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RESUMO 

 

Em 2016, o estado do Ceará possuía a maior área plantada de feijão com participação de 

13,0% do país, todavia, participando com apenas 2,2% da quantidade produzida dessa cultura, 

resultando, desse modo, na vigésima terceira posição em produtividade nacional. A presente 

dissertação tem como objetivo central identificar a existência ou não de dependência espacial 

da produtividade agrícola do feijão cearense nos anos de 2008 a 2016, considerando todos os 

municípios cearenses, ao longo dos anos. Tem-se, como objetivos específicos, identificar a 

existência de dependência global e local univariada dessa cultura, e também sua dependência 

espaço temporal, além de verificar a existência de padrões de dependência locais da 

produtividade agrícola do feijão em relação às quatro variáveis climáticas selecionadas. Para 

alcançar esses objetivos foi feito uso da técnica de análise exploratória de dados espaciais 

(AEDE), com base nos dados da Pesquisa Agrícola Municipal disponibilizada pelo IBGE e da 

Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme). Os principais resultados 

apontaram a presença de dependência espacial nessa cultura em todos os anos. Todavia, a 

força da associação linear identificada reduziu-se no período, afetando diretamente os quatro 

tipos de padrões espaciais locais, mais conhecidos como clusters espaciais, cujo fator 

principal determinante pode ser os anos de chuvas abaixo da média. No tocante à defasagem 

temporal, os resultados indicaram a presença de dependência espaço temporal na 

produtividade agrícola do feijão cearense em todos os anos, cujo padrão espaço temporal local 

predominante foi do tipo Baixo-Baixo (BB), revelando uma característica persistente de baixa 

produtividade do feijão na grande maioria dos municípios cearenses. Em relação às variáveis 

climáticas, os principais resultados apontaram para a presença de dependência espacial da 

produtividade agrícola do feijão em relação a todas elas, em quase todos os anos, com 

mudança do sinal e da força da autocorrelação diferindo entre anos acima e abaixo da média 

de chuvas. Por fim, foi possível observar, também, vários deslocamentos dos quatro tipos de 

clusters espaciais no território do estado do Ceará, com diferentes mudanças na sua 

composição em termos de municípios, mas mantendo recorrente o padrão de dependência 

espacial em algumas regiões, com destaque para o cluster tipo Baixo-Baixo (BB), revelando a 

baixa produtividade dessa cultura no Estado em torno dos municípios com as piores 

condições climatológicas. 

 

Palavras-chave: Produtividade agrícola do feijão cearense. Análise exploratória de dados 

espaciais. Dependência espacial. Variáveis climáticas. Clusters espaciais. 



 

 

ABSTRACT 

 

In 2016, the state of Ceará had the largest bean planted area with 13.0% of the country, 

however, participating with only 2.2% of the amount produced from this crop, resulting in the 

twenty-third position in national productivity. The present dissertation aims to identify the 

existence or not of spatial dependence of the agricultural productivity of beans from the years 

2008 to 2016, considering all the municipalities of Ceará over the years. The specific 

objectives are to identify the existence of univariate global and local dependence of this crop 

as well as its dependence on temporal space, as well as to verify the existence of local patterns 

of dependence of the bean's agricultural productivity in relation to four selected climatic 

variables. To achieve these objectives, the exploratory spatial data analysis (ESDA) was used 

based on data from the Municipal Agricultural Survey provided by IBGE and the Cearense 

Foundation for Meteorology and Water Resources (Funceme). The main results point to the 

presence of spatial dependence in this culture in all years. However, the strength of the linear 

association identified was reduced in the period directly affecting the four types of local 

spatial patterns, better known as spatial clusters, whose main determinant factor may be 

below-average rainy years. Regarding the time lag, the results indicate the presence of 

temporal space dependence in the agricultural productivity of the beans of Ceará in all the 

years, whose pattern local local time was of the Low-Low (BB) type, revealing a persistent 

characteristic of low productivity of the beans in the great majority of municipalities of Ceará. 

Regarding the climatic variables, the main results point to the presence of spatial dependence 

of the agricultural productivity of the beans in relation to all of them in almost every year, 

with change of the signal and the strength of the autocorrelation differing between years 

above and below the average of rain. Finally, it was possible to observe several displacements 

of the four types of spatial clusters in the territory of the state of Ceará with different changes 

in their composition in terms of municipalities, but maintaining the pattern of spatial 

dependence in some regions, Low-Low (BB), revealing the low productivity of this crop in 

the State around the municipalities with the worse climatological conditions. 

 

Keywords: Agricultural productivity of bean. Exploratory spatial data analysis. Space 

dependence. Climatic variables. Space Clusters. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Segundo dados da Pesquisa Agrícola Municipal (PAM), divulgada anualmente 

pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a área plantada de feijão registrou 

queda no período entre 2008 e 2016 em quase todas as regiões do país, exceto no Centro-

Oeste, que anotou crescimento de 107,3% e um incremento de 220,9 mil ha de área plantada 

dessa cultura na comparação entre os dois anos.  

Em 2016, a região Nordeste deteve ainda quase metade da área plantada do Brasil, 

com o estado do Ceará ocupando a primeira colocação no ranking nacional, revelando a 

importância dessa cultura para o estado. O Ceará registrou a maior participação da área 

plantada de feijão no total da área plantada na lavoura temporária comparado a todos os 

demais estados do país. Vale ainda destacar que o feijão vem ocupando a segunda maior área 

plantada na lavoura temporária cearense, dentre as dezesseis culturas realizadas desde 2008, 

superado apenas pela área plantada de milho. Ademais, o plantio dessa cultura está presente 

em quase todos os municípios cearenses, com a exceção de Fortaleza em 2016. 

No tocante à quantidade produzida, o Brasil registrou queda significativa na 

comparação dos anos de 2008 a 2016, acompanhando diretamente a redução de área plantada 

no mesmo período. É importante ressaltar que a produção de feijão também caiu em todas as 

regiões, exceto, novamente, na região Centro-Oeste.  

A região Nordeste registrou a maior queda na quantidade produzida de feijão, 

saindo da terceira posição no ranking nacional, em 2008, para a quarta posição em 2016, com 

a região Sudeste assumindo a primeira colocação apenas no ano de 2016, seguida pelas 

regiões Sul e Centro-Oeste. O estado do Ceará acompanhou a trajetória da queda registrada na 

produção nordestina de feijão, saindo da quinta posição no ranking nacional, em 2008, para a 

nona colocação em 2016.  

Como resultado, a produtividade agrícola nacional da lavoura do feijão apresentou 

um crescimento de apenas 1,8%, passando de 872 kg/ha, em 2008, para 888 kg/ha, em 2016, 

resultado dado pela combinação simultânea de queda na área plantada (-25,7%) superior à 

queda na quantidade produzida (-24,4%) nesta cultura. Apenas as regiões Sudeste, Sul e Norte 

apresentaram crescimento de produtividade nessa cultura. O Nordeste manteve, ao longo dos 

últimos nove anos, os índices de produtividade mais baixos do país, com o Ceará ocupando a 

vigésima terceira colocação em produtividade. 

O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF) 

apresenta, como um dos seus principais objetivos, o estímulo à renda e a melhoria da 
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qualidade de vida dos agricultores familiares localizados nas regiões mais carentes do país. 

Mostra-se, assim, como uma das principais políticas voltadas para a melhoria da 

produtividade de várias culturas de subsistência especialmente presentes na região Nordeste. 

Tais recursos originados desse programa são utilizados para financiar o custeio e a 

comercialização da produção agropecuária, investir em armazenagem, beneficiamento e 

industrialização destes produtos e garantir o fortalecimento dos agricultores, especialmente os 

pequenos através do fomento à adoção de técnicas que possibilitem o aumento da produção e 

da produtividade. 

A maioria dos estabelecimentos rurais do Ceará pratica uma agricultura de 

subsistência. Grande parte da população rural enfrenta sérios problemas relativos à fome e 

desigualdades sociais. Diante do cenário verificado no meio rural cearense, o PRONAF ganha 

uma importância maior como agente de desenvolvimento, incentivando através do crédito 

rural o aumento da produtividade agrícola do feijão (OLIVEIRA et al., 2008). 

Conforme a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste - SUDENE 

(2018), órgão pertencente ao Ministério do Desenvolvimento Regional, o semiárido brasileiro, 

concentra-se principalmente na região Nordeste do país, compreendendo também alguns 

municípios localizados no estado de Minas Gerais, situado na região Sudeste. 

Destaca-se que, através das Resoluções do Conselho Deliberativo da Sudene de nº 

107, de 27/07/2017, e de nº 115, de 23/11/2017, que tratam dos novos critérios técnicos e 

científicos destinados à delimitação do semiárido brasileiro, a referida instituição definiu três 

critérios para delimitação dessa área: precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior 

a 800 mm; índice de aridez de Thornthwaite igual ou inferior a 0,50;  por fim, o percentual 

diário de déficit hídrico igual ou superior a 60%, considerando todos os dias do ano.  

A partir do ano de 2017, o semiárido brasileiro passou a ser formado por 1.262 

municípios, pertencentes aos estados do Maranhão, Piauí, Ceará, Rio Grande do Norte, 

Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia e Minas Gerais. Essa nova delimitação 

representa uma área de 1.128.697 Km², cobrindo uma população de 27.870.241 habitantes1.  

Vale destacar que o Ceará detém aproximadamente 93% de seu território inserido 

na região do semiárido nordestino, o que o torna vulnerável aos fenômenos da seca, 

caracterizada principalmente pela irregularidade têmporo-espacial e escassez pluviométrica 

em determinados períodos do ano, na qual, é potencializado seu efeito pelas altas taxas de 

evaporação/evapotranspiração afetando em boa parte a produtividade da agricultura.  

                                                             
1 Dados de 2017. 
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Com base nas Resoluções do Conselho Deliberativo da Sudene, a região do 

semiárido cearense passou a ser composta por um quantitativo de 175 municípios, 

participando com 13,9% do total de municípios que formam o semiárido nacional, superado, o 

número de municípios dos estados da Bahia (278 municípios), Paraíba (194 municípios) e 

Piauí (185 municípios). 

Neste contexto, cita-se que a grande maioria dos municípios cearenses está 

inserida no território do semiárido, que se constitui em uma região caracterizada 

ambientalmente por possuir solos rasos, com presença de rochas cristalinas, altas 

temperaturas, variabilidade espacial e temporal das chuvas e elevada deficiência hídrica, 

apresentando recorrentes secas (IPECE, 2018).  

