadas em um diagrama de dispersão, essas variáveis são 

padronizadas para que se tenham uma média zero e variância unitária, transformando-se assim 

em Wz e z, respectivamente. Os quadrantes Alto-Alto e Baixo-Baixo referem-se a uma auto-

correlação espacial positiva indicando clusters espaciais e os quadrantes Alto-Baixo e Baixo-

Alto correspondem a uma autocorrelação negativa. 

 

Figura 03 – Ilustrações do Diagrama de Dispersão de Moran 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

3.4 INDICADORES LOCAIS DE ASSOCIAÇÃO ESPACIAL (LISA) 

 

Os Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA) tratam-se de operadores estatís-

ticos que possuem a finalidade de "quantificar o grau de associação espacial a que cada locali-

zação do conjunto amostral está submetida em função de um modelo de vizinhança preestabe-

lecido" (PAIVA, p. 5, s/d,). Segundo Anselin (1995), o LISA permite a decomposição de indi-

cadores globais, como o I de Moran, contribuindo assim com a avaliação do padrão de associ-

ação espacial (clusters) local a determinado nível de significância.  

Para Almeida (2004) não tem sentido levar em conta as análises de clusters que não 

sejam estatisticamente significantes, assim, a estatística LISA torna-se importante no sentido 

de que exclui da análise espacial as associações espaciais não significativas. O LISA normal-

mente é apresentado na literatura através de mapas que combinam informações do diagrama de 

dispersão de Moran e informações de significância das medidas de associação local. Dentre os 

LISA's mais difundidos estão o Índice Local de Moran e as Estatísticas G.  
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4 FORMAÇÃO HISTÓRICA E ECONÔMICA DA PARAÍBA 

 

Nesta seção serão abordados os aspectos sobre a formação histórica e econômica da 

Paraíba, considerados de fundamental importância, pois além desse estado ser objeto do pre-

sente estudo, seu processo histórico de formação econômica é considerado um dos principais 

responsáveis pelo quadro de desenvolvimento em que ele se encontra nos dias atuais.  

O processo de formação da Paraíba pode ser dividido em três etapas. A primeira etapa 

foi marcada pelo processo de reconhecimento das áreas do estado, a segunda fase foi caracteri-

zada pelo processo de povoamento das regiões, e por fim, a terceira etapa é marcada pelo pro-

cesso de transformação das sociedades rurais, em sociedades urbanas, e pelo período de maior 

intensidade das relações econômicas e dos processos de concentração.  

 

4.1 RECONHECIMENTO TERRITORIAL PARAIBANO 

 

A Paraíba tem início juntamente com a formação econômica do Brasil, pois com o ob-

jetivo de povoar a colônia, Portugal dividiu-a em 15 capitanias, destacando-se a capitania de 

Itamaracá, que tinha seus limites do rio Santa Cruz até a Baía da Traição. (História Brasileira, 

2017) 

Em 1574, devido a tragédia Tracunhaém9, a capitania de Itamaracá foi desmembrada, 

dando origem à capitania do Rio Paraíba. A partir da separação da capitania, a coroa portuguesa 

inicia o processo de conquista da nova área para assegura a prosperidade da capitania de Itama-

racá, dando início a uma jornada de cinco expedições até a conquista da capitania. (TARGINO, 

2013) 

Após a conquista da capitania os portugueses deram início ao processo de civilização 

da Paraíba com a construção do Forte São Felipe, ao seu redor surgiu à vila de Filipéia de Nossa 

Senhora das Neves, denominada posteriormente de Parahyba, atualmente conhecida como João 

Pessoa. Com o passar dos anos foram surgindo novas vilas entre elas as vilas de Pilar, Sousa, 

Campina Grande, São João do Cariri, Pombal e Areia (História Brasileira, 2017). 

Em 1684, a capitania da Paraíba torna se independente, porém em 1753 volta a ser ane-

xada a Pernambuco, voltando a ser independente apenas no ano de 1799 e tornando-se estado 

em 15 de novembro 1889 com a proclamação da república. (Brasil Turismo, 2016) 

                                                             
9 Ataque ao engenho Tracunhaém, também conhecido como Tragédia de Tracunhaém ou Chacina de Tra-

cunhaém foi um ataque de índios potiguaras dirigido ao Engenho Tracunhaém, ocorrido em 1574. Neste ataque, 

toda a população colonizadora da região foi dizimada 
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4.2 PARAÍBA E SEU PROCESSO DE POVOAMENTO 

  

Em um contexto mais recente, a formação econômica da Paraíba foi marcada pelo pro-

cesso de povoamento e da colonização das regiões. 

O processo de colonização da Paraíba, no seu início, estava submetido aos interesses 

portugueses, que por sua vez estavam voltados ao comércio. Porém, com o passar dos anos, o 

comércio vai se tornando oneroso e faz com que tenha início o processo de ocupação efetiva da 

Paraíba. O processo de povoamento da Paraíba, foi formado por razões distintas, fazendo com 

que cada região tivesse uma dinâmica diferenciada, mas sempre atrelada aos propósitos econô-

micos (TARGINO, 2013).  

O processo de ocupação efetiva da Paraíba consiste em três momentos, a ocupação da 

Zona da Mata, do Sertão e do Agreste, dos quais podemos destacar algumas peculiaridades. 

A ocupação da Zona da Mata foi conduzida pelo plantio de cana-de-açúcar, que se ex-

pandiu rapidamente pelas áreas mais férteis, passando a ocupar as margens dos principais rios 

do estado. Com isso, ressalta-se que a atividade açucareira foi um elemento indutor da ocupação 

da Zona da Mata, porém, à medida que a atividade se expandia, crescia também a necessidade 

de mais animais, para dar suporte a produção de açúcar. Deste modo, foi surgindo a necessidade 

da separação espacial das atividades econômicas, com a pecuária dando início a interiorização 

da atividade econômica no estado (TARGINO, 2013). 

A criação de gado, conciliada com a produção de açúcar tornava-se impraticável por ser 

inviável economicamente, pois trazia taxas de retornos decrescentes ao capital investido, colo-

cando em risco a lucratividade do sistema canavieiro, visto que muitas vezes havia a invasão 

dos animais dentro dos canaviais, prejudicando, assim, a plantação. Por esse motivo, as criações 

de gado foram sendo direcionadas ao interior do estado, que até o momento era considerada 

uma ação contraditória, pois ao mesmo tempo em que a criação de animais conciliada com a 

produção da cana trazia efeitos antieconômicos, era necessário para a manutenção do sistema o 

aumento da quantidade de animais para dar sequência ao aumento da produção da cana-de-

açúcar. Desse modo, a interiorização da produção de animais foi tida como um desafio, mas 

posteriormente foi se tornando a melhor solução, contribuindo para expansão econômica e a 

formação da colonização do interior, tornando-se fundamental ao processo de ocupação terri-

torial (FURTADO, 1977).  

O Sertão paraibano teve seu processo de povoamento estimulado pela pecuária, porque 

suas características naturais dificultaram a ocupação dos seus espaços, além da forte resistência 
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dos índios. A criação de gado era baseada no regime ultra extensivo (devido ao grande volume 

de terras devolutas o gado era criado em grandes áreas), fato que não favoreceu o adensamento 

populacional, deste modo, só foi possível maior concentração populacional a partir do século 

XIX, com o cultivo do algodão (TARGINO, 2013). Apesar de só ter eclodido com algodão, foi 

a penetração da pecuária no interior paraibano que de fato deu início ao crescimento populaci-

onal pelo interior (PEREIRA, 2016). 

O processo de desenvolvimento da Paraíba foi composto por diversas dinâmicas, como 

também, por diversos fatores, sejam eles econômicos, culturais, políticos ou climáticos. Logo, 

as condições climáticas e naturais tiveram sua participação no processo de ocupação do territó-

rio paraibano 

As condições naturais foram um dos principais fatores que afetaram o desenvolvimento 

da Paraíba. O fenômeno da seca afetou o desenvolvimento do estado. Segundo informações 

extraídas do Almanaque do Estado da Paraíba de 1922 “de 1687 a 1692, foi a capitania abatida 

cruelmente pela seca, fome e peste e no findar do século XVII apresentava sensível decadência. 

” (ALMANAQUE DO ESTADO DA PARAÍBA,1922, p.47). 

“Esse elemento é, por assim dizer, o regulador de nossa atividade econômica ou, exten-

sivamente, de nossa existência histórica, que tem oscilado aos seus ritmos perturbadores de 

todas as leis sociais” (ALMEIDA, 2012, p. 91) 

Não eram somente as crises do clima que requeriam uma intervenção decisiva, mas sim 

um conjunto de setores, com capacidade de estimular direta e indiretamente a dinâmica econô-

mica do estado 

Já a ocupação do Agreste foi conduzida pela Pecuária, advinda do “boom” econômico 

da Zona da Mata. Porém, houveram dificuldades para a realização do povoamento, devido as 

características geográficas da região, e a presença dos índios cariris, desta forma, a ocupação 

efetiva só ocorreu após o fim da “Guerra dos Bárbaros10”. Apesar das dificuldades no processo 

de ocupação, a região contou com condições naturais favoráveis para o desenvolvimento da 

agricultura e da pecuária, que favoreceu o sistema de produção Gado-Algodão-Policultura. Foi 

esse processo de ocupação do Agreste deu início a formação da cidade de Campina Grande, 

que posteriormente seria a principal cidade do interior paraibano (TARGINO, 2013). 

