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1. INTRODUÇÃO 

 

As técnicas de geoprocessamento e os Sistemas de Informação Geográfica (SIG) 

estão assumindo uma importância crescente em diversas áreas da ciência. A 

operabilidade, a capacidade de cruzamento de dados e a geração de novas 

informações têm atraído muitos pesquisadores na busca de novas possibilidades na 

utilização destes sistemas. 

 

Neste trabalho de introdução ao geoprocessamento tentou-se explorar as 

possibilidades de aplicação de métodos geoestatísticos em análises de indicadores 

sócio-econômicos, mais especificamente indicadores de níveis de desenvolvimento 

e fluxos migratórios nos municípios do Estado de São Paulo, através do uso do 

programa SPRING 3.3 desenvolvido pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. 

 

O objetivo principal deste trabalho foi analisar as possíveis relações existente entre 

as condições de vida e os fluxos migratórios. A análise espacial realizada a partir de 

indicadores utilizou técnicas de geoestatística, dessa forma, a avaliação das 

possibilidades de aplicação destas técnicas em dados sócio-econômicos também 

representou um objetivo secundário.  

 

Os métodos geoestatísticos de interpolação, também conhecidos como “kriging”’, 

buscam otimizar a interpolação através da divisão da variação espacial em três 

componentes- (a) variação determinística, (b) autocorrelação espacial e (c) ruídos 

não correlacionados (P.Burrough et, al,,1997). Estes métodos foram desenvolvidos 

inicialmente com finalidades geológicas na detecção de jazidas de diamantes, 

porém devido a grande flexibilidade de interpolação, tornam-se ferramentas muito 

úteis para vários campos de pesquisa. 

 

Em trabalhos com dados sócio-econômicos em geoprocessamento é necessário,  

antes de qualquer tentativa de operação computacional, uma análise mais 

aprofundada sobre o significado dos vários índices e indicadores disponíveis, esta 

escolha será chave para a operabilidade destes dados em ambientes SIG.  
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2. ÍNDICES E INDICADORES 

 

2.1. Indicadores de Desenvolvimento Humano 

Freqüentemente, nota-se uma tendência a identificar a noção de desenvolvimento 

humano tanto com o desenvolvimento dos recursos humanos quanto com as 

necessidades básicas ou com o bem-estar do ser humano. Essa percepção é 

incorreta, pois o conceito de desenvolvimento humano é mais abrangente do que 

qualquer uma dessas noções. O desenvolvimento dos recursos humanos vê os 

seres humanos como insumos nos processos produtivos, não como beneficiários do 

processo. O desenvolvimento humano trata do desenvolvimento dos recursos 

humanos com ênfase no incremento do capital humano mas, ao mesmo tempo, 

destaca os seres humanos como beneficiários do processo de desenvolvimento. O 

conceito de desenvolvimento humano não é parcial como o de bem-estar. Na 

verdade, a idéia do desenvolvimento humano engloba todas as outras e, portanto, 

representa uma noção mais abrangente do desenvolvimento sendo, assim, um 

conceito holístico (IPEA et. al, 1997). 

 

Os índices e indicadores de desenvolvimento utilizados neste trabalho foram 

retirados do “Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil” produzido pelo Instituto 

de Pesquisa Econômicas Aplicadas-IPEA e pela Fundação João Pinheiro em1997 

 

2.1.1 Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 

Criado por um grupo de especialistas liderados pelo cientista Mahbub ul Haq, o 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) surgiu na tentativa de mensuração do 

conceito sócio-econômico de desenvolvimento humano. Desde 1990, este índice é 

anualmente publicado pelas Nações Unidas para todos os países. O IDH é um 

índice sintético construído a partir de três dimensões básicas: longevidade, 

educação e renda. Embora sua concepção básica tenha permanecido inalterada 

desde sua criação, tem sido objeto de reformulação ultimamente. O IDH utilizado 

neste estudo seguiu a metodologia de construção de 1995, onde o Brasil ocupava a 

62A colocação no grupo das nações de alto desenvolvimento humano. No último 
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relatório divulgado pelas Nações Unidas neste ano, o IDH utilizado apresenta 

diferenças na metodologia de construção e aponta o Brasil em 79O lugar, 

classificando-o como nação com médio desenvolvimento humano. 

 

A metodologia de construção do IDH de 1995 baseia-se em indicadores básicos 

para as três dimensões: 

- Indicador de Longevidade…………Esperança de vida ao nascer; 

- Indicador do nível de Educação… Combinação da taxa de alfabetização de 

adultos (15 anos e mais), com uma ponderação de 2/3, e da taxa combinada de 

matrículas nos três níveis de ensino (fundamental, médio e superior) em relação 

à população de 7 a 22 anos de idade, com uma ponderação de 1/3; 

- Indicador do nível de Renda……... medido pelo PIB real per capita em 

dólares PPC, isto é, corrigidos por um índice de Paridade do Poder de Compra 

(PPC$). 

