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O mundo todo está vivendo um processo de envelhecimento da população, estando os países 

em diferentes estágios. No Brasil, se distribuirmos a população por idade, a idade com o maior 

contingente vai crescer de 18 anos em 2000, para aproximadamente 60 anos em 2060. A motivação 

teórica do estudo parte do pressuposto que a mudança demográfica influencia o crescimento 

econômico, de forma que quanto mais pessoas em idade ativa maior tende a ser o crescimento 

econômico. Contudo, à medida que a população envelhece, com as regras vigentes de 

aposentadoria, teremos mais pessoas dependentes e isso pode influenciar negativamente o 

crescimento econômico. 

O trabalho faz uma análise de variáveis econômicas e demográficas, com base nos censos 

demográficos do IBGE, anos 2000 e 2010, para os municípios de Santa Catarina, utilizando-se da 

metodologia de análise exploratória de dados espaciais e do software GEODA. Há duas técnicas 

de análise univariada de dados espaciais, sendo a primeira a estatística I de Moran, figura 1, que 

analisa a existência ou não de autocorrelação espacial global, para cada uma das variáveis. Para 

analisar como a variável de interesse se relaciona com sua vizinhança é utilizado o índice LISA 

(Local Indicators of Spacial Association), figura 2, que permite a identificação dos clusters 

espaciais locais, os quais são apresentados sob a forma de um mapa.  

 

Figura 1 – Estatística I de Moran 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir do GEODA 

 

 

Figura 2 – Índice LISA 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: elaborado pelo autor a partir do GEODA

Com a utilização desses elementos teóricos e o software GEODA, logramos obter algumas 

conclusões a respeito da distribuição das variáveis de mudança demográfica e sua relação com as 

variáveis econômicas, como segue. A variável renda per capita mostra que Santa Catarina, apesar 

de estar entre os estados com renda per capita mais elevada no país, ainda possui uma distribuição 

bastante irregular no território. Joinville-Blumenau-Florianópolis é o eixo dinâmico do estado por 

excelência, com muita diversificação de atividades, claramente demostrada na distribuição dos 

clusters. Num nível um pouco abaixo o eixo Tubarão-Criciúma, no sul do estado, com menos 
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diversificação e sofrendo intermitência no setor de mineração e o eixo Joaçaba-Concórdia-

Chapecó, no oeste do Estado, também pouco diversificado, com grande concentração na indústria 

alimentar.  

É bastante nítida a existência de pouco dinamismo econômico em áreas como a região 

central do estado, cujo centro é aproximadamente o município de Santa Cecília, abrangendo o 

quadrilátero Campos Novos-Porto União-Mafra-Lages; a região entre Florianópolis e Lages, cujo 

centro é aproximadamente o município de Alfredo Wagner; e a parte norte da região Oeste, cujo 

centro é aproximadamente o município de São Lourenço do Oeste.  

A variável energia elétrica, muito utilizada para representar o capital, numa equação de 

crescimento econômico, embora mostre-se bastante correlacionada com a renda per capita, precisa 

ser analisada com cuidado pois consumos eletrointensivos podem distorcer os resultados, nem 

sempre há uma correlação positiva entre renda per capita de um município e seu consumo de 

energia elétrica.  

A variável dependência infantil mostra que as regiões mencionadas de baixo dinamismo 

econômico são justamente aquelas com maiores índices de dependência infantil, ou seja, há uma 

correlação negativa entre a renda per capita e a relação de dependência infantil, mostrando uma 

tendência de famílias de menor renda possuírem um maior número de filhos.  

A variável dependência de idosos apresenta uma análise um pouco mais complexa pois 

envolve não somente o fenômeno do envelhecimento da população, mas, também, o do 

esvaziamento de municípios ou atração para os grandes polos, de jovens em busca de trabalho ou 

aperfeiçoamento educacional que causa alterações na relação de dependência de idosos. Um fato 

interessante é a constatação de que o percentual de idosos para o estado de Santa Catarina ser 

inferior ao percentual para o Brasil como um todo e, até mesmo, inferior ao de alguns estados do 

Nordeste. No primeiro caso, não obtivemos uma razão que pudesse explicar esse fato e, neste 

último caso, poderíamos justificar pela existência de emigração de populações de estados 

nordestinos para outras regiões.  

A variável relação de dependência geral apresentou comportamento bastante semelhante à 

da variável relação de dependência infantil, o que pode ser justificado pela pouca influência ainda 

existente da população de idosos no índice. Entretanto, este fator deverá se alterar nos próximos 

anos devido à mudança na composição da população com um crescimento muito grande da 

população de idosos e redução crescente da população infantil. O envelhecimento da população 

causará impactos significativos na previdência social, com reflexos nas finanças públicas. Por essa 

razão o fenômeno da mudança demográfica precisa ser bem compreendido para que os governantes 

tomem decisões que preservem o equilíbrio orçamentário dos entes nacionais. 

A variável crescimento da renda per capita apresentou um comportamento sem muita 

relação tanto com a renda per capita e com as outras variáveis, porém, isso se deve provavelmente 

às limitações do estudo, que se restringiu à análise dos anos 2000 e 2010. Entretanto, se for 

incrementada a análise com uma quantidade maior de anos de estudo, por exemplo, agregando-se 

os censos de 1991, 2000, 2010 e daqui três anos, o censo de 2020, é provável que se obtenham 

resultados diferentes. Nesse caso haveria necessidade de um estudo econométrico em painel que 

poderia ficar como sugestão para um novo trabalho. Como limitação da metodologia poderíamos 

fazer referência às influências de variáveis de municípios de estados contíguos, as quais não são 

consideradas na metodologia.             