Sob o ponto de vista geoambiental, o mesmo instituto destaca que, além das 

vulnerabilidades impostas pela irregularidade pluviométrica do semiárido, parte significativa 

dos solos apresenta-se degradada ou em estágios avançados de desertificação afetando 

sobremaneira a produtividade de várias culturas agrícolas, em especial a cultura do feijão. 

Por fim, alerta que os recursos hídricos superficiais e subterrâneos tendem para a 

insuficiência ou exibem níveis comprometedores de poluição. De tal modo que esse problema 

se agrava na área do bioma da caatinga, tendo em vista que a deficiência dos recursos hídricos 

se constitui como um dos principais empecilhos para a ocupação humana e para a satisfação 

das necessidades das atividades do meio rural. 

  

1.1 Problemas da pesquisa e sua importância 

 

A produtividade agrícola do feijão, assim como qualquer medida de 

produtividade, é medida a partir da divisão entre a quantidade produzida de feijão em 

toneladas e pela área plantada em hectares multiplicada por mil. O presente trabalho apresenta 

como principais problemas as seguintes questões: (i) A produtividade dessa cultura guardou 

alguma relação de dependência com a localização geográfica dos municípios cearenses 

revelando, assim, algum tipo de dependência espacial sistemática, ou seus dados são 

distribuídos aleatoriamente nos anos analisados? (ii) Essa cultura guardou uma relação de 

dependência espaço temporal ao longo do anos? (iii) Existiu nos anos selecionados, 

dependência da produtividade dessa lavoura com algumas variáveis climáticas selecionadas? 

As respostas para estas questões é de suma importância, pois pode apontar para a 

dependência dessa cultura em relação a fatores locais, como exemplo: sociais, econômicos, 

culturais e ambientais, revelando que a medida de produtividade depende desses fatores. 
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Ademais, é possível saber quais regiões são mais produtivas dentro do território e como o 

grau de produtividade muda ao longo do tempo, permitindo assim compreender melhor a 

dinâmica desta. 

 

1.2 Hipóteses 

 

O presente estudo apresenta quatro hipóteses centrais a serem testadas a partir dos 

objetivos, técnicas e metodologias utilizadas: (i) existência de dependência global e local 

univariada da produtividade agrícola do feijão e a presença de diferentes padrões espaciais 

locais, mais conhecidos como clusters espaciais, em diferentes regiões do Estado; (ii) há 

dependência global e local bivariada no tempo da produtividade agrícola do feijão num dado 

ano em relação a mesma variável observada nos municípios vizinhos no ano anterior, além da 

presença de diferentes padrões espaciais locais bivariados no tempo em diferentes regiões do 

Estado; (iii) existência de dependência global e local bivariada da produtividade agrícola do 

feijão com relação a um conjunto de variáveis climáticas selecionadas, além da presença de 

diferentes padrões espaciais locais, ou seja, existência de clusters espaciais bivariados com 

variáveis climáticas em diferentes regiões do Estado; e (iv) há mudanças nos padrões 

observados ao longo dos anos investigados. 

 

1.3 Objetivos 

 

Na presente seção serão apresentados os objetivos geral e específicos da pesquisa 

quando se mostrará a enfase central e os detalhamentos da análise. 

 

1.3.1 Objetivo geral 

 

Diante do exposto, o presente estudo tem como objetivo geral conhecer, descrever 

e visualizar a distribuição espacial da produtividade agrícola do feijão cearense, almejando 

identificar a existência, ou não, de padrões espaciais nesta variável para os municípios 

cearenses nos anos de 2008 a 2016. Para cumprir com o objetivo proposto, faz-se uso da 

técnica conhecida como análise exploratória de dados espaciais (AEDE), permitindo, assim, 

uma comparação e uma identificação de possíveis mudanças no padrão espacial ao longo dos 

anos.  

 



19 

 

Busca-se, essencialmente, detectar a existência de efeitos espaciais nos dados da 

produtividade agrícola do feijão cearense, provocados tanto por dependência espacial quanto 

pela heterogeneidade espacial derivada de diferentes características na estrutura espacial de 

produção dos municípios. Deve-se considerar que esses dois efeitos podem estar imbricados, 

ou seja, podem se afetar mutuamente.  

 

1.3.2 Objetivos específicos 

 

Para isso, traçam-se alguns objetivos específicos a serem alcançados no término 

do trabalho. O primeiro, é realizar uma análise descritiva da dinâmica nos dados de área 

plantada total na lavoura temporária em hectares, área plantada de feijão em hectares, 

quantidade produzida de feijão em toneladas e, por fim, da produtividade agrícola de feijão 

em quilos por hectare para o país, por regiões, estados e municípios. Também foram 

consideradas as regiões de planejamento no estado do Ceará no período de 2008 a 2016, 

buscando-se identificar quais as principais mudanças ocorridas nesse período.  

Segundo, detectar a presença de outliers globais superiores ou inferiores, que são 

observações de produtividade agrícola do feijão que fogem muito do padrão do restante das 

outras observações para cima ou para baixo em todo o território do estado. 

Terceiro, calcular os índices de autocorrelação espacial global e local univariados 

da distribuição da produtividade agrícola do feijão cearense. No primeiro caso, busca-se 

identificar a existência ou não de padrões de dependência espacial global desta cultura no 

estado, ou seja, saber se os dados da produtividade agrícola do feijão cearense são distribuídos 

aleatoriamente ou seguem um padrão espacial sistemático global. No segundo caso, busca-se 

capturar padrões locais de associação linear da produtividade agrícola do feijão em algumas 

regiões do estado, na tentativa de identificar posteriormente a existência de padrões de 

associação espacial mais conhecidos como clusters espaciais da mesma variável. 

Quarto, calcular os índices de autocorrelação espacial global e local bivariada no 

tempo, quando, a princípio, busca-se descobrir se a produtividade agrícola do feijão num dado 

município guardou uma dependência espacial global com os valores dessa mesma variável 

defasada no tempo nos municípios vizinhos, ou seja, identificar a existência de um padrão 

linear global entre duas variáveis iguais e defasadas no tempo, para posteriormente, identificar 

se a produtividade agrícola num dado município em determinado ano guardou uma associação 

espacial local com os valores da mesma variável defasada no tempo nos municípios vizinhos, 

na tentativa de identificar a existência de clusters espaciais bivariados defasados no tempo. 
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Quinto, calcular os índices de autocorrelação espacial global e local bivariados 

entre a produtividade agrícola do feijão e algumas variáveis climáticas selecionadas, tentando-

se, inicialmente, descobrir se os valores da produtividade agrícola do feijão num dado 

município apresentam dependência espacial global com os valores das variáveis climáticas 

observadas nos municípios vizinhos, ou seja, identificar a existência, ou não, de um padrão 

global entre as duas variáveis diferentes selecionadas, para posteriormente, identificar padrões 

de associação espacial local entre a produtividade agrícola do feijão num dado município com 

os valores das variáveis climáticas observadas nos municípios vizinhos, na tentativa de 

identificar posteriormente a existência de clusters espaciais bivariados climáticos. 

Por fim, como sexto objetivo, buscou-se identificar outliers espaciais e pontos de 

alavancagem no espaço, que são localidades atípicas na produtividade agrícola do feijão 

cearense, que exibem um padrão espacial distinto do restante dos dados, capazes de afetar o 

padrão de dependência espacial capturado pela medida global de autocorrelação espacial.  

 

1.4 Estrutura do trabalho 

 

O presente estudo está divido em cinco seções. Após essa introdução, a seção dois 

apresentará o referencial teórico sobre a importância da cultura do feijão e alguns exemplos 

de uso da técnica de análise exploratória de dados espaciais (AEDE). Na seção três, têm-se os 

fundamentos metodológicos com a apresentação da técnica de análise exploratória de dados 

espaciais (AEDE), seguida das descrições das variáveis utilizadas e suas fontes. Na quarta 

seção, apresentam-se a análise e discussão dos resultados alcançados. Por fim, a última seção 

traz as conclusões do trabalho.  
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Nesse capítulo serão apresentados o enquadramento teórico, o conceito, a 

importância e os principais usos da análise exploratória de dados espaciais, realizando um 

levantamento de alguns estudos que utilizaram esta técnica e os principais resultados 

alcançados. 

 

2.1 Teoria da análise espacial 

 

A econometria espacial é um parte da econometria, tendo como alvo especificar, 

estimar, testar e prever modelos teóricos, influenciados pelos efeitos espaciais, usando dados 

em corte transversal ou em painel. Entretanto, na econometria espacial, as observações 

representam regiões, ou seja, bairros, distritos, setores censitários, regiões urbanas, zonas de 

tráfego, área de planejamento, municípios, microrregiões, mesorregiões, estados, países etc.  

Esse conjunto de técnicas econométricas apareceu no começo da década de setenta e se 

desenvolveu rapidamente desde então (ALMEIDA, 2012). 

Segundo Anselin apud Golgher (2015), a econometria espacial é um subconjunto 

de métodos econométricos que tratam de aspectos espaciais presentes em dados cross-section 

e em dados espaço-temporais. Variáveis relacionadas à localização, à distância e à topologia 

são adicionados explicitamente na especificação, na estimação, no diagnóstico e na predição 

dos modelos. 

O ramo da econometria espacial diferencia-se da convencional por congregar 

explicitamente na modelagem os chamados efeitos espaciais, a saber, a dependência espacial 

e a heterogeneidade espacial. Segundo a literatura especializada, existem três fontes na 

dependência espacial: a interação espacial, os erros de medida dos dados espaciais e a má 

especificação do modelo. 

Por sua vez, a interação espacial é derivada de quatro processos: a difusão, a troca 

de mercadorias e transferência de renda, o comportamento estratégico e o espraiamento. Já a 

heterogeneidade espacial possui três fontes, sendo duas delas comuns à dependência espacial: 

erros de medida dos dados espaciais e a má especificação do modelo, além das características 

da estrutura espacial, que se constituem na fonte teórica exclusiva deste efeito espacial 

(ALMEIDA, 2012).   

Pode-se, assim, dizer que a dependência espacial, originada pela interação dos 

agentes através das regiões, é um caso especial da cross sectional dependence, que aflora 
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quando as unidades de corte transversal – indivíduos, empresas, domicílios ou regiões – não 

são mais independentes entre si. 

A interação espacial, que é o movimento de bens, pessoas ou informação através 

do espaço, significa que eventos ou circunstâncias num lugar podem afetar as condições em 

outros lugares se os lugares interagem entre si, mostrando que a dependência espacial está 

muito ligada teoricamente à interação espacial (ODLAND, 1988). 