 

Cada valor individual de qualquer dimensão, de cada estado ou, como nosso caso 

municípios, são transformados para uma escala de 0 a 1, através da seguinte 

expressão: 

 

Índice = (V-Vmín) / ( Vmáx - Vmín) 

Onde: 

V= valor do componente x no município y 

Vmín= valor mínimo do componente x entre os municípios 

Vmáx= valor máximo do componente x entre os municípios 

 

A partir do “Relatório de Desenvolvimento Humano” de 1995, os limites mínimos e 

máximos de cada dimensões foram assim fixados: 

-Esperança de vida ao nascer-  25 e 85 anos; 

-Alfabetização de adultos- 0% e 100%; 

-Taxa combinada de matrículas- 0% e 100%; 

-PIB real per capita- US$100 e US$40.000. 
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O IDH é calculado com a média aritmética simples dos índices: 

 

 

 

 

 

Onde:    (0 < IDH < 1) 

 

2.1.2. Índice de Condições de Vida (ICV) 

O ICV é um índice sintético desenvolvido por pesquisadores do IPEA e da Fundação 

João Pinheiro-FJP. Este índice é obtido basicamente através do mesmo processo 

que o IDH, porém algumas adaptações metodológicas foram feitas para adequar o 

índice a análise à um nível municipal. O ICV inclui 20 indicadores básicos 

disponíveis agrupados em cinco dimensões: Longevidade, Educação, Renda, 

Infância e Habitação. Os indicadores utilizados para a construção do ICV são: 

 

-Longevidade…….Esperança de vida ao nascer* 

   Taxa de mortalidade infantil 

-Educação………...Taxa de analfabetismo* 

   Número médio de anos de estudo* 

   Porcentagem da população com menos de 4 anos de estudos 

Porcentagem da população com menos de 8 anos de estudos 

Porcentagem da população com mais de 11 anos de estudos 

-Renda……………. Renda familiar per capita* 

   Índice L de Theil (desigualdade de renda) 

   Porcentagem de pessoas com renda insuficiente 

   Insuficiência média de renda 

   Grau de desigualdade na população com renda insuficiente 

-Infância…………...Porcentagem de crianças que não freqüentam a escola   

   Defasagem escolar 

   Porcentagem de crianças com mais de um ano de atraso 

escolar 

IDH= (Índice de Longevidade + Índice de Educação + Índice de Renda) 

3 
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   Porcentagem de crianças que trabalham 

-Habitação………...Porcentagem da população vivendo em domicílios com 

densidade superior a 2 pessoas  

   Porcentagem da população vivendo em domicílios duráveis 

   Porcentagem da população vivendo com abastecimento de água  

Porcentagem da população vivendo em domicílios com 

instalações de esgoto 

 

(*)indicadores presentes no IDH 

 

 

Onde: (0 < ICV < 1) 

 

A diferença básica entre o IDH e o ICV é que além deste segundo contemplar 

indicadores de condições de habitação e infância, o ICV é um índice mais adequado 

à análises a nível municipal. Como o IDH foi inicialmente idealizado para ser 

calculado para países, ou seja, para sociedades razoavelmente fechadas, tanto do 

ponto de vista econômico (no sentido de que os membros da sociedade são 

proprietários de todos os fatores de produção) quanto do ponto de vista demográfico 

(no sentido que não há migração temporária). Para uma economia fechada, a renda 

gerada sempre representa um bom indicador da renda apropriada pela população 

local e, portanto, do seu nível de consumo. Em um município, porém, pode ocorrer 

que parte do valor adicionado, ou renda gerada, se destine à remuneração de 

indivíduos não residentes. Além disso, em uma sociedade pouco sujeita a 

migrações nos diversos níveis do sistema educacional representa um bom indicador 

do esforço feito tanto por governos, quanto por famílias e indivíduos, para aumentar 

o grau de escolarização de uma população (IPEA et. al,1997). 

 

2.2. Indicadores de fluxos migratórios  

 
ICV= (Ín. Longevidade + Ín. Educação + Ín. Renda + Ín. Infância + Ín. Habitação) 

5 
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O termo migração é muito rico em possibilidades de interpretação o que resulta 

numa verdadeira anarquia da diferença de conceituação do fenômeno migratório. 

Na maioria das vezes, esse fenômeno é apreendido apenas indiretamente, avaliado 

em termos de volume, pela diferença entre o balanço demográfico global de 

determinado período e o balanço de natimortalidade correspondente. Nem todos os 

sociólogos e estatísticos aceitam estas limitações. Embora elas tenham permitido 

delinear o estudo de uma categoria de movimentos atuais, não dão conta das 

migrações sazonais ou definitivas que ocorrem dentro dos Estados (Sorre,1984).  