                                                             
10Esta guerra durou de 1650 até 1720, começando depois da expulsão dos holandeses, quando os portu-

gueses iniciaram a sua conquista do interior do país. Foi um período marcado por grande volume de mortes, em 

especial de índios, levando a extinção de diversas tribos indígenas. - “Bárbaros” é o nome que os brancos deram 

aos seus adversários, os índios. 
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No início da formação econômica, Campina Grande crescia lentamente, mas a cultura 

do algodão impulsionou o crescimento da cidade, que se tornou o segundo maior entreposto 

comercial de algodão do mundo, perdendo apenas para Liverpool na Inglaterra, e isso fez com 

que o município se tornasse na época, a maior cidade do interior do Nordeste. Esse crescimento 

expandiu-se ainda mais com chegada da linha férrea ao município (PEREIRA, 2016). 

Apesar de ter uma ligação muito forte com a cidade do Recife, a economia de Campina 

Grande estava voltada principalmente para a produção de produtos agropecuários, destinados 

ao consumo da zona da mata (ARANHA, 1991). 

 Semelhantemente ao que ocorreu no Sertão, só a partir da metade do século XIX, atra-

vés da expansão do algodão é que vai acontecer o maior adensamento populacional e a conso-

lidação dos centros urbanos e regionais, fato que fez com que em 1851 a região fosse respon-

sável por mais da metade da população provincial (TARGINO, 2013). 

Com o processo de expansão da atividade econômica, é que tem início o processo de 

concentração na zona da mata, pois ao mesmo tempo, que atividades econômicas se espalhavam 

ao longo do estado, a zona da mata tornava-se um polo. 

Mesmo com o processo de expansão das áreas econômicas do estado, as relações eco-

nômicas, continuaram sendo dependentes da Zona da Mata (região que daria origem a cidade 

de João Pessoa e, por conseguinte, a transformação desta na capital do Estado).  

Esse processo de consolidação de João Pessoa, como maior centro dinâmico do estado 

tem seu primeiro marco com a implementação de alguns elementos que foram capazes de mudar 

a dinâmica econômica da região. 

A consolidação da hegemonia de João Pessoa como principal centro do estado, tem seu 

princípio com a construção de um porto na cidade (na época chamada de Paraíba), por Epitácio 

Pessoa, então Presidente da República. Esse fato foi de encontro aos interesses dos coronéis do 

estado, que habitavam o sertão paraibano. Estes tinham suas relações diretas com a cidade de 

Recife, considerada a rota comercial para o escoamento da produção algodoeira dos sertões 

paraibanos (ALMEIDA, 2012).   

Grande parte da produção do interior escoava-se para outros portos. Entretanto, com o 

melhoramento da logística para a realização do escoamento da produção na Paraíba, toda essa 

riqueza que estava indo embora passa a se concentrar naturalmente na capital paraibana (AL-

MEIDA, 2012).     

 Desta forma, a implantação do porto na região de João Pessoa gerou uma consolidação 

da atividade comercial na capital, que no início do século XX se tornaria o maior centro dinâ-

mico do estado.   
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4.3 TRANSFORMAÇÃO DAS SOCIEDADES RURAIS, EM SOCIEDADES URBA-

NAS 

 

No período recente, a Paraíba foi caracterizada por apresentar um papel secundário no 

cenário econômico, tendo, desta forma, uma redução gradual na participação relativa da popu-

lação quando comparado com a população brasileira. Como apresentado por Targino e Santos 

(2011), o crescimento da população está relacionado com crescimento socioeconômico da re-

gião em questão. 

 

O ritmo de crescimento de uma polução depende dos nascimentos, das mortes 

e do movimento de entrada e de saída de pessoas em uma determinada área, 

isto é, da migração. Estes três fatores, contudo, depende do desenvolvimento 

socioeconômico da área que se estude. Isto é, o nascer, o morrer e o migrar 

estão intimamente relacionados com a dinâmica econômica e social do espaço 

que se analise. (TARGINO; SANTOS, 2011) 

 

No processo de evolução da população da Paraíba, pode se destacar momentos, com 

trajetórias populacionais semelhantes a do Brasil, mas, em qualquer dos períodos constata-se 

um arrefecimento na participação relativa da população estadual, resultando no declínio da par-

ticipação do estado no total da população nacional.  

O início do registro da evolução populacional da Paraíba dá-se em 1864, ano que marca 

também a emancipação do vilarejo de Campina Grande, que até então, era apenas um rudimen-

tar centro urbano onde se realizava as atividades comerciais. Neste centro, o estado apresenta 

rápido crescimento populacional, devido a expansão do comércio de algodão. No ano de 1888, 

Campina Grande já era considerada o maior centro populacional paraibano, com cerca de 4 mil 

habitantes. No ano de 1892, ela chega a registrar 731 casas. (PMCG, 1983) 

Os períodos mais recentes da evolução populacional, são marcados por mudanças mais 

intensas no crescimento absoluto da população, mas na razão Paraíba/Brasil a evolução apre-

senta comportamentos distintos.  
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Tabela 02 – População do Brasil e da Paraíba (1872 – 2010) 

Anos Brasil Paraíba Paraíba/Brasil 

1872 9.930.478 376.226 3,79 

1890 14.333.915 457.232 3,19 

1900 17.438.434 490.784 2,81 

1920 30.635.605 961.106 3,14 

1940 41.236.315 1.422.282 3,45 

1950 51.944.397 1.713.259 3,30 

1960 70.992.343 2.018.023 2,84 

1970 94.508.583 2.445.419 2,59 

1980 121.150.573 2.810.032 2,32 

1991 146.917.459 3.200.677 2,18 

2000 169.799.170 3.443.825 2,03 

2010 190.732.694 3.766.834 1,97 

Fonte: IBGE. Censos demográficos (2015) 

 

O período que compreende os anos de 1940 a 1980, representam o maior declínio rela-

tivo da população paraibana frente à população brasileira.  

Isso se deve tanto a fatores locais, que dificultavam o desenvolvimento interno, como 

também a fatores externos11, ou seja, o crescimento dos demais centros do país favoreceu o 

processo de migração. Esse período caracterizou-se pela perda de competividade das principais 

atividades econômicas do estado. Isto é, devido à concorrência nacional externa, as produções 

de sisal, algodão e cana de açúcar, apresentaram uma redução substancial. Outros fatores que 

contribuíram para a redução da população foram a formação dos polos centrais da economia 

brasileira (eixo Rio – São Paulo), responsáveis pelo grosso das atividades econômicas do país, 

sendo o principal eixo da contratação de mão de obra qualificada na época, destacando-se tam-

bém a criação de Brasília, que atraiu grande volume de mão de obra desqualificada (TARGINO; 

SANTOS, 2011) 

O movimento de redução populacional ocorrido no período foi resultou de diversos fa-

tores, mas em parte deve-se ao fraco desempenho econômico da Paraíba, frente a outros estados 

                                                             
11 Outro fator, que ocorreu paralelamente e contribuiu para a redução do homem no campo, foi o processo 

de modernização agrícola.  
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da região, durante o período em questão. A dinâmica das atividades e mercados de empregos, 

estaduais ou regionais, hora favorecem a entrada (em momentos de expansão da economia lo-

cal), hora favorecem a saída (nos momentos de redução do crescimento da economia parai-

bana). Sendo assim, a dinâmica da economia paraibana favoreceu na maioria das vezes, o fluxo 

migratório de saída (MENDES et al., 2012). 

O segundo momento abrange os anos de 1980 a 2010, que também compreende um 

período de declínio, porém com menor intensidade. Este período é formado por situações dife-

rentes das que aconteceram no período anterior, ou melhor, no primeiro período ocorreu uma 

concentração das atividades nos polos centrais do país, já no segundo momento ocorre um pro-

cesso de desconcentração espacial e desaceleração da economia que afetou os grandes centros. 

A desconcentração espacial foi impulsionada pela abertura comercial, que ocasionou a 

busca por regiões com mão de obra mais barata. Como também pela “guerra fiscal”, que acon-

teceu entre os estados e, principalmente, entre os do Nordeste. A Paraíba atraiu diversas indús-

trias dos segmentos têxteis e couro-calçadista, que ocuparam os principais centros do estado, 

logo, o grande fluxo de migração, que anteriormente acontecia, passa a ser absorvido em parte 

pelos polos centrais do estado (TARGINO; SANTOS, 2011). 

Com o crescimento do setor industrial paraibano, dá-se início a um fluxo reverso de 

migração populacional. Esse fluxo reverso, criado pelo crescimento do setor industrial na Pa-

raíba, além de absorver a mão de obra local, cria também um processo de concentração espacial 

no estado.  

Tal processo pode ser considerado uma tendência, constatada não só na Paraíba, mas 

também em outros estados que passaram por esse mesmo processo de migração e transformação 

das sociedades rurais em urbanas - industriais12·. As sociedades que se desenvolvem baseadas 

nos regimes de produção capitalista, apresentam uma tendência natural a aglomeração espacial, 

muito por causa das condições propícias a maior inserção socioeconômica dos agentes.   