Almeida (2012, p. 28) aponta para as diferentes fontes de dependência espacial, 

dentre elas, as diferenças nas características da estrutura espacial que podem ser manifestadas 

na esfera econômica, política, social, institucional, geográfica, dentre outras.                                 

Tais características podem ser muito diferentes entre um subconjunto de observações para 

outro. Outro ponto a ser destacado é que tais características da estrutura espacial podem ser 

observadas ou não. Características específicas às regiões, como preferências e qualidade das 

instituições, não são observadas. 

Conforme Fotheringham, Brundsdon e Charlton (2002), antes de se fazer qualquer 

análise estatística aprimorada, comumente é uma boa ideia efetuar primeiramente alguma 

análise exploratória de dados. 

Na econometria espacial, também é importante se fazer, a priori, uma análise 

exploratória de dados, mas, agora, de dados espaciais, antes de se implementar a análise 

confirmatória. Na concepção de Anselin apud Almeida (2012), a análise exploratória de 

dados espaciais, trata-se, de uma coleção de técnicas que tem como objetivo descrever e 

visualizar distribuições de dados espaciais, identificar localidades atípicas, descobrir padrões 

de associação espacial e sugerir diferentes regimes espaciais2 e outras formas de instabilidade 

espacial, fazendo parte, portanto, de uma das áreas mais importantes da análise econométrica 

espacial. 

 

2.2 Revisão da literatura  

 

A produtividade de diferentes culturas agrícolas têm sido objeto de observação e 

estudo por parte de distintos autores para diferentes estados no país. Busca-se, através de 

diferentes metodologias aplicadas, compreender os principais fatores determinantes desse 

importante indicador de eficiência. Contudo, realizar qualquer análise sem levar em 

consideração a detecção da presença de efeitos espaciais sobre a variável de interesse pode 

                                                             
2 De acordo com Anselin (2005), regimes espaciais são sub-regiões que revelam diferentes distribuições para 

uma dada variável. 
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conduzir à resultados espúrios. 

Para Saith e Kamitani (2016), no estudo da convergência e dinâmica 

agropecuária: uma análise espacial entre os anos de 1990 e 2013, foi reconhecido que o 

crescimento da agropecuária tem sido alvo de várias pesquisas que colocam em evidência o 

aumento da importância do setor agropecuário na região Norte do país. A geografia 

econômica citada pelo trabalho mostra que fenômenos econômicos podem apresentar 

dependência espacial. O objetivo proposto foi verificar a existência de clusters espaciais da 

agropecuária nas microrregiões brasileiras, com destaque nas variáveis pecuária, lavouras 

permanentes e temporárias, nos anos de 1990 e 2013. Os resultados da pesquisa revelaram a 

existência de autocorrelação espacial na agropecuária entre as microrregiões do Brasil. 

Por sua vez, Rocha e Parré (2009), ao realizarem um estudo sobre a distribuição 

espacial municipal do setor agropecuário do Rio Grande do Sul para o ano de 2004, utilizando 

como variável endógena o valor bruto da produção agropecuária, identificaram a presença de 

autocorrelação espacial positiva entre os municípios e a existência de clusters espaciais da 

agropecuária, revelando que as maiores produções se localizam nos municípios das regiões 

Norte e Nordeste do referido estado. 

Estudo semelhante foi feito por Sousa e Silva (2010) para a dinâmica espacial e 

formação de clusters significativos no setor agropecuário em Minas Gerais. Os autores 

testaram a existência de uma natureza multidirecional do padrão de interação intermunicipal, 

que fossem capazes de produzir notórios efeitos espaciais nesse estado. Novamente foi 

mostrado que existe certa dependência espacial também na produção agropecuária no estado 

de Minas Gerais, o que implica em dizer que o padrão de interação intermunicipal produz 

externalidades espaciais positivas, formando também clusters significativos, explicando o 

maior dinamismo setorial nas regiões mais produtivas. 

Anjos Júnior et al. (2016) analisaram o rendimento médio da castanha de caju nos 

municípios paraibanos no ano de 2014. Utilizaram instrumentos da econometria espacial 

como o I de Moran Global e o LISA, para avaliar a hipótese de dados espacialmente 

dependentes. Todas as variáveis da pesquisa apresentaram o sinal esperado e, sendo assim, o 

rendimento médio da castanha de caju mostrou-se positivamente relacionado à pluviosidade, a 

utilização de terras com água e o fator estrutural. Outra variável que apresentou o mesmo 

comportamento foi relacionada ao preparo do solo. Por outro lado, supôs-se que a degradação 

do solo (terras erodidas, desertificadas e salinizadas) e o fato da terra ser inaproveitável 

(pântanos, areais, pedreiras) afetariam negativamente a produção de castanha dos municípios 

paraibanos, mas, nesse caso, não se encontrou significância estatística. 
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Ao análisar a distribuição espacial do emprego formal na agropecuária brasileira, 

total e por gênero, no período de 1989 à 2009, Estanislau et al. (2015) aplicaram também a 

análise exploratória de dados espaciais (AEDE). O estudo refere-se às 558 microrregiões 

geográficas do país, utilizando dados da Relação Anual de Informações Sociais – RAIS. 

Identificou-se como resultado a maior participação do estado de São Paulo em número de 

contratações formais, tendência esta justificada pela composição de produção agropecuária 

paulista, que possui produtos intensivos em mão de obra, como cana-de-açúcar, café e laranja. 

Além isso, quando foi desmembrado o emprego formal por gênero, observou-se a elevação do 

número de contratações de mulheres para trabalhar na agropecuária, mantendo este estado 

como o maior demandante de mão de obra formal para sustentar a expansão das 

monoculturas.  

Perobelli et al. (2007) analisaram espacialmente a produtividade do setor agrícola 

brasileiro entre 1991 e 2003, demonstrando que os efeitos espaciais influenciaram a 

produtividade em nivel microrregional em todo o país. Para realizar este estudo utilizaram a 

técnica de análise exploratória de dados espaciais (AEDE). O principal resultado revelou que 

a produtividade agrícola nacional está crescentemente autocorrelacionada no espaço e ao 

longo do tempo. 

Por meio de um estudo exploratório dos efeitos espaciais sobre a produtividade da 

soja no Rio Grande do Sul no período entre 1990 e 2005, utilizando como instumental 

metodológico a análise exploratória de dados espaciais (AEDE), Vidigal, Rocha e Parré 

(2009) detectaram também a presença de autocorrelação espacial positiva entre os municípios 

do Rio Grande do Sul, mostrando que as maiores produtividades dessa cultura se 

encontravam, entre os anos de 1990 e 2000, nos municípios da região Norte do estado, 

enquanto que, em 2005, os municípios com maior produtividade pertenciam à região Sul. 

Ao investigarem a distribuição espacial da produtividade do café entre as 66 

microrregiões mineiras durante o período 1997-2006, Teixeira e Bertella (2015) concluíram 

que a produtividade média dessa cultura não segue um processo aleatório, ocorrendo um 

reordenamento espacial entre as microrregiões, verificando ainda que a mesma está se 

distribuindo de forma mais homogênea em Minas Gerais. 

Felema et al. (2016), ao analisarem os aspectos espaciais do comportamento das 

produtividades nas culturas do feijão, milho e soja nos anos de 2000 e 2010, com utilização da 

ferramenta de análise exploratória de dados espaciais (AEDE), demonstraram que existe 

interdependência espacial positiva e significativa entre as regiões do estado do Paraná e que 

seus padrões mudam ao longo do tempo. 
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Outro estudo que também analisou o padrão de associação espacial da 

produtividade agrícola do feijão foi feito por Paschoalino et al. (2017), considerando os 

municípios paranaenses para os anos de 2006, 2010 e 2014. Os autores identificaram a 

existência de autocorrelação espacial positiva dessa cultura no referido estado. Na análise 

bivariada constataram uma autocorrelação espacial temporal positiva, mostrando, assim, que o 

tempo tem influenciado na estrutura dos dados.  

Diante do exposto, é possível observar que a técnica de análise exploratória de 

dados espaciais (AEDE) tem sido cada vez mais utilizada para o estudo do comportamento da 

dependência espacial para diferentes variáveis e regiões, especialmente variáveis ligadas ao 

setor da agropecuária. Todavia, ainda é pequeno o número de estudos realizados no setor 

agropecuário utilizando a referida técnica no País, especialmente no estado do Ceará.   

Ao se partir do pressuposto fundamental da possibilidade de existência de um 

relacionamento da variável de interesse com sua localização dentro do território do estado do 

Ceará e para atender aos objetivos propostos nesse estudo, faz-se necessário o uso da técnica 

conhecida como análise exploratória de dados espaciais (AEDE). Na próxima seção, 

apresenta-se a metodologia aplicada que ajudará a responder os objetivos propostos neste 

estudo. 

Em suma, a técnica de análise exploratória de dados espaciais (AEDE) tem sido 

cada vez mais utilizada para o estudo do comportamento da dependência espacial para 

diferentes variáveis e regiões, especialmente variáveis ligadas ao setor da agropecuária devido 

a disponibilidade de dados espaciais.  Todavia, ainda é pequeno o número de estudos 

realizados utilizando a referida técnica no país, especialmente no estado do Ceará.   
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3 METODOLOGIA 

 

Nesse capítulo, será apresentada a área de estudo contendo a natureza e a fonte 

dos principais dados utilizados no presente trabalho. Admais, será apresentado também a 

metodologia para o cálculo da autocorrelação espacial global e local univariada e bivariada 

para posteriormente mostrar os outliers globais, outliers espaciais e pontos de alavancagem. 

 

3.1 Área de estudo 

 

O estado do Ceará possui uma área total de 148.886,3 km², equivalente a 9,58% 

da área pertencente à região Nordeste e 1,75% da área do Brasil. Desta forma, o Ceará é o 4º 

maior estado da região Nordeste e o 17º entre os estados brasileiros em termos de extensão 

territorial. No que tange à Divisão Político-Administrativa, é composto atualmente por 184 

municípios, sendo os de maior extensão territorial: Santa Quitéria (4.260,5 km²), Tauá 

(4.018,2 km²), Quixeramobim (3.275,6 km²), Independência (3.218,7 km²) e Canindé (3.218,5 

km²). 