 

Neste trabalho foram utilizados índices e indicadores gerados pelo Núcleo de 

Estudos Populacionais (NEPO) da Universidade de Campinas (UNICAMP). Os 

dados disponíveis são referentes a informações censitárias (1986, 1991, 1996), ou 

seja contemplam apenas o cenário no instante da pesquisa, dessa forma são 

ignorados todos e quaisquer deslocamentos em períodos de tempo inferiores a 

estes intervalos. Assim, os dados utilizados foram  os referentes ao período de 91 a 

96.  

 

Foram fornecidos dados referentes ao volume bruto de imigrantes e de emigrantes, 

o saldo migratório ( diferença entre imigrantes e emigrantes ) e o índice de eficácia 

migratória (IEM). Onde: 

Imigrante…………. Pessoa que, cinco anos antes do recenseamento, residia em 

outro Município que o especificado. 

Emigrante…………Pessoa recenseada em outro Município e que, cinco anos antes, 

residia no Município especificado. 

Saldo Migratório..Diferença entre Imigração e Emigração totais registradas no 

período 

I.E.M………………. Calculado pela razão (I-E)/(I+E) . Varia entre –1(alta ineficácia, 

ou seja, município apresenta apenas emigração) e +1(alta 

eficácia, ou seja, o município apresenta apenas imigração). Os 

valores próximos a zero sugerem áreas de circulação de 

população. 
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3. ENTRADA DE DADOS NO SPRING 3.3 

 

O SPRING (Sistema para Processamento de Informações Georeferenciadas) é um 

banco de dados geográfico que vem sendo desenvolvido pela Divisão de 

Processamento de Imagens (DPI) do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais 

(INPE) desde 1991. O programa utilizado para este trabalho foi o SPRING versão 

3.3b para ambiente Windows. 

 

Um banco de dados geográficos é composto por conjuntos de planos de 

informação, um conjunto de geo-objetos e um conjunto de objetos não-espaciais. O 

sistema gerenciador de banco de dados do SPRING é o Code Base. O formato dos 

dados no CodeBase é compatível com o Dbase 4, o que torna possível a integração 

dos dados com este formato à um banco de dados no SPRING. 

 

O SPRING trabalha basicamente com os conceitos de geo-campo e geo-objeto. Os 

geo-campos representam a distribuição espacial de uma variável que possui 

valores em todos os pontos pertencentes a uma região geográfica, num dado tempo 

t. Um geo-objeto é um elemento único que possui atributos não-espaciais e está 

associado a múltiplas localizações geográficas. A localização pretende ser exata e o 

objeto é distinguível de seu entorno. (Câmara et. al.,1999) 

 

No caso, os municípios do estado de São Paulo são considerados geo-objetos, ou 

seja, cada município é uma entidade geográfica única com localização precisa. 

Estes geo-objetos estão mapeados em um plano cadastral contendo a divisão 

geopolítica dos municípios de São Paulo. Este mapa foi extraído da Base de 

Informações Municipais (BIM) do IBGE. O mapa cadastral está na escala de 

1/500.000 na projeção SAD69 . 

 

Todos os municípios (geo-objetos) estão relacionados a atributos organizados em 

uma tabela. O relacionamento entre os diversos municípios (geo-objetos) e os 

atributos contidos na tabela se dá através de um código identificador único e 

específico para cada município (GEOID) que é mantido pelo sistema 
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automaticamente e não deve ser modificado pelo usuário. As tabelas (*.dbf) do 

SPRING podem ser manipuladas por qualquer outro aplicativo que possa ler este 

formato, como o Microsoft Access por exemplo. Na realidade, a possibilidade de 

manipulação desta tabela é fundamental para a inserção dos dados provenientes 

das diferentes fontes.  

 

Neste trabalho, os dados fornecidos estavam em formato *.xls (Microsoft Excel). 

Estas tabelas foram então importadas no formato Access onde através do comando 

“join” foram relacionadas e incorporadas à tabela (*.dbf) do SPRING. Em resumo, 

foram anexadas novas colunas com novas informações à tabela de atributos dos 

municípios. As informações contidas nesta tabela foram as seguintes: GEOID; 

Nome do município; Área; Perímetro; Código do Município (IBGE); População; 

Código da Unidade da Federação (no caso todas tinham o código do estado de São 

Paulo); Nome da Unidade da Federação; Nome e código da micro e mesoregião; 

Latitude e Longitude das sedes dos municípios e foram anexados os índices de 

desenvolvimento humano, condições de vida e de eficácia migratória. Uma vez 

montada esta tabela, parte-se para a geração de um mapa de amostras ou pontos 

3D. 