Na Paraíba, o processo de concentração se acentua a partir dos anos de 1950, esse fenô-

meno foi responsável pela formação dos principais centros urbanos do estado, a exemplo de 

Campina Grande e João Pessoa. Estas cidades tiveram seu processo de consolidação, como os 

grandes centros do Estado, devido a gama de bens e serviços (emprego, educação, saúde, lazer, 

cultura e infraestrutura), que foram sendo criados durante o seu processo de formação (TAR-

GINO; SANTOS, 2011). 

                                                             
12Segundo (TARGINO e SANTOS, 2011) as cidades que representam os maiores centros, são àquelas 

com maior nível de urbanização: João Pessoa (97,22%), Campina Grande (83,75%), Patos (85,62%), Guarabira 

(72,06%). 
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A população da Paraíba é desigualmente distribuída no território paraibano, com grande 

concentração em alguns centros, especialmente nas cidades de Campina Grande e João Pessoa. 

A participação da Paraíba no contexto econômico nacional vem declinando nos últimos 

anos, sendo reflexo da fragilidade econômica do estado, que não consegue dispor de meios para 

desenvolver por completo suas localidades. 

Desta forma, a Paraíba segue sendo emissor de fluxos migratórios, a despeito de nos 

últimos 20 anos este fluxo ter se reduzido fortemente. As reduções desses fluxos migratórios 

devem-se muito às melhoras socioeconômicas, que ocorreram na primeira década do século 

XXI, fruto das políticas públicas voltadas ao desenvolvimento socioeconômico. 

  



36 
 

5 DESENVOLVIMENTO E VULNERABILIDADE NA CONTEMPORANEI-

DADE PARAIBANA 

 

Nesta seção apresentaremos alguns elementos do contexto recente da Paraíba, expondo 

uma abordagem da dinâmica estadual do PIB e do emprego dentro dos recortes geográficos das 

mesorregiões paraibanas. 

 

5.1 A CONTEMPORANEIDADE DAS DESIGUALDADES SÓCIO-ECONÔMICAS 

 

Segundo o IBGE (2016), o estado da Paraíba, possui 56,4 mil de km² de dimensões 

territoriais, que fazem limite com os estados do Ceará, Rio Grande do Norte e Pernambuco. No 

ano de 2010, o estado possuía uma população estimada em 3,7 milhões de habitantes, com um 

PIB aproximado em R$ 37,9 milhões, que equivale a 0,87% do PIB brasileiro.  

O estado alcançou, no ano de 2010, um PIB per capita de R$ 10.077, quando a região 

Nordeste obteve um PIB per capita de R$11.359 e o Brasil R$22.833, fato que mostra as dis-

crepâncias entre as regiões do país, revelando que o estado da Paraíba ainda se encontra atrasado 

frente aos demais estados brasileiros. 

Entretanto, não se pode fazer síntese geral sem conhecer a problemática das áreas que 

compõem o estado. Desta forma, serão analisados alguns elementos da formação da Paraíba. 

Na sua formação geográfica atual, o estado paraibano está dividido em 4 mesorregiões (Agreste 

Paraibano, Borborema, Mata Paraibana e Sertão Paraibano), as quais se dividem em 23 micror-

regiões13. 

  

                                                             
13Brejo Paraibano, Cajazeiras, Campina Grande, Cariri Ocidental, Cariri Oriental, Catolé do Rocha, Cu-

rimataú Ocidental, Curimataú Oriental, Esperança, Guarabira, Itabaiana, Itaporanga, João Pessoa, Litoral Norte, 

Litoral Sul, Patos, Piancó, Sapé, Seridó Ocidental Paraibano, Seridó Oriental Paraibano, Serra do Teixeira, Sousa 

e Umbuzeiro 
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Figura 04 – Mapa das mesorregiões do estado da Paraíba 

 

Fonte: IBGE, 2016 

 

As mesorregiões paraibanas apresentam características próprias, que as diferem umas 

das outras. Também apresentam um cenário, que faz com que os fatores econômicos sinalizem 

a dinâmica de transformação do estado, acentuando o processo de desigualdade entre as regiões, 

pois como podemos ver na tabela 03 existe uma discrepância econômica entre as mesorregiões 

do estado. 

 

Tabela 03– Mesorregiões - PIB e ICMS – 2010. 

 Mata Agreste Sertão Borborema 

Número de mu-

nicípios 

30 66 83 44 

PIB (% do Es-

tado) 

53,48 26,78 14,94 4,79 

População (% do 

Estado) 

36,76 32,04 23,31 7,88 

ICMS arreca-

dado (% do Es-

tado) 

82,00 13,48 3,90 0,61 

ICMS recebido 

(% do Estado) 

55,38 24,60 14,20 5,81 

Fonte: FIEP e IDEME/PB (2013)  

 

Na evolução histórica da Paraíba, é possível constatar que a economia foi marcada por 

um equilíbrio em suas mesorregiões, com cidades polos ocupando um eixo central, cortando o 
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estado de ponta a ponta, porém, a região da mata apresenta o maior polo do estado, gerando 

uma atração de atividade produtivas no entorno da região metropolitana de João Pessoa, fa-

zendo com que a dinâmica econômica do estado se desenvolva veementemente na mesorregião, 

aumentando consideravelmente a participação da zona da mata no PIB do estado. 

Mais de 50 % da população do estado está concentrada em dois polos: João Pessoa e 

Campina Grande, sendo João Pessoa o único centro com taxa de crescimento acima da média 

estadual, o que reforça a concentração populacional do estado nesta cidade. A concentração no 

estado é tão forte, que apenas duas regiões têm participação econômica superior a participação 

populacional, o que faz com que elas concentrem cerca de 70% do PIB estadual (MENDES et 

al., 2012). 

“O processo de concentração do capital, por ser um processo de acumulação, está dire-

tamente relacionado à produção da riqueza econômica, a qual tem no indicador de Produto 

Interno Bruto (PIB) um dos elementos de sua apreensão” (LENCIONI, 2008, p. 1). 

 

O crescimento econômico das RGs apresenta de bens e serviços e de escala 

dos seus aspectos físicos, de ocupação populacional e das estruturas produti-

vas, com desdobramentos sobre o mercado de trabalho e no processo de gera-

ções e distribuição de renda entre as diversas regiões da Paraíba. (MENDES 

et al., 2012, p. 45) 

 

Com relação a mão de obra, foi observado um crescimento contínuo do emprego na 

mesorregião da Mata, principalmente na microrregião de João Pessoa, esse crescimento cen-

trado foi observado durante toda trajetória de desenvolvimento da Paraíba.  Com o processo de 

modernização, que ocorreu a partir da década de 1980, a microrregião de João Pessoa se con-

solidou de forma hegemônica no que tange a geração de emprego no estado, sendo responsável 

por aproximadamente 50% da geração de emprego, e isso se deve muito a grande dinâmica 

econômica presente nesta região (MELO, 2014). 
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Figura 05 – Paraíba, Campina Grande, João Pessoa - evolução do emprego no período de 1991 

a 2010.  

 

Fonte: CAGED/RAIS (2017) 

 

Os municípios que mais geraram postos de trabalho foram as cidades de João Pessoa e 

Campina Grande. Sendo que esta última, também apresenta grande relevância poie é o segundo 

maior polo de geração de emprego. Juntos, esses dois municípios representaram nos anos de 

1991, 2000 e 2010 aproximadamente 2/3 do emprego no estado, ou seja, 64,26%; 62,87% e 

60,85%, receptivamente. Desta forma, a geração de emprego na Paraíba pode ser considerada 

um reflexo do desenvolvimento dessas cidades no estado. 

Diante disso, a mesorregião da Mata, que compreende a cidade de João Pessoa e seu 

entorno, apresenta grande hegemonia econômica, sendo responsável por mais de 50 % do PIB, 

fato que tem reflexo na geração de emprego nessa região. 

 

Tabela 04 – Participação da Mesorregião da Mata no PIB do Estado (%) - 2010 

 População PIB ICMS Arrecadado ICMS recebido 

Mesorregião da 

Mata 

37 53,5 81,5 55,4 

Restante do Es-

tado 

63 46,5 18,5 44,6 

Fonte: FEIP e IDEME/PB (2013) 
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O ICMS é o imposto de maior importância estadual, é um exemplo da concentração da 

atividade econômica do estado, onde, no ano de 2010, mais de 80% da arrecadação de ICMS 

esteve concentrado na mesorregião da Mata, mais especificamente na microrregião de João 

Pessoa, enquanto que 11% ficou a cargo da microrregião de Campina Grande. Logo, pode-se 

considerar João pessoa como principal polo de comercialização do estado (MENDES et al., 

2012). 

Desta maneira, a Paraíba vem sendo marcada pelo processo de desenvolvimento desi-

gual dentro das suas mesorregiões, caracterizado pelo processo de desenvolvimento polarizado 

no entorno da Zona da Mata Paraibana. 

A atividade produtiva do estado da Paraíba vem se concentrando na microrregião de 

Campina Grande e, principalmente, na microrregião de João Pessoa, como já enfatizado, acar-

retando como consequência, o declínio das atividades dos pequenos centros, gerando o esvazi-

amento econômico desses aglomerados, sobretudo no semiárido. O crescimento desordenado e 

espacialmente centralizado é uma particularidade própria dos moldes de produção capitalista 

(MELO, 2014). 