De acordo com o Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará - IPECE 

(2018), a regionalização atual dos municípios do Ceará reconhecida pela Secretaria de 

Planejamento e Gestão (SEPLAG) é formada por catorze regiões de planejamento conforme 

apresentada na Figura 1: Cariri, Centro Sul, Grande Fortaleza, Litoral Leste, Litoral Norte, 

Litoral Oeste/Vale do Curu, Maciço de Baturité, Serra da Ibiapaba, Sertão Central, Sertão de 

Canindé, Sertão dos Crateús, Sertão dos Inhamuns, Sertão de Sobral e Vale do Jaguaribe.  

Estas regiões foram agregadas em função de aspectos semelhantes vinculados às 

características geoambientais, socioeconômicas, culturais e de rede de fluxos dos municípios. 

O referido trabalho está ligado ao estudo de questões relacionadas à eficiência 

produtiva com foco na análise da produtividade agrícola do feijão cearense e sua dependência 

espacial global e local em relação aos municípios cearenses considerando fatores locais e 

aspectos climáticos que possivelmente afetam a produtividade dessa cultura. Outra questão 

estudada está relacionada à persistência de padrões espaciais ao longo do tempo nas diferentes 

regiões de planejamento do estado. A partir de estudos dessa natureza é possível melhorar a 

gestão dos recursos naturais e a alocação dos recursos hídricos melhorando, assim, os 

indicadores de produtividade, garantindo, assim, a sustentabilidade das populações 

localizadas no campo. 
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                       Figura 1 – Regiões de planejamento do estado do Ceará  

 
                           Fonte: IPECE (2018) 

 

3.2 Natureza e fonte de dados 

 

A variável utilizada para análise no presente estudo é do tipo quantitativa, 

representando a produtividade agrícola da cultura do feijão no estado do Ceará. Essa variável 

é construída a partir da divisão da quantidade produzida em toneladas pela área plantada em 

hectares multiplicada por mil. Já a unidade de observação são todos os 184 municípios 

cearenses para os anos de 2008 a 2016. Assim, a medida de produtividade revela quantos 

quilos de feijão são produzidos por hectare em cada um desses municípios nos anos 

considerados. 

Vale destacar que a variável investigada é intensiva, pois divide a produção pelo 

indicador de intensidade no caso a área plantada, atendendo, assim, aos preceitos da literatura 

especializada no assunto, sendo, portanto mais adequada a análise de efeitos espaciais, 

evitando, assim, potenciais resultados espúrios, como previsto em Almeida (2012). 
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Para análise bivariada no tempo foi utilizada a mesma variável defasada no tempo. 

Já na análise bivariada com variáveis climáticas foram utilizadas aquelas que medem as 

condições climatológicas do estado fornecidas pela Fundação Cearense de Meteorologia e 

Recursos Hídricos (FUNCEME) listadas abaixo. 

A primeira variável utilizada foi a chuva observada (CHUVA) representando a 

precipitação pluviométrica anual registrada em cada município no período observado.         

Sendo assim, é esperado uma associação espacial global positiva entre a produtividade 

agrícola do feijão num dado município e o volume de chuvas observadas nos municípios 

vizinhos. A hipótese traçada aqui é que, quanto maior o volume de chuvas observadas nos 

municípios vizinhos, maior será a produtividade de feijão observada no município em análise, 

destacadamente em anos de seca, dado que estas culturas necessitam de uma quantidade 

mínimo de água. 

Já o índice de distribuição de chuvas (IDC) está associado às variações 

volumétricas, temporais e espaciais de chuvas, levando-se em consideração o período 

escolhido para análise. Os resultados deste índice são classificados em quatro categorias: de 

0,000 a 0,100 (crítica) de 0,101 a 0,200 (regular) de 0,201 a 0,300 (bom) de 0,301 a 1,000 

(ótimo). Também aqui é esperado uma associação espacial global positiva entre a 

produtividade agrícola do feijão num dado município e o índice de distribuição de chuvas 

observado nos municípios vizinhos. A hipótese subjacente é que, quanto maior o índice de 

distribuição de chuvas nos municípios vizinhos, maior será a produtividade de feijão 

observada no município em análise, especialmente em anos de seca. 

Por sua vez, o escoamento superficial (ES) representa o volume de escoamento de 

água ocorrido no limite de absorção do solo, medido com base nas precipitações ocorridas, no 

máximo de absorção de cada solo (capacidade de campo), levando-se em consideração uma 

evapotranspiração de 5 mm/dia, cujos escoamentos são classificados em três intervalos:             

(i) de 0 a 59 mm (crítico); (ii) de 60 a 179 mm (regular) e (iii) de 180 mm acima (bom). 

Novamente é esperado uma associação espacial global positiva entre a produtividade agrícola 

do feijão num dado município e o escoamento superficial observado nos municípios vizinhos.              

A hipótese implícita é que, quanto maior o escoamento superficial das chuvas nos municípios 

vizinhos, maior será a produtividade de feijão observada no município em análise, 

principalmente em anos de seca. 

Por fim, o índice de aridez (IA) é a precipitação histórica de um determinado 

ponto dividido pela evapotranspiração potencial (máximo de evaporação que se pode ter em 

um determinado ponto). Esse índice indica, de uma maneira aproximada mas de fácil 
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obtenção, se a precipitação na região estudada é suficiente para a manutenção de plantios em 

geral sem déficit hídrico. Valores acima de 1 ocorrem para precipitação histórica superior à 

evapotranspiração potencial, indicando menor grau de aridez. Assim, quanto menor o índice, 

mais árida é a região e, quanto maior o índice, menos árida é a região. Logo, também é 

esperado uma associação espacial global positiva entre a produtividade agrícola do feijão num 

dado município e o índice de aridez observado nos municípios vizinhos. 

 

3.3 Método de análise 

 

Nessa seção serão formalizados o método de análise da autocorrelação espacial 

univariada e bivariada. Para a autocorrelação espacial univariada será relacionado a 

produtividade agrícola do feijão em relação à média da produtividade nos vizinhos, segundo a 

matriz de ponderação adotada.  

Para a autocorrelação espacial bivariada será relacionada a produtividade agrícola 

do feijão com a defasagem temporal da mesma variável, para os municípios vizinhos, de 

acordo com a matriz de ponderação espacial escolhida. Também na análise bivariada serão 

relacionados a produtividade agrícola do feijão com variáveis climáticas selecionadas. 

 

3.3.1 Matriz de ponderação espacial (W) 

 

Uma matriz de ponderação espacial é uma matriz quadrada de dimensão n por n.  

Os pesos espaciais wij representam o grau de conexão entre as regiões segundo algum critério 

de proximidade, mostrando a influência da região j sobre a região i. Assim, a matriz W é útil 

por realizar uma espécie de ponderação da influência que as regiões exercem entre si 

(ALMEIDA, 2012). 

O grau de conexão expresso nas matrizes de pesos espaciais3 pode ser classificado 

de acordo com o critério geográfico. O critério de conexão geográfica da matriz de pesos 

espaciais apoia-se na ideia de proximidade, que, por sua vez, pode ser definida de acordo com 

a contiguidade e/ou com a distância geográfica segundo uma determinação medição. 

Conforme Almeida (2012, p. 74), a matriz de ponderação espacial4 (W) procura 

refletir um determinado arranjo espacial das interações resultantes do fenômeno a ser 

estudado.  Regiões mais conectadas entre si interagem mais do que regiões menos conectadas. 

                                                             
3 Matriz de ponderação espacial e matriz de pesos espaciais são usadas como sinônimos. 
4 A matriz de ponderação espacial é condição necessária para o cálculo dos coeficientes de autocorrelação espacial. 
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Assim, segundo a primeira lei da geografia de Tobler: “tudo está relacionado com tudo, mas 

coisas mais próximas estão mais relacionadas que as distantes.” (DUBIN apud GOLGHER, 

2015, p. 98).  Cada conexão entre duas regiões é representada numa célula desta matriz, sendo 

denominada de peso espacial.  Uma medida deste grau de conexão costuma ser a proximidade 

entre as regiões.  

 

3.3.1.1 Contiguidade 

 

A matriz de pesos espaciais binários utilizada levou em consideração a ideia de 

vizinhança baseada na contiguidade, em que duas regiões são vizinhas, caso elas partilhem 

uma fronteira física comum, sendo utilizada com o objetivo de capturar os efeitos dessas 

contiguidades e vizinhança sobre os dados, ou seja, capturar a dependência espacial na 

variável em estudo. A ideia por trás disso, é que duas regiões contíguas possuem uma maior 

interação espacial.  Com base neste conceito de contiguidade atribui-se um valor unitário na 

matriz a duas regiões vizinhas e zero caso contrário. 

 

𝑤𝑖𝑗 =  {
1          𝑠𝑒 𝑖 𝑒 𝑗 𝑠ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡í𝑔𝑢𝑜𝑠
0  𝑠𝑒 𝑖 𝑒 𝑗 𝑛ã𝑜 𝑠ã𝑜 𝑐𝑜𝑛𝑡í𝑔𝑢𝑜𝑠

                                                                                     (1)                     

 

Por convenção, wii = 0, ou seja, nenhuma região i pode ser vizinha de si própria, 

implicando que a matriz de contiguidade possua a sua diagonal principal constituída por 

valores nulos.   

A convenção de contiguidade é dita ser rainha (Queen), caso, além das fronteiras 

com extensão diferente de zero, puderem ser considerados os vértices como contíguos, na 

visualização de um mapa.  Caso apenas as fronteiras físicas com extensão diferente de zero 

entre as regiões sejam levadas em conta, a convenção de contiguidade é considerada como 

torre (Rook).  Se apenas os vértices forem considerados para definir a contiguidade, a 

convenção é denominada bispo (Bishop).   

As diferentes convenções para a matriz de pesos espaciais binários são mostradas 

nas figuras 2, 3 e 4, em que os vizinhos das regiões A estão hachurados. 
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Figura 2 – Convenção “rainha” de contiguidade. 

     

     

  A   

     

     

                                                                          Fonte: Almeida (2012). 

 

Figura 3 – Convenção “torre” de contiguidade. 

     

     

  A   

     

     

                                                                          Fonte: Almeida (2012). 

 

Figura 4 – Convenção “bispo” de contiguidade. 

     

     

  A   

     

     

                                                                          Fonte: Almeida (2012). 

 

Para definição da matriz de pesos espaciais no presente estudo, utilizou-se a 

matriz rainha (Queen) de ordem um, pois foi a matriz que apresentou os maiores I de Moran 

significantes estatisticamente. Segundo Almeida (2012), a matriz Queen considera como 

vizinhança, além das fronteiras com extensão territorial, também os vértices como contíguos, 

na vizualização de um mapa. A ordem um leva em conta os vizinhos mais próximos ou de 

primeira ordem. 