 

Um mapa amostral, ou de pontos 3D é um plano de informação onde todos os 

pontos possuem valores X,Y e Z. Usualmente os valores X e Y estão relacionados à 

localização geográfica, ou mais precisamente à Longitude (X) e à Latitude (Y) dos 

pontos. Os valores Z estão relacionados à variável em estudo no Plano de 

Informação. Podem ser informações referentes à altimetria, concentração de um 

determinado elemento químico ou, como no nosso caso, à índices sócio-

econômicos. 

 

A geração deste mapa amostral se dá por meio de um programa em linguagem  

LEGAL (Linguagem Espacial para Geoprocessamento Algébrico) como mostrado no 

exemplo: 
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Os valores que estão relacionados nas três colunas são exatamente os valores da 

longitude, latitude e o valor do índice no ponto amostral a ser gerado. Este arquivo 

em formato ASCII, quando importado para o SPRING, gera um novo plano de 

informação na categoria amostras e modelo numérico. Para cada índice estudado 

foi gerado um novo plano de informação. 

 

Em nosso estudo foram gerados planos de informações amostrais para o ICV, IDH, 

IEM, Emigrantes e Imigrantes. A localização das amostras correspondia a posição 

geográfica das sedes dos municípios. A utilização das sedes dos municípios como 

geradores de pontos amostrais foi uma decisão que nos pareceu coerente com a 

natureza sócio-econômica dos dados analisados.   

 

 
SAMPLE 
INFO 
// Amostras de Modelagem Numérica // Arquivo ASCII gerado pelo 
Sistema SPRING // Projeto: SP - Plano de informação: icv // 
Categoria: Amostras  - Modelo: DIGITALMODEL DATUM SAD69, 
6378160.000000, 0.003353, 0.000000, 0.000000, 0.000000 
PROJECTION POLYCONIC/SAD69, 1, 0.000000, -0.942478, 0.000000, 
0.000000 
BOX 50058.917000, -2916412.162000, 1069877.311000, -
2101750.168000 
UNITS  Metros SCALE 500000.000000 
INFO_END 
POINT3D 
  -51.073   -21.685     0.802 
  -49.644   -21.235     0.788 
  -46.979   -22.059     0.785 
   .  .  . 
 .  .  . 
 .  .  . 
  -47.876   -22.599     0.857 
  -47.438   -23.547      0.79 
  -49.973   -20.423     0.798 
END 
END 
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É importante apontar que para alguns municípios não constavam dados sócio-

econômicos. A base cartográfica do IBGE contém 645 municípios e estavam 

disponíveis os dados para apenas 570 municípios. 

 

Uma vez construídos os planos amostrais, parte-se para uma nova etapa do 

trabalho, a utilização de geo-estatística  na tentativa de construção de uma grade 

com valores interpolados regularmente distribuídos no espaço. 

 

4. GEOESTATÍSTICA   

 

Os métodos geoestatísticos para interpolação partem do reconhecimento de que a  

distribuição espacial de qualquer atributo contínuo é geralmente muito irregular para 

que possa ser modelada por uma função matemática simples. Pelo contrário, a 

variação pode ser melhor descrita através de uma superfície estocástica. O atributo 

é então entendido como uma variável regionalizada, o termo se aplica igualmente  

a valores de pressão atmosférica, elevação em relação ao nível do mar ou, como no 

nosso caso, a indicadores demográficos contínuos. A interpolação através de geo-

estatística é conhecida como krigeagem.(P.Burrough,1997) 

 

As vantagens da interpolação por métodos estocásticos em comparação aos 

métodos determinísticos são: (a) os pesos são determinados a partir de uma análise 

de correlação espacial baseada no semivariograma; (b) a área de influência na 

interpolação é indicada pelo alcance; (c) modela a anisotropia, isto é, detecta as 

direções de maior e menor continuidade espacial do fenômeno; e (d) trata a 

redundância automaticamente atribuindo pesos adequados para agrupamentos de 

amostras. 

 

O método de krigeagem é baseado na análise do semivariograma criado sobre o 

conjunto amostral. Porém, antes da geração do semivariograma é necessária uma 

análise estatística sobre o conjunto de amostras que está sendo analisado no 

momento. Através desta análise é possível prever a eficácia do método para 

interpolação.  São esperados bons resultados para conjunto de amostras com baixa 
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média e variância. Os resultados das análises estatísticas sobre as amostras de 

IDH, IEM e ICV são descritos a seguir.  