Neste contexto o processo de concentração espacial ocorrido na Paraíba tem causas e 

motivos que vão muito além dos fluxos de migração Urbano-Rural, envolvendo uma série de 

determinantes que abrangem os aspectos demográficos e a dinâmica econômica destes centros. 

 

Isso induz a pensar em políticas urbanas centradas no reforço da base econô-

mica de alguns municípios estratégicos, em propostas de desconcentração es-

pacial de algumas atividades, em estímulos à interiorização da expansão eco-

nômica, entre outras questões. (MELO, 2014, p.125)  

 

No final século XX, as economias passaram pelo processo de desconcentração indus-

trial, e esse fenômeno fez com que o setor industrial brasileiro se passasse por uma desconcen-

tração da região Sudeste para região Norte-Nordeste. No estado da Paraíba, essas indústrias se 

instalaram nos maiores centros do estado, principalmente no entorno da microrregião de João 

Pessoa (TARGINO, 2012). 

O processo de construção e instalação do setor industrial paraibano, não foi uma ação 

apenas do setor privado. Isto é, do mesmo modo como aconteceu em diversos países, onde o 

processo de industrialização não ocorreu de forma espontânea, o referido estado ao longo da 

história, tem tido participação efetiva nesse processo, seja regulando os mercados (protegendo 

e criando mercados) e estimulando o processo de produção, ou até mesmo, proporcionando 

infraestrutura para produção ou circulação das mercadorias (CHANG, 2004). 
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O setor industrial é um dos principais setores da economia paraibana, e durante a pri-

meira década do século XXI, teve um crescimento de 26,83%, perfazendo uma taxa de cresci-

mento anual de 3,02%. O setor industrial paraibano apresenta uma forte concentração espacial 

no entorno de dois polos: o primeiro polo compreende a região do entorno de João Pessoa (Ba-

yeux, Santa Rita, Cabedelo, Conde e Alhandra) e segundo a cidade de Campina Grande e seu 

entorno (TARGINO, 2012).   

Com base na análise do desenvolvimento e de seus parâmetros, podemos observa que 

algumas regiões apresentam maior desenvolvimento, e estão espacialmente distribuídas no es-

tado, com concentração em algumas cidades polos. A fato de ter regiões mais desenvolvidas do 

que outras, acaba resultando no processo de desigualdades entre as regiões, desta forma, as 

regiões podem ser distribuídas entre desenvolvidas e não desenvolvidas, onde as regiões não 

desenvolvidas são regiões vulneráveis no processo de desenvolvimento por não apresentarem 

ativos capazes de impulsionar o desenvolvimento. 

 

5.2 DESENVOLVIMENTO E VULNERABILIDADE NA PARAIBA: RESULTA-

DOS EMPÍRICOS E DISCUSSÃO SOB UMA ABORDAGEM ESPACIAL. 

 

A economia espacial era uma área de estudo secundária, voltada apenas para as análises 

de economia urbana e regional, ganhando ênfase recentemente no mainstream da economia e 

outras ciências sociais (ANSELIN, 2010). 

Tornando-se objeto principal dos estudos com dados agregados, ao exemplo de índices 

de desenvolvimento, vulnerabilidade social e níveis de concentração de renda ou emprego, que 

se reúnem em bairros, municípios ou estados e que podem apresentar diversos aspectos que 

diferem um do outro. Logo, vem anexando áreas heterogêneas em uma única unidade, que é 

representada pelo valor médio obtido entre os índices no agregado, incorporando erros de me-

dida nas variáveis (LESAGE, 1997; ANSELIN, 1988) 

Um fator importante dos modelos espaciais é a incorporação da correlação espacial nos 

erros, como também a incorporação da interdependência das observações. Considerando, desta 

forma, os efeitos de uma unidade (bairro, município ou estado) sobre outra (GOLGHER, 2015). 

Um dos fatores mais importantes associado às análises de dependência espacial, é a 

existência das externalidades e spillovers entre as observações, que diz respeito ao efeito tras-

bordamento de um elemento de uma região para outra (ANSELIN 1988). Outro fator impor-



42 
 

tante é a heterogeneidade espacial. Ou seja, regiões próximas tendem a apresentar característi-

cas similares, que tanto podem ser causadas por externalidades ou devido a fatores históricos 

que podem tender a um equilíbrio no longo prazo (GOLGHER, 2015). 

Um dos principais fatores que difundiram a economia espacial foi o recente interesse 

das teorias em incorpora as interações dos agentes, incluindo os efeitos de externalidade e trans-

bordamentos entre os agentes e unidades espaciais (ANSELIN, 2010). 

Logo, a partir da incorporação das interações dos agentes, os indivíduos passam a não 

ser mais tratados como uma unidade tomadora de decisões isolada (GOLGHER, 2015). 

 

5.2.1 Distribuição Espacial do Desenvolvimento Paraibano 

 

Nesta seção serão apresentados os resultados obtidos através da Análise Exploratória de 

dados espaciais para os dados do IDHM, com enfoque nos censos de 2000 e 2010. Primeira-

mente será apresentado um panorama geral do IDHM e suas dimensões, e em seguida a análise 

do peso I de Moran Global e seu Diagrama de Dispersão, e posteriormente os resultados de 

peso I de Moran local (LISA). 

 

Figura 06 – Paraíba - IDHM – censos de 1991, 2000 e 2010 

Fonte: Elaboração própria. 
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Pelos dados da figura observa-se que o estado da Paraíba apresentou uma melhora sig-

nificativa nos indicadores do IDHM, apresentando uma evolução do índice de desenvolvimento 

humano no estado da entre os anos de 1991 e 2010. Durante o período de 1991 a 2000, os dados 

apresentaram também uma melhora, porém pouco significativa, em comparação ao período de 

2000 a 2010. Sendo assim, nos concentraremos mais na análise do período de 2000 a 2010, 

quando a Paraíba apresentou um aumento do IDH equivalente a 30%, passando de 0,506 em 

2000 para 0,658 em 2010. 

A dimensão da educação foi, entre os três pilares do IDHM, o que obteve uma melhor 

evolução, tendo avançado o equivalente a 67,67% entre os anos de 2000 e 2010. Entretanto, em 

termos absolutos, este indicador apresentou o menor valor (0,555 em 2010), enquadrando-se 

assim como um índice de baixo desenvolvimento, como pode ser visto na figura 7. 

 

Figura 7 – Brasil e Paraíba evolução do IDHM os anos de 1991, 2000 e 2010.  

 

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano (2015) 
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O índice de Moran foi utilizado para investigar se as variáveis apresentam uma autocor-

relação espacial. Destaca-se que uma autocorrelaçao positiva significa que as variáveis de 

mesmo padrão estão localizadas perto de variáveis semelhantes, ou seja, tem o parâmetro ana-

lisado semelhante14, enquanto que municípios com autocorrelação negativa estão próximos dos 

municípios que apresentam parâmetro analisado distinto.  

 

Quadro 01– I de Moran, média, desvio padrão e Z-valor para o IDHM e suas dimensões Renda, 

Longevidade e Educação - para os censos de 2000 e 2010. 

 

Fonte: elaboração própria*.A pseudo significância e obtida através de 999 Permutações. 

 

O quadro 01 apresenta os resultados do Índice de Moran15, média, desvio padrão e Z-

valor para o IDHM do estado da Paraíba e suas dimensões (Renda, Educação e Saúde). Ob-

serva-se que para todos os quesitos, o I de Moran apresentou resultados maiores do que a sua 

esperança matemática (-0.0045), demostrando que existe uma autocorrelação positiva nos da-

dos e que os valores são significantes com pseudo p- valor de 0.001. 

Essa autocorrelação espacial positiva, também pode ser observada no diagrama de Dis-

persão de Moran, onde através da inclinação reta demonstra-se as autocorrelações positiva e 

negativa. 

  

                                                             
14 A grosso modo significa dizer que municípios de mesmo padrão estão localizado perto de outro muni-

cípio com mesmo padrão para variável em questão    
15Nota: Para do diagrama de dispersão e LISA foi selecionada a matriz QUEEM, a matriz que obteve 

melhor desempenho geral no I de Moran para as variáveis.   
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Figura 08 – Diagrama de Dispersão de Moran para o IDHM (A) e suas dimensões: Renda (B), 

Longevidade (C), Educação (D); Paraíba-2000  

 

 

 

 

 

 

(A)                          (B)                    (C)                                  (D) 

Fonte: elaboração própria. 

 

Pode-se destacar também que quando os dados apresentam uma autocorrelação positiva, 

eles estão localizados na sua maioria nos quadrantes Alto-Alto (AA) e Baixo-Baixo (BB). 

 

Figura 09 – Diagrama de Dispersão de Moran para o IDHM (A) e suas dimensões: Renda (B), 

Longevidade (C), Educação (D), Paraíba-2010.  

 

 

 

 

 

(A)                           (B)                      (C)                           (D) 

Fonte: elaboração própria.  

 

Observando-se a figura, verificamos um aumento na autocorrelação espacial do IDHM 

durante o período analisado, ou seja, o I de Moran teve um aumento de 0.3058 para 0.3308, já 

na dimensão de longevidade o índice apresentou uma queda na autocorrelação, como observado 

na dispersão dos diagramas (C). Analisando as tendências dos diagramas de dispersão de Mo-

ran, ambos os diagramas apresentaram a mesma tendência linear dos quadrantes Baixo-Baixo 

(BB) a Alto-Alto (AA).     