A desvantagem da matriz binária de pesos espaciais reside no fato de que não é 

garantida uma conectividade balanceada, uma vez que haja regiões com grande área com 

muitos vizinhos, ao passo que existirão regiões com pouca área e com poucos vizinhos. 

 

3.3.2 Autocorrelação espacial global univariada 

 

A autocorrelação espacial significa que o valor de uma variável de interesse, no 

caso a produtividade agrícola do feijão, numa certa região i, tende a estar relacionado ao valor 

dessa mesma variável nas regiões vizinhas j no mesmo ano (ALMEIDA, 2012).  

De acordo com Paiva (2010), os indicadores de autocorrelação espacial global 

medem o grau de associação linear para o estado como um todo, caracterizando-o de um 
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modo geral. O cálculo destes indicadores é o primeiro passo para verificar a existência de 

efeitos espaciais nos dados, ou mais precisamente, a presença da dependência espacial no fato 

observado que pode ser univariada ou bivariada. 

A autocorrelação espacial global univariada busca detectar a existência ou não de 

dependência espacial na variável de interesse, identificando padrões de associação linear de 

forma global. Tal medida é capaz de afirmar se um conjunto de dados está ordenado segundo 

uma certa sequência espacial. Segundo Almeida (2012), o primeiro coeficiente de 

autocorrelação espacial global univariado foi proposto por Moran em 1948, denominado de I 

de Moran: 

 

𝐼 =
𝑛

𝑠0

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑖𝑗𝑖 𝑧𝑗

∑ 𝑧𝑖
2𝑛

𝑖=1

,   (−1 ≤ 𝐼 ≤ 1)                                                                                            (2)                                                                      

 

Ou matricialmente: 

 

𝐼 =
𝑛

𝑠0

𝑧′𝑊𝑧

𝑧′𝑧
,   (−1 ≤ 𝐼 ≤ 1)                                                                                                      (3)                                                   

 

Em que n é o número de regiões, z denota os valores da variável de interesse 

padronizada, ou seja, a produtividade agrícola do feijão, Wz representa os valores médios da 

variável de interesse padronizada nos vizinhos, definidos segundo uma matriz de ponderação 

espacial W. Um elemento dessa matriz, referente à região i e à região j, é registrado como wij. 

S0 é igual à operação ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑗𝑖 , denotando que todos os elementos da matriz de pesos 

espaciais W devem ser somados. 

Conforme Almeida (2012, p. 106), a hipótese nula sendo testada por meio dessa 

estatística é a da aleatoriedade espacial.  De acordo com Cliff e Ord (1981), o I de Moran tem 

um valor esperado de – [1/(n – 1)]5, isto é, o valor que seria obtido se não houvesse padrão 

espacial nos dados, indicando que os valores observados numa da região são independentes 

dos valores nas regiões vizinhas.  

Caso os valores de I excedam o valor esperado, isto é, um indicador de 

autocorrelação espacial positiva [I > E(I)], têm-se, em geral, uma similaridade entre os valores 

do atributo estudado e da localização espacial do atributo. Ou seja, a autocorrelação espacial 

positiva indica que, no geral, altos valores de uma variável de interesse (y) tendem a estar 

                                                             
5 Ou seja, estatística I não é centrada em zero, mas à medida que o número de regiões aumenta, o valor esperado 

da estatística I de Moran aproxima-se de zero. Anselin (1992) afirma que o I de Moran é na verdade um 

pseudocoeficiente de autocorrelação.  
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circundados por altos valores desta mesma variável em regiões vizinhas (Wy) e/ou baixos 

valores da variável de interesse (y) tendem a estar rodeados por baixos valores desta mesma 

variável também para regiões vizinhas (Wy).  

Esse é, na opinião de Fotheringham, Brundsdon e Charlton (2002), o padrão 

sistemático de distribuição dos valores da variável quando há um efeito de contágio ou efeito 

de transbordamento de um fenômeno em estudo. Nesse caso, a chance de se ter numa região 

vizinha um valor parecido com o que se tem numa determinada região é alta. 

Por outro lado, se os valores de I ficarem abaixo do seu valor esperado isso 

sinaliza uma autocorrelação espacial negativa [I < E(I)], revelando que, em geral, existe uma 

dissimilaridade entre os valores do atributo estudado e da localização espacial do atributo, ou 

seja, altos valores da variável de interesse de uma dada região tende a estar rodeados por 

baixos valores desta mesma variável nas regiões vizinhas e/ou baixos valores da variável de 

interesse da região tendem a estar rodeados por altos valores desta mesma variável de 

interesse nas regiões vizinhas. 

Almeida (2012, p. 107) aponta duas formas para verificar a significância 

estatística do I de Moran. A primeira forma é assumir o pressuposto da normalidade, isto é, 

assumir que a variável padronizada, Z(I), tem uma distribuição amostral que segue uma 

distribuição normal com média zero e variância unitária cuja fórmula para Z(I) é expressa 

como: 

 

Z(I) = [I – E(I)]/DP(I)                                                                                                              (4) 

 

Em que E(I) e DP(I) são, respectivamente, o valor esperado e desvio padrão 

teórico de I. 

Já a segunda forma, conhecida como permutação aleatória, assume que o 

mecanismo estocástico gerador dos dados espaciais é aleatório, e o padrão dos dados 

observados é simplesmente um de muitas possíveis realocações das n observações em n 

locações.   

Em suma, a partir do cálculo da estatística do I de Moran, têm-se as seguintes 

informações: (i) o nível de significância provê a informação sobre os dados estarem 

distribuídos aleatoriamente ou não; (ii) o sinal positivo da estatística I de Moran, desde que 

significativo, indica que os dados estão concentrados espacialmente através das regiões;  (iii) 

o sinal negativo, por sua vez, indica a dispersão espacial dos dados; e (iv) a magnitude da 

estatística que fornece a força da autocorrelação espacial, ou seja, quanto mais próximo de 1, 
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mais forte é a concentração; quanto mais próxima de –1, mais dispersos estão espacialmente 

os dados. 

O diagrama de dispersão de Moran apresenta, conforme Almeida (2012), o valor 

da variável de interesse no eixo horizontal e a defasagem espacial da mesma variável de 

interesse no eixo vertical6. Tanto a variável de interesse (y) quanto a sua defasagem espacial 

(Wy) que é dada pelo produto da matriz de ponderação espacial pelo valor da variável em 

estudo são padronizadas de tal modo que tenha média zero e variância unitária, quando 

apresentadas no diagrama, transformando-se em z e Wz.  

Na verdade, o diagrama de dispersão de Moran é somente o gráfico da dispersão 

da nuvem de pontos representando as regiões, com a indicação da declividade da reta de 

regressão. Para conseguir a declividade dessa reta, estima-se uma regressão linear simples por 

mínimos quadrados ordinários (MQO), especificada como: 

 

𝑊𝑧 = 𝛼 + 𝛽𝑧 +  𝜀                                                                                                                   (5) 

                  

Em que α é a constante da regressão, β é o coeficiente angular, ε é um termo de erro aleatório. 

Nota-se que coeficiente I de Moran pode ser interpretado como o coeficiente 

angular da reta de regressão da defasagem espacial (Wz) contra a variável de interesse (z), 

estimado por mínimos quadrados ordinários (MQO).  

Almeida (2012) destaca que, além da medida global de associação linear espacial, 

esse diagrama fornece muitas outras informações interessantes, tais como quadrantes 

representando quatro tipos de associação linear espacial diferentes, a saber, Alto-Alto (AA), 

Baixo-Baixo (BB), Alto-Baixo (AB) e Baixo-Alto (BA)7, como mostrado na Figura 5.  

 

Figura 5 – Diagrama de dispersão de Moran 

 

 

 

 

 

                                                                

             Fonte: Elaboração do autor. 

                                                             
6 Entende-se por defasagem espacial a média do valor da variável de interesse nas regiões vizinhas.  
7 Almeida (2012, p. 109) alerta para a possível presença de outliers espaciais ou pontos de alavancagem que 

podem influenciar a inclinação da reta, afetando sobremaneira o valor da estatística do I de Moran. 
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O primeiro quadrante Alto-Alto (AA) significa que as regiões exibem valores 

altos da variável de interesse, ou seja, acima da média, estão rodeados por regiões que 

também apresentam valores altos da variável de interesse. O segundo quadrante Baixo-Alto 

(BA) do diagrama refere-se a um grupo no qual uma região qualquer com baixo valor da 

variável de interesse é circundada por região com alto valor da mesma variável. O terceiro 

quadrante Baixo-Baixo (BB) do diagrama refere-se a um grupo de associação espacial cujas 

regiões mostram valores baixos, isto é, abaixo da média, circundados por regiões que 

ostentam valores também baixos da variável de interesse, representados no terceiro quadrante.                                      

O quarto quadrante Alto-Baixo (AB) diz respeito a um agrupamento no qual uma região 

qualquer com um alto valor da variável de interesse é vizinha de regiões com baixo valor da 

mesma variável de interesse. 

 

3.3.3 Autocorrelação espacial local univariada 

 

A estatística global de autocorrelação espacial fornece padrões gerais de 

associação linear espacial levando em conta todas as regiões, revelando o grau em que o 

conjunto total dos dados está agrupado, disperso ou distribuído aleatoriamente. Todavia, 

existe a necessidade de se ter uma informação com pormenores locais. Isso é fornecido pela 

estatística de autocorrelação espacial local que pode também ser univariada ou bivariada. 

A indicação de padrões globais de autocorrelação espacial pode estar em 

conformidade com padrões locais, embora não seja necessariamente o caso. Na verdade, 

existem dois casos distintos. O primeiro caso ocorre quando uma indicação de ausência de 

autocorrelação espacial global oculta padrões de autocorrelação local. O segundo caso ocorre 

quando uma forte indicação de autocorrelação global pode camuflar outros padrões locais de 

associação, tais como clusters ou outliers espaciais.  

A indicação de uma autocorrelação global positiva pode esconder o fato de que, 

em algumas partes da área de estudo, é possível encontrar agrupamentos que se caracterizam 

por autocorrelação espacial negativa. Segundo Anselin (1995), as estatísticas de 

autocorrelação espacial global não tem capacidade de identificar a ocorrência de 

autocorrelação espacial local, estatisticamente significativas.   