 

Quando as amostras apresentam média e variância muito altas o ajuste de uma 

função matemática que alcance um interpolador ótimo se torna muito difícil ou talvez 

impossível. Isto ocorreu com as amostras geradas para os volumes brutos de 

emigrantes e imigrantes. Por exemplo: a variância encontrada para as amostras de 

emigrantes foi de 5.849.879.699 e a média foi igual a 6.511 apresentando valores 

máximo e mínimo iguais a 1.810.117 e 200 respectivamente. Neste caso, foi 

necessário encontrar uma função matemática de transferência que ajustasse estes 

valores para uma média e variância mais adequadas aos métodos geoestatísticos, 

porém que ainda mantivesse a proporção de volume de emigrantes. Como primeira 

tentativa, utilizamos a escala logarítmica na base 10 onde conseguimos um ajuste 

significativo da média e da variância, ajustando-as para 3,416 e 0,226 

respectivamente. Apesar da adequação conseguida, ainda encontramos 

dificuldades no ajuste do semivariograma como poderá ser constatado nos 

resultados apresentados. 

 
ESTATÍSTICAS DOS ÍNDICES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E S T A T Í S T I C A S: iem 
 
=> Número de amostras ...................... 570 
=> Número de amostras válidas ...... 570 
=> Média ................................................... 0.127 
=> Variância ............................................. 0.072 
=> Desvio Padrão .................................. 0.268 
=> Coeficiente de Variação ................. 2.115 
=> Coeficiente de Assimetria .............. 0.183 
=> Coeficiente de Curtose ................... 2.529 
=> Valor Mínimo ...................................... -0.590 
=> Quartil Inferior ..................................... -0.070 
=> Mediana .............................................. 0.110 
=> Quartil Superior ................................. 0.320 
=> Valor Máximo .................................... 0.810 
 

E S T A T Í S T I C A S: idh 
 
=> Número de amostras ...................... 570 
=> Número de amostras válidas ...... 570 
=> Média ................................................... 0.717 
=> Variância ............................................. 0.005 
=> Desvio Padrão .................................. 0.070 
=> Coeficiente de Variação ................. 0.098 
=> Coeficiente de Assimetria .............. -0.779 
=> Coeficiente de Curtose ................... 2.673 
=> Valor Mínimo ...................................... 0.498 
=> Quartil Inferior ..................................... 0.666 
=> Mediana .............................................. 0.740 
=> Quartil Superior ................................. 0.775 
=> Valor Máximo .................................... 0.830 
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Um ajuste teórico do variograma é um passo essencial para se determinar os pesos 

ótimos para interpolação. A geração do variograma é uma etapa do trabalho que 

requer um certo tempo, uma vez que as variáveis que o definem são determinadas 

empiricamente, ou seja, o número de “lags” (interdistâncias), seu valor e a tolerância 

devem ser alterados sucessivamente até que o resultado encontrado seja o mais 

próximo possível de uma função matemática conhecida (exponencial, esférica ou 

gaussiana). O variograma irá determinar os valores de alcance, que é a distância a 

partir da qual as amostras se tornam independentes; patamar, que é o valor do 

semivariograma a correspondente ao seu alcance e; o efeito pepita, que é a cota 

para a qual tende o variograma quando a interdistância (lag) tende a ser zero. O 

efeito pepita reflete microestruturas e  variabilidades de pequena escala não 

captadas pela amostragem.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

E S T A T Í S T I C A S: icv 
 
=> Número de amostras ...................... 570 
=> Número de amostras válidas ...... 570 
=> Média ................................................... 0.758 
=> Variância ............................................. 0.002 
=> Desvio Padrão .................................. 0.047 
=> Coeficiente de Variação ................. 0.062 
=> Coeficiente de Assimetria .............. -0.738 
=> Coeficiente de Curtose ................... 3.505 
=> Valor Mínimo ...................................... 0.574 
=> Quartil Inferior ..................................... 0.728 
=> Mediana .............................................. 0.766 
=> Quartil Superior ................................. 0.794 
� Valor Máximo .................................... 0.858 
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Fig. 1  Tela de controle para a geração do semivariograma do SPRING 3.3.  Os 
valores de LAG, Incremento e Tolerância devem ser sucessivamente ajustados até 
que seja possível o ajuste a uma função matemática conhecida. 
Para os variogramas gerados para os índices em estudo foram determinados as 

seguintes variáveis: 

 

IDH   Lag = 8 Incremento = 59.000 Tolerância = 30.000 
ICV  Lag = 8 Incremento = 51.000 Tolerância = 25.000 
IEM  Lag = 6 Incremento = 14.000 Tolerância =   4.500 
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Foi utilizada a técnica de krigeagem ordinária, ou seja, a definição do interpolador 

não depende da média das amostras. Também é importante ressaltar que não foi 

considerada a anisotropia das amostras, dessa forma assumimos que o 

comportamento das amostras não varia de acordo a uma direção específica. Os 

variogramas gerados e as respectivas curvas de ajuste são mostradas a seguir: 

VARIOGRAMA DO ICV 

 
Para o variograma do ICV foi ajustada uma função esférica. 
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VARIOGRAMA DO IDH 

 
Para o variograma do IDH foi ajustada uma função esférica. 
 