Uma forma mais robusta para uma análise exploratória espacial ocorre através dos In-

dicadores Locais de Associação Espacial (LISA), pois ao contrário do diagrama de dispersão 

de Moran, a estatística LISA elimina os clusters não significantes do modelo. 
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As figuras 10,11,12 e 13 apresentam localidades com clusters significantes, segundo o 

LISA, para o estado da Paraíba, considerando os anos de 1991, 2000 e 2010, relacionado ao 

IDHM Geral e suas dimensões (Saúde, Educação e Renda). 

 

Figura 10 – Paraíba - Clusters, IDHM, 1991, 2000 e 2010 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando os clusters de desenvolvimento nos anos de 1991 a 2000, pode-se destacar 

que os pontos de High-High (Alto-Alto) estão localizados em dois polos centrais, ou seja, em 

torno das cidades de Campina Grande (na mesorregião da Borborema) e João Pessoa (na me-

sorregião da Mata Paraibana). Isso mostra, que durante o período de 1991 a 2010 não se obser-

vam grandes mudanças nos padrões de desenvolvimento do estado, fenômeno esse que pode 

ser resultante da ausência de ações indutoras do desenvolvimento durante o período. A década 

de 1990, por exemplo, é caracterizada como um período de políticas voltadas para a estabiliza-

ção econômica. 

No ano de 2010, através do IDHM, pode-se observar as presenças de clusters High-High 

(Alto-Alto) distribuídos de forma mais harmônica através de um eixo central (Leste-Oeste) por 

todo o estado. Estes pontos estão localizados nos entornos das cidades de Souza e Patos (no 

IDHM-1991 IDHM-2000 

IDHM- 2010 
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Sertão Paraibano), Campina Grande (na mesorregião da Borborema) e de João Pessoa (na me-

sorregião da Mata Paraibana). 

 

Figura 11 – Paraíba –Clusters, IDHM Renda - 1991, 2000 e 2010 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base na Figura 11, que apresenta os clusters do IDHM na dimensão de renda para 

os anos de 1991, 2000 e 2010, pode-se constatar que durante o período de 1991 a 2000 ocorreu 

uma ampliação dos clusters negativos (clusters Baixo-Baixo BB). Diferentemente, ocorreu no 

período de 2000 a 2010, onde, de acordo com os clusters do IDHM Renda, os indicadores 

apresentam uma significativa evolução. 

Observando a formação dos clusters no estado, pode-se constatar uma redução dos clu-

sters de padrões BB (baixo-baixo) na dimensão da renda na Paraíba, como também, uma am-

pliação dos pontos polos de padrões AA (alto-alto). Essa ampliação demonstra uma melhor 

distribuição espacial da renda entre o estado, como também, que veio acompanhada de um 

crescimento da renda na Paraíba durante o período analisado, reflexo da evolução das políticas 

de transferência de renda no período de 2000 a 2010 (que pode ser observado no gráfico 2). 

 

 

IDHMR-1991 IDHMR-2000 

IDHMR-2010 
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Figura 12 – Paraíba -Clusters, IDHM Educação 1991, 2000 e 2010 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com a Figura 12, que representa os clusters do IDHM no sub índice de edu-

cação durante o período de 1991 a 2000, observa-se um processo de concentração em um polo 

(no entorno de Campina Grande).  

Já durante o período de 2000 a 2010, observa-se um processo de expansão educacional, 

que pode ser constatado através da ampliação dos polos AA(Alto-Alto), tornando o processo 

educacional menos concentrado dentro do estado, com o espraiamento do nível educacional 

para outras áreas do Estado e isso é possível de se visualizar porque houveram a abertura de 

vários campus de ensino superior e técnico, ao exemplo dos campus da Universidade Federal 

de Campina Grande (UFCG) em de Cuité e Pombal, e do campus da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) no Litoral Norte, além dá expansão das escolas técnicas em Patos, Cabedelo, 

Princesa Isabel, Monteiro, Picuí e Campina Grande (MEC, 2017). 

Analisando a Figura 13, que apresenta os clusters do IDHM de longevidade para o es-

tado da Paraíba, pode-se observa também um fenômeno interessante sobre os efeitos do desen-

volvimento para a longevidade, que é a qualidade de vida da população. 

 

IDHME-1991 IDHME-2000 

IDHME-2010 
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Figura 13 – Clusters, IDHM Longevidade, Paraíba -1991, 2000 e 2010 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Pela referida figura é possível constatar, na formação dos polos de longevidade, uma 

maior concentração deste polos e centros nas áreas mais afastadas dos principais polos de maior 

atividade econômica do estado, também resultante das políticas sócias implementados no perí-

odo 2000 a 2010.  

Analisando ainda a Figura 13, não é possível afirmar, com base apenas no sub índice de 

longevidade, que existe uma correlação negativa entre os níveis de atividade econômica e qua-

lidade de vida.  

Outro ponto destacado na dimensão de longevidade, com base na análise da Figura 13, 

é o que diz respeito ao melhoramento geral do Índice Longevidade nos municípios paraibanos, 

que ajudaram na diminuição do cluster de padrões BB no estado. 

Em relação aos piores desempenhos no IDHM e suas dimensões (Renda, Saúde e Edu-

cação), destacam-se os municípios de Gado Bravo (localizado na mesorregião do Agreste), 

Santana de Mangueira (localizada no Sertão) e Cacimbas (no Sertão Paraibano). Estas foram as 

IDHML-1991 IDHML-2000 

IDHML-2010 
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cidades que mais apresentaram clusters negativos (Baixo–Baixo16), configurando-se áreas de 

baixo desenvolvimento, sendo estas localizadas no entorno de áreas também consideradas de 

baixo desenvolvimento, de acordo com os indicadores analisados. 

Não e demais destacar que a história econômica da Paraíba sempre foi marcada por um 

relativo equilíbrio dinâmico em suas mesorregiões, com cidades de relevância ocupando um 

eixo central do estado, a despeito da Região da Mata apresentar certo dinamismo econômico, 

no qual gera uma tendência de polarização no entorno da mesorregião, principalmente na mi-

crorregião de João Pessoa. 

5.2.2 Distribuição Espacial das Vulnerabilidades Paraibanas 

 

Nesta seção apresentam-se os resultados obtidos através da Análise Exploratória de Da-

dos Espaciais, com enfoque nos censos de 2000 e 2010. Primeiramente será apresentado um 

panorama geral do IVS e suas dimensões, e em seguida, uma análise do I de Moran Global e 

seu Diagrama de Dispersão, bem como do I de Moran Local (LISA). 

Como demostrado através da Figura 14, a Paraíba apresentou uma expansão considerá-

vel nos indicadores do IVS, o qual demostra a redução da vulnerabilidade social no estado entre 

2000 e 2010. Tendência que também pode ser observada na região Nordeste e no Brasil. No 

caso do Brasil destaca-se que no ano de 2000 este país apresentou um índice de vulnerabilidade 

de 0,446 passando para 0,326 em 2010, o que representa uma redução cerca de 26,90% no 

tocante à vulnerabilidade nacional.  

A Paraíba nesse período apresentou uma redução no índice de IVS de 26,80%, passando 

de 0,526 em 2000 para 0,385, em 2010, ou seja, o estado da Paraíba conseguiu apresentar uma 

redução da vulnerabilidade semelhante ao que aconteceu no país como um todo.  

A dimensão Renda foi, entre os três componentes do IVS, o que obteve melhor evolu-

ção, apresentando uma redução na vulnerabilidade da renda de 29.57% no mesmo período. 

 

 

 

 

 

 

                                                             
16 Pontos de baixo desenvolvimento rodeados de outros pontos de baixo desenvolvimento nos elemen-

tos analisados. 
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Figura 14 – Paraíba – IVS – censos de 2000 e 2010 

 
 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Os municípios paraibanos com melhor IVS no ano de 2010 foram: Várzea, Campina 

Grande, São José do Sabugi, Cabedelo, João Pessoa, Patos, Cajazeiras e Guarabira, municípios 

esses que compreendem aproximadamente ¾ do PIB paraibano.    

Ressalta-se que esse período foi marcado por transformações importantes, especial-

mente nas áreas de geração de emprego e de implantação de políticas e programas sociais.  

No campo da geração de emprego foram obtidas as menores taxas de desemprego e as 

maiores taxas de empregos formais e informais gerados no país. Além de ser contemplando 

com esse “Boom” nacional na geração de emprego, o estado da Paraíba, também contou com o 

movimento de desconcentração nacional, que fez com que apresentasse uma ampliação dos 

postos de emprego, fato que pode ser observado através do crescimento populacional, o qual 

revela uma desaceleração na tendência de queda em relação a participação na população brasi-

leira, diminuindo assim, o fluxo de migração. 