Para atender aos objetivos propostos nesse estudo utilizou-se também um 

indicador com a capacidade de capturar padrões locais de autocorrelação espacial, 

estatisticamente significativos, os chamados indicadores “Local Indicator of Spatial 

Association (LISA)” proposto por Anselin (1995), que representa qualquer estatística que 
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satisfaça a dois critérios: (i) a capacidade, para cada observação, de indicar clusters espaciais, 

significativos estatisticamente; e (ii) a propriedade de que o somatório dos indicadores locais, 

para todas as regiões, é proporcional ao indicador de autocorrelação espacial global 

correspondente. 

O coeficiente de Ii de Moran local faz uma decomposição do indicador global de 

autocorrelação na contribuição local de cada observação em quatro categorias ou quatro tipos 

de associação espacial local (Alto-Alto (AA), Baixo-Baixo (BB), Alto-Baixo (AB) e Baixo-

Alto (BA)), cada uma individualmente correspondendo a um quadrante no diagrama de 

dispersão de Moran. O coeficiente Ii de Moran local para uma variável y padronizada, 

observada na região i, zi, pode ser expresso como: 

 

𝐼𝑖 =  𝑧𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑗
𝑗
𝑗=1                                                                                                                      (6)        

 

O cálculo da estatística de Ii, só abrange os vizinhos da observação i, definidos 

conforme uma matriz de pesos espaciais. A partir dessa medida é possível obter o mapa de 

significância e o mapa de clusters do indicador LISA ambos para a variável de interesse. 

Para que Ii seja um indicador LISA, ele precisa satisfazer a segunda condição 

acima, que diz que a somatória dos indicadores locais é equivalente ao indicador global 

correspondente, de acordo com um fator de proporcionalidade. Assim, se somar os 

indicadores locais de I de Moran, obtém-se: 

 
∑ 𝐼𝑖𝑖 =  ∑ 𝑧𝑖𝑖 ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑗𝑗 =  ∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑖𝑧𝑗𝑗𝑖                                                                                          (7) 

 

Segundo Anselin (1995a), o I de Moran pode ser reescrito como: 

 

𝐼 =
𝑛

𝑆0

∑ ∑ 𝑤𝑖𝑗𝑧𝑖𝑗𝑖 𝑧𝑗

∑ 𝑧𝑖
2𝑛

𝑖=1

=  
∑ 𝐼𝑖𝑖

𝑆0 ∑
𝑧𝑖

2

𝑛𝑖

                                                                                                           (8)      

 

Desse modo, é possível escrever que a soma dos indicadores locais do I de Moran 

é equivalente a: 

 

∑ 𝐼𝑖𝑖 = 𝑆0𝑚2𝐼 =  𝜅 . 𝐼                                                                                                                     (9) 

 

Sendo que o fator de proporcionalidade para essa equivalência precisa ser κ = 

𝑆0𝑚2. Nota-se que 𝑚2 =  ∑
𝑧𝑖

2

𝑛𝑖  e, se a matriz W for normalizada na linha, tem-se que 𝑆0 = 𝑛, 

fazendo 𝜅 =  ∑ 𝑧𝑖
2

𝑖 . Sobre o pressuposto da normalidade, o valor esperado da estatística Ii é 
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dado por (ANSELIN, 1995a):  

 
𝐸 [Ii] =  − 𝑤𝑖/(𝑛 − 1)                                                                                                                 (10) 

 

Em que 𝑤𝑖 é a soma dos elementos da linha da matriz W.  

 

3.3.4 Autocorrelação espacial global bivariada 

 

Segundo Anselin, Syabri e Kho (2003), a autocorrelação espacial global pode ser 

captada também num contexto bivariado, ou seja, busca-se descobrir se os valores de uma 

variável observada numa dada região, guardam uma associação linear com os valores de outra 

variável observada nas regiões vizinhas. O que se busca é a existência de um padrão espacial 

global entre duas variáveis diferentes, em particular em relação a mesma variável no ano 

anterior e com relação a variáveis climáticas selecionadas.  

Conforme Almeida (2012) é também possível calcular a estatística I de Moran 

para duas variáveis diferentes padronizadas, digamos, z1 e z2:  

 

𝐼𝑧1𝑧2 =
𝑛

𝑠0

𝑧1′𝑊𝑧2

𝑧1′𝑧1
                                                                                                                     (11)                                

 

Se a matriz W for normalizada na linha, a expressão acima transforma-se em: 

 

𝐼𝑧1𝑧2 =
𝑧1′𝑊𝑧2

𝑧1′𝑧1
                                                                                                                         (12)                   

 

Este coeficiente tem dois componentes distintos. Como se trata da versão 

bivariada da estatística I de Moran, o numerador refere-se a uma medida de covariância do 

tipo produto cruzado, ao passo que o denominador diz respeito a um reescalonamento, usando 

a variância dos dados.  

No presente documento, a análise bivariada levará em consideração, tanto a 

defasagem espacial no tempo, como a defasagem espacial com outras variáveis climáticas 

selecionadas. Na defasagem espacial no tempo, busca-se identificar a existência de uma 

autocorrelação espacial global entre a produtividade do feijão de um dado município em um 

dado ano em relação a média dos municípios vizinhos da mesma variável no ano anterior, 

revelando a existência ou não de um padrão espacial da produtividade do feijão no tempo que 

pode ser positiva ou negativa.  
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Um índice I de Moran global bivariado no tempo positivo significa que 

municípios que apresentam elevados valores da produtividade do feijão num determinado 

ano, tendem a estar rodeadas por municípios vizinhos que registraram também elevada 

produtividade do feijão no ano anterior, bem como municípios com baixa produtividade do 

feijão num dado ano tendem a estar rodeadas também por municípios vizinhos com baixa 

produtividade dessa cultura no ano anterior. Por sua vez, um I de Moran global bivariado no 

tempo negativo significa que municípios com baixa produtividade do feijão num dado ano, 

estavam circundados por municípios vizinhos com elevadas produtividades no ano anterior, 

ao passo que regiões com alta produtividade do feijão num dado ano estavam circundados por 

municípios vizinhos com baixa produtividade no ano anterior. 

Enquanto isso, na defasagem espacial com variáveis climáticas, busca-se 

identificar a autocorrelação espacial global entre a produtividade do feijão de um dado 

município em um dado ano em relação a média dos valores das variáveis climáticas 

observadas nos municípios vizinhos no mesmo ano, revelando ou não a existência de 

dependência espacial da produtividade em relação as variáveis climáticas, podendo ser 

positiva ou negativa. 

Um índice I de Moran global bivariado positivo significa que municípios que 

apresentam elevados valores da produtividade do feijão tendem a estar rodeadas por 

municípios vizinhos com valores altos na outra variável climática, bem como municípios com 

baixa produtividade tendem a estar rodeadas também por municípios vizinhos com baixos 

valores da outra variável climática no mesmo ano. Por sua vez, um I de Moran global 

bivariado negativo significa que municípios com baixos valores da produtividade do feijão 

estão circundadas por municípios com altos valores de outra variável climática, ao passo que 

municípios com altos valores da produtividade do feijão são vizinhos de municípios com 

baixos valores da outra variável climática utilizada no mesmo ano. 

Em suma, a partir do cálculo da estatística do I de Moran global bivariada, tanto 

com relação ao tempo, como em relação as variáveis climáticas, têm-se as seguintes 

informações: (i) o nível de significância provê a informação sobre os dados estarem 

distribuídos aleatoriamente ou não; (ii) o sinal positivo da estatística I de Moran, desde que 

significativo, indica que os dados estão concentrados espacialmente através das regiões; (iii) o 

sinal negativo, por sua vez, indica a dispersão espacial dos dados; e (iv) a magnitude da 

estatística que fornece a força da autocorrelação espacial, ou seja, quanto mais próximo de 1, 

mais forte é a concentração; quanto mais próxima de –1, mais dispersos estão espacialmente 

os dados. 
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Por sua vez, um diagrama de dispersão de Moran no contexto bivariado plota, no 

eixo das abscissas, os valores de uma variável de interesse padronizada, observados numa 

determinada região, e no eixo das ordenadas o valor de outra variável selecionada 

padronizada, observado nas regiões vizinhas.  

O diagrama de dispersão de Moran bivariado é o gráfico da dispersão da nuvem 

de pontos representando valores de duas variáveis observadas nas regiões, com a indicação de 

declividade da reta de regressão. Para conseguir a declividade dessa reta, estima-se uma 

regressão linear simples por mínimos quadrados ordinários (MQO), especificada como: 

 

𝑊𝑧2 = 𝛼 + 𝛽𝑧1 +  𝜀                                                                                                              (13) 

 

Em que α é a constante da regressão, β é o coeficiente angular e ε é um termo de 

erro aleatório. 

Do mesmo modo, o coeficiente I de Moran bivariado pode ser interpretado como 

o coeficiente angular da reta de regressão da defasagem espacial (𝑊𝑧2) contra a variável de 

interesse (𝑧1), estimado por mínimos quadrados ordinários (MQO). 

Esse diagrama também apresenta novos quatro tipos de associação linear espacial 

no contexto bivariado, a saber, Alto-Alto (AA), Baixo-Baixo (BB), Alto-Baixo (AB) e Baixo-

Alto (BA)8. No primeiro quadrante, localiza-se o agrupamento dos valores Alto-Alto (AA), ou 

seja, este agrupamento exibe regiões com valores altos da produtividade do feijão plotados no 

eixo das abcissas, circundados por regiões com valores também altos da produtividade do 

feijão no ano anterior ou das variáveis climáticas selecionadas, plotados no eixo das 

ordenadas.  

No segundo quadrante, aparece o agrupamento dos valores Baixo-Alto (BA), isto 

é, o agrupamento em que regiões com valores baixos da produtividade agrícola do feijão, 

plotada no eixo das abscissas, são circunvizinhas de regiões com valores altos da 

produtividade do feijão defasados no tempo ou das variáveis climáticas selecionadas, plotados 

no eixo das ordenadas.  

No terceiro quadrante, apresenta-se o agrupamento dos valores Baixo-Baixo (BB), 

ou seja, exibe regiões com valores baixos da produtividade do feijão plotados no eixo das 

abcissas, circundados por regiões com valores também baixos da produtividade do feijão no 

                                                             
8 Almeida (2012, p. 109) alerta para a possível presença de outliers ou pontos de alavancagem que podem 

influenciar a inclinação da reta, afetando sobremaneira o valor da estatística do I de Moran também no caso 

bivariado. 
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ano anterior ou das variáveis climáticas selecionadas, plotados no eixo das ordenadas.  