 
VARIOGRAMA DO IEM 

Para o variograma do IEM foi ajustada uma função exponencial. 
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A krigeagem possibilita uma análise dos erros após a validação da função de ajuste. 

É calculada a diferença entre os pontos da grade regular gerados a partir da 

krigeagem  e os valores conhecidos das amostras. Esta análise de erros é 

fundamental pois consegue identificar regiões onde a eficácia do método 

geoestatístico foi maior ou menor. Esta avaliação dos erros é feita a partir do 

diagrama espacial do erro, do histograma do erro, das estatísticas do erro e do 

diagrama do verdadeiro x estimado. 

 

Os resultados obtidos no ajuste do variograma dos três índices foram altamente 

satisfatórios. Todas as análises do erro apresentaram médias muito próximas a zero 

e variância muito baixas. Isto significa que a função de ajuste sugeridas 

conseguiram estipular um interpolador ótimo. As estatísticas dos erros são 

apresentadas as seguir: 

 

 
 

E S T A T Í S T I C A S    D O    E R R O 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

=> Plano de Informação: idh 
 
=> Número de amostras ...................... 570 
=> Média ................................................... 0.000 
=> Variância ............................................. 0.003 
=> Desvio Padrão .................................. 0.056 
=> Coeficiente de Variação ................. 157.185 
=> Coeficiente de Assimetria .............. 0.264 
=> Coeficiente de Curtose ................... 2.804 
=> Valor Mínimo ...................................... -0.127 
� Valor Máximo .................................... 0.172 
 

=> Plano de Informação: iem 
 
=> Número de amostras ...................... 570 
=> Média ................................................... 0.002 
=> Variância ............................................. 0.039 
=> Desvio Padrão .................................. 0.199 
=> Coeficiente de Variação ................. 132.091 
=> Coeficiente de Assimetria .............. 0.113 
=> Coeficiente de Curtose ................... 3.801 
=> Valor Mínimo ...................................... -0.604 
� Valor Máximo .................................... 0.791 
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Uma vez analisados os ajustes e erros é realizada a geração da grade regular 

interpolada por krigeagem. No SPRING 3.3 a resolução máxima que esta grade 

pode alcançar é de 50 linhas por 50 colunas, desta maneira é necessário “refinar” a 

grade regular para uma resolução desejada. O refinamento da grade regular pode 

ser obtido através de interpoladores  bilinear e bicúbico. Neste trabalho foi utilizado 

o método de refinamento bilinear onde são considerados 4 pontos vizinhos. No 

método bicúbico 25 vizinhos são considerados. 

 

Após todos os procedimentos descritos, o que obtivemos foram novos Planos de 

Informação na categoria numérico em formato de grade regular com uma resolução 

de 5Km por 5Km para cada índice trabalhado. É importante destacar que a 

resolução espacial das grades geradas deve ser a mesma para que seja possível 

operações algébricas entre elas. As grades regulares são representações mais 

adequadas a aplicações qualitativas e para análises multiníveis. 

 

A partir do Modelo Digital do Terreno gerado, ou seja, as grades regulares, pode-se 

criar imagens em níveis de cinza. Este tipo de imagem é gerada diretamente do 

mapeamento dos valores de cota do modelo para valores de nível de cinza. 

Supondo-se que cada pixel da imagem é representada por 8 bits pode-se mapear os 

valores  de nível de cinza de 0 a 255. Considerando-se um mapeamento linear dos 

valores de cota do modelo para valores de nível de cinza, quantização linear, pode-

se calcular o NC em função do valor Z pela seguinte equação: 

=> Plano de Informação: icv 
 
=> Número de amostras ...................... 570 
=> Média ................................................... 0.001 
=> Variância ............................................. 0.001 
=> Desvio Padrão .................................. 0.037 
=> Coeficiente de Variação ................. 54.148 
=> Coeficiente de Assimetria .............. 0.230 
=> Coeficiente de Curtose ................... 2.930 
=> Valor Mínimo ...................................... -0.087 
=> Valor Máximo .................................... 0.115 
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Onde Z é o valor do índice estudado. 

 

Esse equacionamento mapeia os valores de cota do fenômeno representado para 

valores de 1 a 255 da imagem. O valor de nível de cinza igual a 0 é usado em áreas 

onde não existe definição do valor de cota para o modelo. A imagem é muito útil 

para se obter uma percepção qualitativa global da variação do fenômeno 

representado pelo modelo digital de terreno. (Felgueiras, 1989) 

 

As imagens em níveis de cinza geradas a partir das grades de IDH, ICV e IEM estão 

apresentadas em anexo. As imagens conseguem descrever o fenômeno em estudo 

de maneira contínua e suave, por isso, tornam-se uma ferramenta muito atraente 

para este tipo de análises. 