Na área de políticas públicas, esse período também foi marcado por uma mudança vol-

tada à integração socioeconômica. Foram adotadas algumas ações fundamentais para a redução 

da vulnerabilidade, por exemplo, a criação de alguns programas baseados em princípios sociais 

e econômicos , tais como o Bolsa Família e a política de crédito e geração de emprego, medidas 

essas, essenciais, que visam maior inserção econômica e que explicam a redução do IVS.  
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Programas como o Bolsa Família, por exemplo, tem como objetivo principal o de gerar 

maior inserção dos agentes na sociedade, por meio da implantação de uma renda mínima para 

as famílias com crianças, onde é estabelecida uma série de critérios e contrapartidas para a 

obtenção dos benefícios do programa. Ressalta-se também a inserção do conjunto de políticas 

públicas no campo da saúde e da educação. A condução da política de crédito, implementada 

nesse período, foi importante no sentido de gerar uma ampliação da demanda efetiva que, du-

rante vários anos seguidos, esteve reprimida em razão da falta de políticas públicas, que pudes-

sem gerar maior dinamismo na base da economia. Com isso, não é demais admitir que todos 

esses programas acabaram gerando uma correlação positiva e a consequente ampliação da ati-

vidade econômica nesse estado, provocando sobremodo um efeito multiplicador que resultou 

na melhoria geral da economia com geração de emprego e renda. 

Observando a figura 14, fica evidente a evolução na redução da vulnerabilidade no pe-

ríodo de 2000 a 2010. Destacada pela “mancha vermelha”, que representa uma alta vulnerabi-

lidade, o que percebemos é que no ano de 2010 foi constatada uma redução significativa dessa 

“mancha vermelha”, ou seja, ocorreu uma melhora nos indicadores de vulnerabilidade, gerando 

a sua redução e, consequentemente, uma ampliação das áreas laranjas, que são os municípios 

classificados como de média e baixa vulnerabilidade.  

O Índice de Moran foi utilizado para verificar a presença de autocorrelação17 espacial, 

desta forma analisando se os municípios apresentaram parâmetros semelhantes.  

 

Quadro 02 – I de Moran, média, desvio padrão e Z-valor para o IVS e suas dimensões Infraes-

trutura Urbana, Capital Humano e Renda - censos de 2000 e 2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaboração própria. *A pseudo significância e obtida através de 999 Permutações  

 

                                                             
17Uma autocorrelação positiva significa que os municípios estudados então localizados perto de municí-

pios semelhantes, ou seja, tem características próximas ou iguais. E municípios com autocorrelação negativa estão 

pertos de município de com o parâmetro distinto. 

QUEEM 

IVS  Capita 

                    K_vizinhos_4 
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O quadro 02 apresenta os resultados para Índice de Moran, média, desvio padrão e Z-

valor para o IVS na Paraíba, nas suas dimensões de Infraestrutura Urbana, Capital Humano e 

Renda. Nota-se que para todos os quesitos, o I de Moran apresentou resultados maiores do que 

a sua esperança matemática (-0.0045), demostrando que existe uma autocorrelação positiva nos 

dados e que os valores são significantes com pseudo p- valor de 0.001. 

Essa autocorrelação espacial positiva, também pode ser observada no Diagrama de Dis-

persão de Moran (como pode ser visto nas Figuras 15 e 16), onde através da inclinação reta 

demonstra-se as autocorrelações positivas e negativas.  

 

Figura 15 – Paraíba - Diagrama de Dispersão de Moran para o IVS (A) e suas dimensões: Infra-

estrutura Urbana (B), Capital Humano (C) e Renda (D); -2000  

 
(A)                                (B)                                 (C)                               (D) 

Fonte: elaboração própria. 

 

Figura 16 – Paraíba - Diagrama de Dispersão de Moran para o IVS (A) e suas dimensões: Infra-

estrutura Urbana (B), Capital Humano (C) e Renda (D); -2010 

 
(A)                                (B)                                 (C)                             (D) 

Fonte: elaboração própria. 

 

Observa-se assim, um aumento na autocorrelação espacial do IVS, ou seja, o I de Moran 

teve um aumento de 0.39 para 0.48, sendo acompanhado em todas as dimensões, como pode-

se constatar nos Diagramas de Dispersão. Outro método de análise exploratória espacial foi 

realizado através dos Indicadores Locais de Associação Espacial (LISA), pois, ao contrário do 

Diagrama de Dispersão de Moran, a estatística LISA elimina os clusters não significantes do 

modelo. 
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As figuras 17, 18, 19 e 21 apresentam regiões com clusters significantes, de acordo com 

o método LISA, para o estado da Paraíba, considerando os anos de 2000 e 2010, sendo relaci-

onado ao IVS e suas dimensões. 

 

Figura 17 – Paraíba -  Clusters, IVS, 2000 e 2010 

 

 

 

Analisando os clusters de vulnerabilidade no ano de 2000, pode-se destacar que os pon-

tos de High-High (Alto-Alto) estão localizados na mesorregião da Mata Paraibana com trasbor-

damento para as microrregiões de Itabaiana e Umbuzeiro, localizadas na mesorregião do 

Agreste Paraibano. Já no ano de 2010, pode-se constatar uma redução dos clusters High-High 

(Alto-Alto) na Zona da Mata, mais especificamente nas microrregiões do Litoral Sul e de Sapé. 

Por outro lado, observa-se a formação de uma nova zona de alta vulnerabilidade localizada na 

microrregião do Curimataú Ocidental.  

IVS – 2000 IVS – 2010 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 



55 
 

Figura 18 – Paraíba - Clusters, IVS Renda e Trabalho -2000 e 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Analisando os clusters do Índice de Vulnerabilidade na dimensão de Renda, pode-se 

observar que existe uma região que apresenta elevada vulnerabilidade localizada entre os dois 

principais polos do estado.  

Ainda na dimensão Renda destaca-se uma evolução importante no quadro de vulnera-

bilidade do estado. Observando os clusters dos anos de 2000 e 2010, percebe-se o surgimento 

de novos polos de baixa vulnerabilidade (caracterizados pelos pontos em azul na figura 20). 

Essa evolução demonstra assim, um melhoramento do quesito Renda, durante o período de 

2000 a 2010.  

 

 

 

 

 

 

IVS - Re 

2010 

 

2000 
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Figura 19– Paraíba-Clusters, IVS Capital Humano-2000 e 2010 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Sobre os indicadores de capital humano, captado no IVS, pode-se destacar clusters for-

mando o entrono da microrregião da Mata Paraibana. Os clusters que apresentam um padrão 

de alta vulnerabilidade no quesito capital humano refletem nos padrões gerais de desenvolvi-

mento, fazendo com que a região forme um subpolo com baixo desenvolvimento e alta vulne-

rabilidade. 

Analisando a figura 20, que apresenta os clusters do IVS de infraestrutura para o estado 

da Paraíba, constata-se um fenômeno interessante sobre os efeitos do desenvolvimento no que-

sito Infraestrutura, sendo esta considerada essencial para o desenvolvimento econômico. Ob-

servando, assim a formação dos clusters no âmbito da Infraestrutura, destacam-se duas forma-

ções, a primeira de clusters AA (alta vulnerabilidade) e a segunda de clusters BB (baixa vulne-

rabilidade). 

A primeira formação, de clusters de alta vulnerabilidade (clusters vermelhos apresenta-

dos na figura 20), está localizada entre os principais centros econômicos, já a segunda formação, 

de clusters de baixa vulnerabilidade (clusters azul), está localizada em sua maioria nas áreas 

IVS - CH  

2010 

 

2000 
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mais afastadas dos principais polos de atividade econômica. Entretanto, analisando a figura 20, 

não é possível afirmar, com base apenas no sub índice de Infraestrutura, que existe uma corre-

lação negativa entre os níveis de atividade econômica e os meios de infraestrutura. Mas como 

exposto, os clusters de infraestrutura estão localizados em pontos mais afastados dos pontos de 

econômica, mas que resultou em crescimento desordenado ocasionando um déficit estrutural. 

 

Figura 20– Paraíba - Clusters, IVS Infraestrutura urbana-2000 e 2010 

 

 

 
Fonte: Elaboração própria.  

 

Observando os mapas anteriormente apresentados, compostos dos clusters de vulnera-

bilidade social com base nos agregados elencados, pode-se constatar que houve uma redução 

das zonas de vulnerabilidade social em todas as dimensões, mas que elas ainda existem e ocu-

pam uma faixa que compreende a Zona da Mata e o Agreste Paraibano.  

Com relação às zonas com menor vulnerabilidade social pode-se destacar, as áreas que 

compreendem a microrregião de Campina Grande e seu entono e uma faixa central do Sertão 

IVS - IU 

2010 

 

2000 
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Paraibano, que compreende os municípios ao longo da BR-230. Estas áreas representam loca-

lidades onde mais se constatou a presença de clusters negativos nos elementos (Baixo–

Baixo/pontos de baixo desenvolvimento com outros pontos de baixo desenvolvimento no seu 

entorno). 

 

5.2.3 Análise Espacial do Desenvolvimento  

 

Por apresentar fortes desigualdades regionais, uma análise consistente do desenvolvi-

mento paraibano deve incorporar aspectos espaciais e um dos instrumentos úteis dessa análise 

é o IDHM.   

A partir dos dados apresentados, pode-se chegar a algumas conclusões a respeito do 

desenvolvimento do estado paraibano e de suas subdivisões territoriais.  Através de nossa aná-

lise foi possível constatar que o IDHM no estado da Paraíba, apresentou melhoras tanto no seu 

índice geral, quanto no de suas dimensões de Renda, Educação e Saúde, no período de 2000 a 

2010, apresentando dessa forma avanços importantes nesses anos.  