Por último, o quarto quadrante exibe o agrupamento dos valores Alto-Baixo (AB), 

isto é, exibe regiões com valores altos da produtividade do feijão plotados no eixo das 

abcissas, circundados por regiões com valores baixos da produtividade do feijão defasados no 

tempo ou das variáveis climáticas, plotados no eixo das ordenadas. 

 

3.3.5 Autocorrelação espacial local bivariada 

 

Almeida (2012) afirma que também é possível obter uma medida de 

autocorrelação espacial local num contexto bivariado.  Supondo que haja duas variáveis de 

interesse, yi e xi, e padronizando essas duas variáveis, obtêm-se, respectivamente, z1i e z2i. 

Tem-se, assim, a fórmula do I de Moran local bivariado: 

 

𝐼𝑖
𝑧1𝑧2 =  𝑧1𝑖𝑊𝑧2𝑖                                                                                                                   (14)  

 

 

Em que 𝑊𝑧2𝑖  é a defasagem espacial da variável padronizada 𝑧2𝑖. Do mesmo 

modo, apenas os vizinhos da observação i, definidos conforme uma matriz de pesos espaciais, 

são incluídos no cálculo do índice de autocorrelação. Essa estatística dá uma indicação do 

grau de associação linear (positiva ou negativa) entre o valor da produtividade agrícola do 

feijão em um dado município i e a média de uma outra variável de interesse nas locações 

vizinhas (ANSELIN; SYABRI; KHO, 2003).  

É possível ainda mapear os valores da probabilidade da medida, estatisticamente 

significativos, gerando os chamados mapas de significância bivariada de Moran local e os 

mapas de clusters bivariado locais.  

No presente estudo, será construído mapas de significância e de clusters espaciais 

bivariados temporais buscando identificar se a produtividade agrícola do feijão em um dado 

município i num determinado ano guarda uma associação espacial local com a média da 

produtividade agrícola do feijão nos municípios vizinhos no ano anterior, na tentativa de 

identificar posteriormente a existência de clusters espaciais bivariados defasados no tempo 

que podem ser de quatro tipos Alto-Alto (AA), Baixo-Baixo (BB), Alto-Baixo (AB) e Baixo-

Alto (BA). 

Como parte final do estudo, serão também construídos mapas de significância e 

de clusters espaciais bivariados com algumas variáveis climáticas buscando identificar se a 

produtividade agrícola do feijão em um dado município i num determinado ano guarda uma 
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associação espacial local com a média do valor da variável climática escolhida nos municípios 

vizinhos no mesmo ano, na tentativa de identificar posteriormente a existência de clusters 

espaciais bivariados climáticos que podem também ser de quatro tipos: Alto-Alto (AA),     

Baixo-Baixo (BB), Alto-Baixo (AB) e Baixo-Alto (BA). 

 

3.3.6 Outliers globais, outliers espaciais e pontos de alavancagem 

 

Conforme Almeida (2012), os outliers são observações que não seguem o mesmo 

padrão que a maioria dos dados. Dentro dessa definição ampla, pode-se, em dados espaciais, 

classificar outliers de duas naturezas: outlier global e outlier espacial. 

O outlier global pode ser definido como sendo uma observação que foge muito do 

restante das outras observações tanto para cima quanto para baixo, detectados por meio de box 

plot, box maps e cartogramas, que são ferramentas utilizadas para detectar outliers globais, 

tanto superiore, quanto inferiores nos dados. Para uma observação ser considerada um outlier 

global superior ou inferior é preciso cair acima ou abaixo da fronteira superior ou inferior do 

intervalo interquantílico do box plot por um montante que seja, no mínimo, 1,5 vezes o valor 

do intervalo interquantílico9. Alternativamente, também foi utilizado o critério mais rigoroso 

de 3,0 vezes o valor do intervalo interquantílico. 

Por sua vez, os outliers espaciais são observações discrepantes que não seguem o 

mesmo processo de dependência espacial que a maioria dos dados segue. Anselin (1996) 

destaca a importância de se identificar outliers que exercem uma influência espúria sobre a 

medida global de autocorrelação espacial como o I de Moran, podendo deturpar a estimativa 

do teste.  

É válido distinguir entre outlier espacial e pontos de alavancagem no espaço que 

são observações que podem alterar o grau de autocorrelação espacial. Um ponto de 

alavancagem é uma observação que, embora seguindo o mesmo padrão de associação espacial 

global do restante dos dados, exerce uma influência exagerada na determinação do grau de 

associação espacial. É possível detectar-se outliers espaciais e pontos de alavancagem 

espaciais por intermédio do diagrama de dispersão do I de Moran global.  

Numa autocorrelação espacial global positiva, quando a inclinação da reta de 

regressão apresenta-se positivamente inclinada, a maioria dos dados localizam-se nos 

quadrantes AA e BB. Neste contexto, um outlier espacial é uma observação com um valor 

                                                             
9 O intervalo interquantílico (IIQ) é definido como: IIQ = Q3-Q1. Em que Q3 é o valor do terceiro quartil, 

enquanto Q1 denota o valor do primeiro quartil.  
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muito elevado em relação aos seus vizinhos e que reside no quadrante AB, indicando que 

exibe um padrão espacial distinto do restante dos dados. A outra possibilidade é uma 

observação com um valor muito baixo em relação aos seus vizinhos e que está localizada no 

quadrante BA, novamente dando sinais de que ostenta um padrão espacial distinto do restante 

dos dados.  Com isso, as observações que estiverem a mais de dois desvios padrão do centro 

nos quadrantes inferior direito (AB) e/ou superior esquerdo (BA) serão considerados outliers 

espaciais. Todavia, se isso ocorrer no quadrante superior direito (AA) e no inferior esquerdo 

(BB), serão consideradas pontos de alavancagem.  

Raciocíncio análogo é feito para uma situação indicando uma autocorrelação 

espacial global negativa, quando a inclinação da reta de regressão apresenta-se negativamente 

inclinada. Nesse caso, os outliers espaciais se ospedarão nos quadrantes AA e BB ao passo 

que os pontos de alavacagem se ospedaram nos quadrantes AB e BA do diagrama de 

dispersão de Moran. A detecção de outliers espaciais ou pontos de alavancagem podem 

também ocorrer no contexto bivariado, utilizando-se novamente do critério sigma de detecção 

de outliers com base em dois ou três desvios padrões.  Na próxima seção, apresentam-se os 

resultados e discussões que responderá os objetivos indicados neste trabalho. 

Por fim, para o alcance dos resultados desse estudo foi utilizado o arquivo da 

malha georreferenciada dos municípios cearenses do tipo shapefile (.SHP) disponível no site 

do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e usado também o software livre 

GEODA 1.12 disponível no site do Centro de Ciências de Dados Espaciais da Universidade 

de Chicago. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

Na presente seção busca-se atender aos objetivos proposto no estudo, ou seja, 

saber se existe ou não efeitos espaciais presentes nos dados da produtividade agrícola da 

cultura do feijão no estado do Ceará. Para tanto, será aplicada a técnica de análise exploratória 

de dados espaciais (AEDE), como descrita na seção anterior, considerando para análise o 

período de 2008 a 2016, visando uma análise comparativa ao longo dos anos.  

 

4.1 Análise descritiva da área plantada, quantidade produzida e produtividade agrícola 

do feijão no Brasil, regiões, estados, regiões de planejamento e municípios do Ceará 

 

Antes de apresentar o resultado do cálculo da autocorrelação espacial da 

produtividade agrícola do feijão serão apresentadas algumas estatísticas descritivas sobre área 

plantada, quantidade produzida e produtividade da variável em estudo para o Brasil, grandes 

regiões, estados, regiões de planejamento e municípos cearenses.   

 

4.1.1 Área plantada na lavoura temporária no Brasil, Regiões e Estados 

 

Conforme dados divulgados pela Pesquisa Agrícola Municipal (PAM) do Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a lavoura temporária10 brasileira é formada por 

trinta e três diferentes culturas a saber: Abacaxi, Alfafa fenada, Algodão herbáceo  (em 

caroço), Alho, Amendoim (em casca), Arroz (em casca), Aveia (em grão), Batata-doce, 

Batata-inglesa, Cana-de-açúcar, Cana para forragem, Cebola, Centeio (em grão), Cevada   

(em grão), Ervilha (em grão), Fava (em grão), Feijão (em grão), Fumo (em folha), Girassol 

(em grão), Juta (fibra), Linho (semente), Malva (fibra), Mamona (baga), Mandioca, Melancia, 

Melão, Milho (em grão), Rami (fibra), Soja (em grão), Sorgo (em grão), Tomate, Trigo (em 

grão) e Triticale (em grão).  

Conforme a Tabela 1, a área plantada total nesta lavoura no país registrou 

crescimento de 21,0% na comparação entre os anos de 2008 e 2016, variando de 59,0 milhões 

de hectares, em 2008, para 71,4 milhões de hectares, em 2016, resultando num incremento de 

12,3 milhões de hectares11. Com isso, o país registrou um novo recorde em área plantada para 

a lavoura temporária, crescente a partir de 2011. 

                                                             
10 Conforme o IBGE, as lavouras temporárias abrangem as áreas plantadas ou em preparo para o plantio de 

culturas de curta duração (via de regra, menor que um ano) e que necessitassem, geralmente de novo plantio 

após cada colheita, incluíram-se também nesta categoria as áreas das plantas forrageiras destinadas ao corte.  
11 Um hectare equivale a uma área de 10.000 m2. 
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Ainda conforme a Tabela 1, é possível perceber que a região que registrou o maior 

crescimento no período foi o Centro-Oeste (+58,1%), seguido pelas regiões Norte (+36,6%); 

Sudeste (+17,8%) e Sul (+8,4%). Na contramão desse processo, a área plantada na lavoura 

temporária nordestina registrou queda de 13,6%, resultando em nítida perda de participação 

regional, caindo de 18,1%, em 2008, para 12,9% em 2016. 

Como resultado da dinâmica apresentada acima têm-se que a região Centro-Oeste 

passou a responder por 36,3% de toda área plantada na lavoura temporária nacional, ou seja, 

25,9 milhões ha, superando a região Sul que reduziu sua participação de 32,6%, em 2008, 

para 29,2%, em 2016, finalizando a série com uma área plantada de 20,8 milhões ha. Na 

sequência, têm-se as regiões Sudeste (17,3%; 12,3 milhões ha), Nordeste (12,9%; 9,2 milhões 

ha) e Norte (4,3%; 3,0 milhões ha). 