 

5. ÁLGEBRA DE MAPAS 

 

A possibilidade de realização de análises espaciais é o que distingue um SIG de 

outros tipos de sistemas de informação. A álgebra de mapas realiza operações 

sobre dados dos tipos TEMÁTICO, MODELO NUMÉRICO DE TERRENO e 

IMAGEM. No SPRING estas operações estão implementadas através de uma 

linguagem de consulta e manipulação espacial, chamada LEGAL (Linguagem 

Espacial para Geoprocessamento Algébrico). 

 

As operações realizadas neste trabalho foram sobre Modelos Numéricos de Terreno 

(grades regulares). Este tipo de modelo utiliza representação matricial o que permite 

que operações pontuais algébricas sejam realizadas. 

 

Duas análises espaciais foram realizadas sobre os índices trabalhados, a primeira 

buscou relacionar o IDH e o ICV tentando identificar as possíveis discrepâncias 

entre estes dois índices identificando áreas onde estes índices apresentavam 

diferenças. A segunda tentou relacionar o IEM ao ICV partindo da hipótese primária 

NC={[(Zi-Zmín)* 254] / (Zmáx-Zmín)}+1 
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de que regiões com melhores índices de condições de vida caracterizam áreas com 

taxas de imigração positiva e vice-versa. Estas duas análises tinham um caráter  

ilustrativo sobre as possibilidades de operação entre este tipo de dados, ou seja, o 

trabalho não esgota as alternativas de análises entre estes dados. 

 

5.1. Análise sobre o ICV e o IDH 

A análise sobre o ICV e o IDH foi realizada através de uma operação algébrica 

simples. Como estes dois indicadores estavam representados em grades regulares 

com iguais resoluções (5.000 m) e ambos os índices variam entre 0 e 1 nenhum tipo 

de normalização de dados foi necessária.  

 

A idéia básica foi gerar uma nova grade regular onde estivessem mapeadas as 

diferenças entre o IDH e o ICV.  

 

 

 

 

Esta operação foi realizada através do programa em linguagem LEGAL exposto 

abaixo: 

 
   

O resultado obtido foi um novo plano de informação numérico. Neste, uma nova 

grade também com resolução de 5.000 metros onde cada ponto indica o valor da 

NOVA GRADE = (GRADE do IDH – GRADE do ICV) 

 { 
Numerico idh ("Amostras"); 
Numerico icv ("Amostras"); 
Numerico diferencas ("Amostras"); 
 
 
idh = Recupere (Nome = "idh_krig_grd_ref"); 
icv = Recupere (Nome = "icv_krig_grd_ref"); 
 
//Calcula diferencas 
 
diferencas  = Novo (Nome = "dif", ResX = 5000, ResY = 5000, Escala 
= 500000, Min = -0.7, Max = 0.7); 
 
diferencas = (idh-icv); 
 } 
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subtração entre os respectivos valores dos dois índices. Os valores máximo e 

mínimo obtidos através desta operação foram respectivamente 0,00 e –0,09. Isto 

indica que em nenhum ponto o IDH foi maior que o valor do ICV, indica também que 

a diferença máxima entre estes dois índices não ultrapassou valores superiores a 

0,09,  o que para uma variável com intervalo entre 0 e 1 a diferença entre elas não é 

tão significativa. Também foi gerada uma imagem em níveis de cinza onde é 

possível identificar as áreas onde a diferença entre os dois índices foi maior ou 

menor.  

 

5.2. Análise sobre a relação entre o IEM e o ICV 

Nesta análise, foi necessária uma normalização entre os dois índices, em outras 

palavras, foi preciso igualar os intervalos de variação dos dois índices. O IEM é um 

índice que varia entre –1 e +1; já o ICV varia entre 0 e +1. Foi aplicada então uma 

função linear de transferencia  sobre o ICV. A função aplicada foi  y=2x –1; desta 

forma o valor 0 passou a valer –1 e o valor correspondente a +1 seguiu +1.  Esta 

função de transferencia foi aplicada diretamente sobre a grade regular do ICV 

gerando assim uma nova grade regular com o ICV normalizado. O programa em 

LEGAL que gerou esta nova grade foi: 

 

 

 

{ 
Numerico icv ("Amostras"); 
Numerico icvN ("Amostras"); 
 
 
icv = Recupere (Nome = "icv_krig_grd_ref"); 
 
//Calcula icvN 
 
icvN  = Novo (Nome = "icvN", ResX = 5000, ResY = 5000, Escala = 
500000, Min = -1, Max = 1); 
 
icvN = ((2* icv)-(1)); 
 } 
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Uma vez que estes dois índices estavam na mesma escala foi necessária encontrar 

uma operação algébrica que pudesse nos revelar o relacionamento existente entre 

estes dois indicadores.   