Apesar desses avanços, a Paraíba ainda se encontra em um nível de médio desenvolvi-

mento segundo as classificações do IDHM. A situação do desenvolvimento paraibano é agra-

vada quando comparada ao desenvolvimento de outros estados e da nação. Por exemplo, em 

2010, a Paraíba possuía um dos cinco piores IDH’s estaduais do Brasil e o 4º pior do Nordeste.  

Entre os indicadores, o índice de Saúde foi o que mais apresentou evolução significativa, 

tendo um avanço de 67,67% entre os anos 2000 e 2010 e apesar dessa situação de médio de-

senvolvimento, algumas cidades como: João Pessoa, Cabedelo, Campina Grande e Patos apre-

sentam um quadro de alto desenvolvimento, sendo consideradas polos de crescimento econô-

mico no estado.  

Sobre a análise espacial foi verificada autocorrelação nos dados. Logo, autocorrelações 

positivas foram verificadas em todo período analisado, comprovando a suposição de que existe 

forte concentração espacial (clusters espaciais) do desenvolvimento no estado. 

Na análise considerando o desenvolvimento por cidades, destaca-se João Pessoa, capital 

da Paraíba, localizada na mesorregião da Mata Paraibana, como a que apresentou os melhores 

desempenhos, apresentando clusters positivos em todas as dimensões do IDH. 

Com relação aos piores desempenhos no IDH global e de suas dimensões, o Agreste 

Paraibano foi a mesorregião que apresentou mais clusters negativos, alguns desses também 

foram verificados no Sertão da Paraíba.   
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Nesse contexto, verificou-se um avanço nos padrões de desenvolvimento da Paraíba, 

porém, essa evolução se deu de forma concentrada, consolidando assim a formação de clusters. 

Sendo assim, podemos observar que o processo de desenvolvimento do estado da Paraíba, não 

acontece de forma homogênea e paralela em todos os lugares. Pelo contrário, se demostrou 

bastante irregular e desigual no espaço, privilegiando determinadas áreas em detrimento de ou-

tras.  

Utilizando como instrumento de analise a estatística Local Moram’s With EB Rate para 

cruzar os dados de emprego no ano de 2010 e do IDHM também do mesmo ano, podemos 

verificar há formação dos clusters, como apresentado na figura 21, significando, assim, a grande 

concentração dos clusters AA na microrregião de João Pessoa, o que demostra a concentração 

da atividade econômica no estado em poucos polos, refletindo como consequências em uma 

concentração de mais de 50 % dos empregos da Paraíba nessa microrregião.  

 

Figura 21– Paraíba - Clusters, Emprego/IDHM, – 2010 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Emprego/IDHM - 2010 
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Como demostrado na referida figura, existe uma aglomeração em alto grau da atividade 

econômica no estado, fazendo com que as outras regiões apresentem baixo dinamismo produ-

tivo. Desta forma, se torna extremamente difícil, que as demais regiões da Paraíba alcancem os 

níveis de desenvolvimento do polo central do estado (João Pessoa). Embora saiba-se que o 

elemento Renda seja apenas um dos elementos possíveis para se galgar o desenvolvimento, 

contudo, este acaba se tornando uns dos pontos fundamentais quando se deseja atingir certo 

grau de desenvolvimento socioeconômico, porque pressupõe dinamismo da atividade econô-

mica e geração de emprego. 

Em suma, o estado da Paraíba possui fortes desigualdades regionais em torno das cida-

des polos, e dessa forma, acaba colocando um desafio quando se deseja investigar os principais 

fatores econômicos, históricos, culturais, políticos e sociais que influenciam esse processo de 

centralização do desenvolvimento no estado. Além do mais, cabe aos gestores de políticas pú-

blicas enfrentar os desafios apresentados, propondo alternativas capazes de atenuar/minimizar 

os desequilíbrios oriundos da heterogeneidade dos graus de desenvolvimento constatados nas 

diversas regiões do estado, ou seja, cabe à implantação de políticas de combate aos desequilí-

brios regionais, com forte presença do Estado Nacional e Local, no mecanismo corretor desses 

desequilíbrios estruturais e econômicos. 

 

5.2.4 Análise Espacial da Vulnerabilidade 

 

A partir dos dados apresentados pode-se chegar a algumas conclusões a respeito da vul-

nerabilidade social no estado da Paraíba e nas suas subdivisões territoriais.  Através de nossa 

análise foi possível constatar que o IVS, apresentou um melhoramento significativo tanto no 

índice geral, quanto nas suas dimensões (Infraestrutura Urbana, Capital Humano e Renda). Por-

tanto, apresentando avanços no período 2000 a 2010. 

Apesar desses avanços, a Paraíba ainda se encontra em um nível médio de vulnerabili-

dade, de acordo com IVS. Desta forma, o quadro de vulnerabilidade paraibana não é dos piores 

quando comparado com os outros estados do Nordeste. Em 2010, a Paraíba possuía o 3º melhor 

IVS do Nordeste e 17° do Brasil e apesar dessa situação de médio desenvolvimento, algumas 

cidades apresentaram um quadro de alto desenvolvimento, como as cidades de João Pessoa, 

Cabedelo, Campina Grande e Patos. 
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No que diz respeito a análise espacial, verificou-se autocorrelação nos dados, de tal 

forma que autocorrelações positivas foram constatadas em todo período analisado, compro-

vando a suposição de elevada concentração espacial (clusters espaciais) na vulnerabilidade do 

estado. 

Neste contexto, constatou-se um avanço na vulnerabilidade social, resultando em maior 

acesso aos “ativos” capazes de promover uma maior integração social e econômica dos agentes 

na sociedade. 

A efetivação desses ativos podem ter distintos impactos de acordo com a estrutura 

produtiva de um país, variando de acordo com a composicão de cada sociedade entre o Estado, 

mercado e a sociedade civil. Porém, essas relações deixam falhas e na grande maioria das vezes 

fica a cargo do Estado a preocupação de solucionar essas externalidades (KAZTMAN; 

FILGUEIRA, 2006). 

Sendo assim, as imperfeições entre as relações do mercado com a  sociedade, viram 

problema para o estado, com isso ele surge como mecanismo regulador e estabilizador da ordem 

nas sociedades. O tamanho e as responsabilidades do estado variam de acordo com as 

sociedades e os países. Desta forma, o estado passa a ter papel central na disposição de bens, 

como saúde, educação, segurança pública, desenvolvimento de logística urbana e o desenvol-

vimento do mercado. 

No Brasil, as externalidades negativas18 geradas pelas relações de mercado e sociedade 

são bastante acentuadas e discrepantes, o que faz com que estado tenha grandes tarefas e res-

ponsabilidades com a sociedade. Com isso, o Estado brasileiro se tornou o mecanismo respon-

sável por alterações e intervenções na sociedade a fim de harmonizar as desigualdades, e essas 

intervenções podem ser feitas através de políticas públicas.  

Desta forma, o Estado brasileiro utilizou-se desse instrumento de diversas formas para 

interferir na sociedade, por isso, se fez vários esforços  para conceituar e medir a pobreza 

(vulnerabilidade), principalmente a partir dos anos 2000. O início do século XXI foi marcado 

pela maior preocupação com o bem estar social e por inúmeras políticas voltadas para a 

erradicação ou redução da vulnerabilidade social. 

As políticas públicas consistem no conjunto de ações, que apontam as diretrizes e estra-

tégias de interesses públicos, que em suma, buscam suprir as falhas geradas pelas interações 

entre os mercados e as famílias. Desta forma, as políticas públicas no Brasil buscam sanar e 

suprir a ausência de ativos dos cidadãos brasileiros. 

                                                             
18Desajuste entre ativos e a estrutura de oportunidades, provenientes da incapacidade dos atores sociais 

de aproveitar oportunidades. 
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Partindo do ponto de vista da elaboração de políticas públicas o IVS se torna mais atra-

tivo do que IDH, pois trata diretamente dos pontos frágeis ou vulneráveis para o desenvolvi-

mento das sociedades modernas. 

Através dos clusters espaciais pode-se identificar as áreas que carecem da implantação 

de uma política pública mais focada nas suas dinâmicas econômicas e históricas específicas. 

Logo, essas áreas necessitam de maior atuação do poder local, cujo objetivo das tomadas de 

decisões deve estar focado na erradicação da pobreza, por meio da geração de emprego e renda. 

De igual forma, destaca-se a importância de um conjunto de medidas que deverão ser imple-

mentadas conjuntamente (contando com a atuação de todas as esferas de governo municipal, 

estadual e nacional), pois, devido a fraca capacidade de investimento que os municípios apre-

sentam, será muito pouco provável a reversão desses quadros de vulnerabilidade apenas com 

os seus esforços, por mais atuantes que sejam. 

 

5.3 EFEITOS DO DESENVOLVIMENTO NA PARAÍBA SOB O OLHAR ESPA-

CIAL 

 

O desenvolvimento é o objetivo a ser alcançado dentro das mais diversas esferas, sejam 

elas abstratas, físicas ou territoriais. Sendo assim, as regiões buscam e almejam alcançar o de-

senvolvimento, o que não é uma tarefa fácil. Algumas regiões jamais conseguiram alcançar os 

altos níveis de desenvolvimento, haja vista as heterogeneidades existentes em cada área e a 

dinâmica econômica. 