Nossa hipótese primária era que áreas com altos índices de condições de vida 

estavam relacionadas a áreas de alta eficácia migratória, ou seja, pólos de atração. 

Foi aplicada a seguinte operação matemática a estes dois índices: 

 

 

 

O módulo da diferença entre estes dois índices torna possível a identificação de 

áreas onde esta hipótese é melhor ou pior sustentada. Por exemplo, áreas com 

ICVn igual a –1 (baixíssimas condições de vida) relacionadas a áreas com IEM igual 

a –1 (somente emigrantes) sustentam a hipótese; áreas com ICVn igual a +1 

(altíssimas condições de vida) relacionadas a áreas com IEM igual a +1 (somente 

imigrantes) também sustentam a hipótese. Desta forma, a nova grade gerada irá 

variar entre 0 e 2 onde quanto mais próximo a zero for o valor encontrado mais a 

hipótese se sustenta, por outro lado, valores próximos a 2 representam áreas onde 

a hipótese não é verdadeira..  O programa utilizado para gerar esta nova grade foi: 

 

Os valores mínimo e máximo encontrados após esta operação foram 

respectivamente 0,0 (confirmação total da hipótese) e 0,78 ( máxima discrepância 

com a hipótese primária). É evidente que esta é uma hipótese simples, com claras 

NOVA GRADE = | ICVnorm. – IEM | 

{ 
Numerico iem ("Amostras"); 
Numerico icvN ("Amostras"); 
Numerico falsahipot ("Amostras"); 
 
 
iem = Recupere (Nome = "iem_krig_grd_ref"); 
icvN = Recupere (Nome = "icvN"); 
 
 
//Calcula areas em oposicao a hipotese inicial 
 
falsahipot  = Novo (Nome = "falsahipot", ResX = 5000, ResY = 5000, 
Escala = 500000, Min = -1, Max = 1); 
 
falsahipot =abs(iem-icvN); 
 } 
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limitações ao entendimento dos relacionamentos existentes entre fluxos migratórios 

e condições de vida, porém o que conseguimos demonstrar é a facilidade 

operacional dos dados quando estes são representados em modelos numéricos de 

terreno. 

 

 

 

 

6. CONCLUSÕES 

 

Todas as etapas do trabalho, desde a adequação dos formatos digitais dos dados 

até as manipulações algébricas dos planos de informação contribuíram 

positivamente para o entendimento das possibilidades e limitações que o 

geoprocessamento nos coloca hoje.  

 

A primeira conclusão tirada de todo este processo surgiu já nos momentos iniciais 

do trabalho. A dificuldade de preparação e adequação dos formatos digitais dos 

dados fornecidos pelas diversas fontes de informações sócio-econômicas exigiu 

conhecimento de diversos softwares. O domínio do Microsoft Access para a 

manipulação de banco de dados e do Microsoft Excel para a manipulação algébrica 

de alguns dados foi essencial para a continuidade do trabalho. Neste sentido, a 

implementação de uma rede de informações geográficas padronizadas poderia 

significar um grande avanço na difusão destas técnicas e na simplificação dos 

modos de operação. 

 

Outro ponto que pode ser destacado é a opção da utilização das sedes dos 

municípios como pontos geradores das amostras (“label points”). Foram alcançados 

resultados coerentes com as expectativas iniciais. É necessário partir agora para 

uma série de levantamentos em campo para que se possa identificar possíveis 

discrepâncias locais. Estas discrepâncias seriam decorrentes da resolução da grade 

gerada na krigeagem. Seguramente, se tivéssemos estes dados a um nível mais 
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próximo que a nível municipal, como, por exemplo, por setores censitários a 

precisão poderia ser melhorada substancialmente. 

 

Com relação aos métodos geoestatísticos, eles se mostraram bastante eficientes 

para a interpolação de dados sócio-econômicos, sobretudo nos indicadores de 

desenvolvimento como o IDH e o ICV, onde os erros encontrados foram muito 

baixos. 

 

A capacidade de operar planos de informação em formatos numéricos padronizados 

simplifica e amplia as possibilidades de manipulação de dados desta natureza em 

análise espacial. Este tipo de representação permite o cruzamento e a geração de 

novas informações através de operações algébricas. 

 

Todas operações realizadas sobre os dados sócio-econômicos geraram imagens 

onde é possível a visualização direta dos relacionamentos destes dados. Como as 

imagens em níveis de cinza são na verdade uma representação visual de valores 

numéricos, é possível seguir para a análise ponto a ponto de como estes dados 

estão se comportando no espaço em uma resolução muito mais refinada.      
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