Apesar do desenvolvimento ser almejado por todos, ele também pode acabar gerando 

polos de concentração socioeconômica em algumas regiões e/ou cidades em detrimentos de 

outras. 

Desta forma, o desenvolvimento pode trazer tanto efeitos positivos como efeitos nega-

tivos, gerados pela ocorrência de externalidades, ou mesmo do spillover effect. 

Os efeitos da polarização gerada pelo desenvolvimento econômico, podem ser causado-

res de duas ações, os “backwash effects” e “spread effects”, ou seja, os efeitos de retroação e os 

efeitos de difusão do desenvolvimento. 

Posto isso, o desenvolvimento do estado da Paraíba também apresenta suas configura-

ções, que faz com que esse espaço apresente suas peculiaridades, mas também os efeitos corri-

queiros do desenvolvimento, tais como os “backwash effects” e “spread effects”.  

No aspecto regional/nacional, a Paraíba apresenta um quadro de subdesenvolvimento 

em expansão, ou seja, apresenta uma taxa de crescimento do PIB anual acima da média regional 
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e nacional, entretanto, apresenta um IDH ainda bastante aquém das mesmas esferas. Quando 

colocado em análise apenas as dimensões internas estaduais, o IDH e o crescimento estadual 

também apresentam um caráter de desigualdades, pois quando isolada a capital do estado, ob-

serva-se a existência de uma disparidade também interna (MENDES et al., 2012). 

A Paraíba apresenta uma divisão em alguns pequenos polos no estado, distribuídos nas 

cidades de João Pessoa, Campina Grande, Patos e Souza, que formam conjuntamente um eixo 

central, com relativa distribuição harmônica nos quesitos do IDHM e do IVS. Entretanto, existe 

uma dominância muito forte exercida pelos polos de Campina Grande e especialmente pelo 

polo de João Pessoa, onde o efeito de transbordamento, apresenta uma maior intensidade. 

O processo de desenvolvimento centralizado nestes polos, apresenta determinados efeitos po-

sitivos, como os efeitos de transbordamentos, porém, também apresenta efeitos negativos, como 

a formação de uma zona de baixo desenvolvimento e alta vulnerabilidade entre os dois princi-

pais polos do estado (Figura 22). 

 

 Figura 22 – Paraíba - Clusters IDHM e mapa do IDHM -2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria.   

 

A Figura 22, apresenta a formação de clusters do IDHM no estado da Paraíba, no ano 

de 2010. Observando a formação espacial dos clusters de desenvolvimento, pode-se destacar a 

Campina Grande  
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formação de uma zona de baixo desenvolvimento entre os dois principais polos de desenvolvi-

mento do estado (representada pelo arco em amarelo), que compreende as divisas das macror-

regiões do Agreste e da Mata Paraibana. 

A formação da zona entre os dois principais polos apresenta características de um efeito 

de retroação, ou melhor, um efeito de particularidades que agrava as disparidades regionais, por 

meio da migração específica dos fluxos de capitais das regiões periféricas para o polo central. 

Esse mesmo efeito, também pode ser observado na formação espacial de clusters para o 

IVS, no ano de 2010, observado na figura 23. 

 

 Figura 23 – Paraíba –Clusters - IVS e mapa do IVS – 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração própria.  

 

Como apresentando nas figuras 22 e 23, constata-se que existe uma zona de baixa vul-

nerabilidade entre os dois principais polos do Estado, isto é, existe uma concentração muito 

forte nos principais polos da Paraíba, fazendo com que essa região apresente baixos fluxos de 

Campina Grande  
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divisas e de ativos capazes de proporcionar o desenvolvimento socioeconômico, restando pou-

cas alternativas de geração de emprego e renda, o que, muitas vezes, se aparentam apenas como 

cidades dormitórios, sendo dependentes também da renda de aposentados.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS. 

 

O Estado brasileiro, ao longo do tempo, foi tomando para si algumas responsabilidades 

e centralizando o ônus de desenvolver as regiões, isso fez com que o estado criasse mecanismos 

de ação de grandes proporções, capazes de alavancar o processo de desenvolvimento de uma 

região, que quando não conduzidos corretamente, podem agravar ainda mais a vulnerabilidade 

socioeconômica existente. 

A tomada de decisão vai muito além das esferas econômica e política, já que o cumpri-

mento dessas atividades por parte do Estado requer o desenvolvimento de um processo logístico 

(geração dos aparatos de infraestruturas necessárias a expansão da atividade produtiva e de 

serviços), que acaba favorecendo o processo de concentração, a formação de clusters. 

Como exposto durante o trabalho, o estado da Paraíba apresentou uma evolução no pro-

cesso de desenvolvimento durante o período analisado, com destaque para o período de 2000 a 

2010, período este, que foi marcado por um conjunto de políticas públicas voltadas para a base 

da economia, ampliando, assim, a geração de emprego e renda e consequentemente a evolução 

do desenvolvimento socioeconômico. 

Outro ponto, que pode ser observado durante este trabalho é a forte concentração das 

atividades econômicas no estado (que resulta também na concentração de dados socioeconômi-

cos), na microrregião de Campina Grande e principalmente na de João Pessoa, evidenciado 

assim, a hipótese de concentração em polos na Paraíba. 

 Resultante do processo de concentração e dos efeitos da polarização gerada pelo desen-

volvimento econômico, os efeitos de retroação (“backwash effects”) também foram apresenta-

dos no estado, formando uma zona de vulnerabilidade entre os seus principais polos. 

Esse processo de concentração se torna prejudicial ao fornecimento de bens e serviços 

à sociedade, com isso, fica a cargo do Estado fornecer a maioria desses bens e serviços essen-

ciais a “custo zero”. Desta forma, uma gama de serviços, como aparatos educacionais e de 

saúde, acaba se concentrando no Estado local e/ou nacional. Sendo assim, este, na maioria das 

vezes, é responsável por dinamizar as atividades dos centros mais distantes do polo central e 

dinâmico de uma região. 

Esse conjunto de serviços gerados pelo Estado tem um poder atrativo sobre as regiões. 

Como destacado por Milton Santos (2003), a alocação de bens e a oferta de serviços, necessárias 

ao processo de desenvolvimento dos polos de menor densidade populacional e de atividade 
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produtiva, são responsáveis pela existência das cidades de menor porte. Já o grosso das ativi-

dades econômicas tende a se concentrar nos polos centrais, contribuindo para criação das aglo-

merações observadas na análise referente ao estado da Paraíba. 

Desta forma, a Paraíba tem o poder de utilizar suas forças (bens e serviços gerados pelo 

Estado) para facilitar direta ou indiretamente a concentração da produção, ou mesmo para for-

necer serviços à população local. Porém, essas decisões não são tomadas apenas considerando 

a “boa vontade” do Estado, porque as tendências de concentração acabam formando composi-

ções monopolistas19 e oligopolistas, nas que impõem a repartição não apenas da poupança po-

pular mas também das tomadas de decisão. Com isso, essas organizações utilizam desse poder 

de decisão em benefício próprio, ou seja, agravando cada vez mais a situação de baixo dina-

mismo existente (SANTOS, 2013).  

Por tudo isso, cabe ao Estado agir de tal modo que busque desenvolver a sociedade 

como um todo, envolvendo todos os indivíduos e agentes econômicos no processo. Desta forma, 

é necessária uma reformulação das ações e políticas do Estado, visando uma maior integração, 

ou seja, “pensar em políticas urbanas centradas no reforço da base econômica de alguns muni-

cípios estratégicos, em propostas de desconcentração espacial de algumas atividades, em estí-

mulos à interiorização da expansão econômica, entre outras questões”(MELO, 2014, p.125). 

Sendo assim, é necessário pensar cada vez mais o território paraibano, procurando apro-

veitar suas diferenciações e potencialidades, buscando um equilíbrio entre as regiões, para as-

sim evitar a excessiva concentração econômica e demográfica muito presente na tradição dos 

estados brasileiros. 

A Paraíba apresenta diversas potencialidades, que podem ser exploradas dentro das suas 

características, respeitando as suas condições climáticas. Tais como o turismo, a produção de 

calçados, os parques tecnológicos e algumas especiarias típicas do semiárido. 

O estado da Paraíba apresenta um cenário natural de grande diversidade. Porém, maior 

parte do território esta incrustado nas regiões semiáridas, compondo assim o polígono das secas. 

Isso representa um fator limitante ao desenvolvimento, por isso se torna imprescindível a busca 

por estratégias que possam minimizar as características por meio de novas alternativas produ-

tivas capazes de conviver com as estiagens, visando, assim, não só a sobrevivência, mas tam-

bém a convivência com as condições climáticas do estado. 

                                                             
19 O conceito de crescimento cumulativo foi bastante fundamentado por Myrdal (1957). A ideia de que 

as economias externas e de aglomerações são substituídas num dado momento por deseconomias somente seria 

válida se as grandes empresas fossem forçadas a assumir a responsabilidades por sua própria infraestrutura. 
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Desenvolver o Estado, não é só pensar em alternativas de convivências com os efeitos 

naturais, mas consiste acima de tudo em traçar meios e políticas de interligação econômica entre 

todas as regiões, buscando otimizar todas as suas potencialidades, afim de alcançar um desen-

volvimento mais harmônico entre as regiões que compõem um determinado estado da federa-

ção. 
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