Um total de catorze dos vinte e sete estados da federação apresentaram 

crescimento na área plantada na lavoura temporária entre os anos de 2008 e 2016, com 

destaque para Tocantins (+89,9%); Amapá (+84,6%); Mato Grosso (+64,1%); Mato Grosso 

do Sul (+52,6%) e Goiás (+50,6%). Por outro lado, as maiores quedas relativas foram 

observadas nos estados do Rio de Janeiro (-53,4%); Rio Grande do Norte (-48,1%); Paraíba  

(-45,7%); Amazonas (-37,3%) e Ceará (-36,6%).  

 

Tabela 1 – Evolução da área plantada na lavoura temporária - Brasil e Regiões - 2008 a 2016 

(Em hectares) 

Regiões 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. (%)              

(2016-2008) 

Centro-Oeste 16.385.829 16.470.283 17.213.383 18.395.932 20.452.676 22.778.143 24.366.969 25.073.149 25.905.381 58,1 

Sul 19.215.027 19.439.877 18.894.574 19.250.544 19.438.921 20.444.222 21.004.873 20.806.356 20.826.880 8,4 

Sudeste 10.506.555 10.704.930 10.810.751 11.056.385 11.266.081 11.680.217 12.086.127 12.194.660 12.380.361 17,8 

Nordeste 10.672.364 10.628.046 9.919.970 10.758.984 9.476.030 9.004.806 10.176.533 9.950.626 9.218.024 -13,6 

Norte 2.252.466 2.188.574 2.220.921 2.379.188 2.371.338 2.498.636 2.763.921 3.005.626 3.075.863 36,6 

Brasil 59.032.241 59.431.710 59.059.599 61.841.033 63.005.046 66.406.024 70.398.423 71.030.417 71.406.509 21,0 

Regiões Participações (%) 

Variação de 

participação 

(em p.p.) 

Centro-Oeste 27,8 27,7 29,1 29,7 32,5 34,3 34,6 35,3 36,3 8,5 

Sul 32,6 32,7 32,0 31,1 30,9 30,8 29,8 29,3 29,2 -3,4 

Sudeste 17,8 18,0 18,3 17,9 17,9 17,6 17,2 17,2 17,3 -0,5 

Nordeste 18,1 17,9 16,8 17,4 15,0 13,6 14,5 14,0 12,9 -5,2 

Norte 3,8 3,7 3,8 3,8 3,8 3,8 3,9 4,2 4,3 0,5 

Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. Ordenado pela área plantada na lavoura temporária de 2016. 

 

Contudo, em termos absolutos, os maiores avanços de área plantada na lavoura 

temporária entre os anos de 2008 e 2016 foram observadas nos estados de Mato Grosso 

(+5,66 milhões ha); Goiás (+2,12 milhões ha) e Mato Grosso do Sul (+1,7 milhão ha), todos 

pertencentes à região Centro-Oeste do país. Na contramão disso, têm-se aqueles estados que 

registraram as maiores perdas de área plantada na lavoura temporária, com destaque para o 



45 

 

Ceará (-554,3 mil ha); Pernambuco (-431,3 mil ha); Paraíba (-275,3 mil ha) e Alagoas (-231,7 

mil ha) todos pertencentes a região Nordeste do país. Vale destacar que apenas o estado do 

Piauí registrou forte expansão de área plantada na lavoura temporária nesta região. A Tabela 2 

apresenta a evolução da área plantada na lavoura temporária para todos os estados do país. 

 

Tabela 2 – Evolução da área plantada na lavoura temporária - Brasil e Estados - 2008 a 2016 

(Em hectares) 

Estados 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. (%)              

(2016-

2008) 

Mato Grosso 8.830.550 8.735.355 9.381.244 9.884.223 11.262.263 12.723.490 13.542.011 14.082.687 14.494.519 64,1 

Paraná 9.620.395 9.894.073 9.533.355 9.740.331 9.857.170 10.337.789 10.587.901 10.494.673 10.559.050 9,8 

Rio Grande do Sul 7.914.625 7.893.148 7.769.356 7.955.427 8.091.176 8.582.911 8.871.226 8.794.564 8.765.576 10,8 

São Paulo 6.602.359 6.702.900 6.790.397 6.957.714 7.019.758 7.277.216 7.503.691 7.670.689 7.827.257 18,6 

Goiás 4.187.320 4.409.036 4.470.306 4.889.269 5.244.323 5.601.980 6.100.279 6.087.704 6.306.861 50,6 

Mato Grosso do Sul 3.237.782 3.206.201 3.245.163 3.496.823 3.813.582 4.318.120 4.551.748 4.744.300 4.939.289 52,6 

Minas Gerais 3.574.571 3.673.694 3.707.924 3.809.903 3.947.905 4.130.827 4.329.431 4.297.197 4.363.801 22,1 

Bahia 3.413.864 3.410.816 3.356.322 3.520.869 3.042.539 3.173.428 3.584.274 3.711.721 3.279.059 -3,9 

Maranhão 1.629.185 1.588.862 1.729.552 1.751.843 1.795.760 1.845.490 1.975.258 1.802.598 1.597.930 -1,9 

Santa Catarina 1.680.007 1.652.656 1.591.863 1.554.786 1.490.575 1.523.522 1.545.746 1.517.119 1.502.254 -10,6 

Piauí 1.015.856 1.091.208 1.085.916 1.211.926 1.242.537 1.367.561 1.443.676 1.468.590 1.407.874 38,6 

Tocantins 646.558 612.324 664.195 705.878 730.965 834.257 1.034.697 1.199.494 1.227.972 89,9 

Pará 894.926 859.286 793.733 795.974 818.833 888.463 953.116 1.015.293 1.067.313 19,3 

Ceará 1.516.034 1.565.997 1.249.534 1.561.076 1.207.133 835.020 1.012.060 1.013.029 961.666 -36,6 

Pernambuco 1.209.084 1.103.305 1.008.027 1.048.136 916.379 501.357 803.733 762.022 777.767 -35,7 

Rondônia 408.939 436.766 455.482 546.051 476.280 447.793 465.183 505.753 512.621 25,4 

Alagoas 650.900 626.470 588.088 574.959 510.664 553.345 541.293 433.915 419.143 -35,6 

Paraíba 602.727 596.949 387.000 520.883 315.695 269.807 332.744 290.582 327.362 -45,7 

Sergipe 301.765 311.368 326.608 304.590 271.294 279.791 284.818 282.686 274.342 -9,1 

Rio Grande do Norte 332.949 333.071 188.923 264.702 174.029 179.007 198.677 185.483 172.881 -48,1 

Distrito Federal 130.177 119.691 116.670 125.617 132.508 134.553 172.931 158.458 164.712 26,5 

Espírito Santo 159.690 161.451 144.614 147.384 141.022 133.936 131.024 124.941 110.085 -31,1 

Acre 98.425 84.700 114.815 121.043 135.180 118.489 110.554 103.290 94.552 -3,9 

Amazonas 139.022 140.167 135.465 146.031 145.647 135.550 113.173 100.318 87.133 -37,3 

Rio de Janeiro 169.935 166.885 167.816 141.384 157.396 138.238 121.981 101.833 79.218 -53,4 

Roraima 46.133 34.833 34.890 42.135 43.508 49.804 47.814 50.600 52.194 13,1 

Amapá 18.463 20.498 22.341 22.076 20.925 24.280 39.384 30.878 34.078 84,6 

Brasil 59.032.241 59.431.710 59.059.599 61.841.033 63.005.046 66.406.024 70.398.423 71.030.417 71.406.509 21,0 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. Ordenado pela área plantada na lavoura temporária de 2016. 

 

4.1.2 Área plantada na lavoura de feijão no Brasil, Regiões e Estados 

 

Da análise da Tabela 3 é possível afirmar que, diferentemente do ocorrido no total 

da área plantada na lavoura temporária nacional, a área plantada de feijão registrou queda de 

25,7% no país, em comparação aos anos de 2008 e 2016, caindo de 3,96 milhões ha, em 2008, 

para 2,94 milhões de ha, em 2016, ou seja, uma redução total de 1,02 milhão ha na 

comparação dos dois anos. Com isso, a participação da área plantada de feijão no total da 

lavoura temporária vem se reduzindo no Brasil, ano após ano, passando de 6,7%, em 2008, 

para 4,1%, em 2016, ou seja, uma redução de 2,6 pontos percentuais, possivelmente explicada 

pela forte redução observada em quatro das cinco regiões, especialmente na região Nordeste. 
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A exceção foi a região Centro-Oeste, que registrou crescimento de 107,3% e um 

incremento de 220,9 mil ha de área plantada de feijão, todas as demais regiões registraram 

queda no plantio dessa cultura na comparação de 2008 e 2016. As maiores perdas de área 

nesta cultura foram observadas nas regiões Nordeste (-804,8 mil ha; -35,6%); Sul (-191,2 mil 

ha; -26,9%); Sudeste (-163,1 mil ha; -26,0%) e Norte (-82,5 mil ha; -50,6%). Mesmo assim, a 

região Nordeste manteve-se na liderança com a maior área plantada de feijão no país, com 

participação de 49,4% no último ano, ou seja, 1,45 milhão ha, seguida pelas regiões Sul 

(17,6%; 518,7 mil ha); Sudeste (15,8%; 464,5 mil ha); Centro-Oeste (14,5%; 426,9 mil ha) e 

Norte (2,7%; 80,6 mil ha) (Tabela 3). 

 

Tabela 3 – Evolução da área plantada na lavoura de feijão - Brasil e Regiões - 2008 a 2016   

(Em hectares) 

Regiões 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. (%)              

(2016-2008) 

Nordeste 2.260.777 2.317.806 1.918.735 2.136.027 1.471.037 1.361.226 1.736.867 1.629.853 1.455.954 -35,6 

Sul 709.913 889.592 735.093 716.279 645.395 634.310 677.598 566.392 518.702 -26,9 

Sudeste 627.693 600.512 571.193 553.686 552.606 552.779 502.725 457.635 464.567 -26,0 

Centro-Oeste 205.963 304.679 268.050 342.805 358.244 375.756 389.973 395.053 426.957 107,3 

Norte 163.172 165.085 162.467 159.129 155.533 117.228 94.303 81.102 80.621 -50,6 

Brasil 3.967.518 4.277.674 3.655.538 3.907.926 3.182.815 3.041.299 3.401.466 3.130.035 2.946.801 -25,7 

Regiões Participações (%) 

Variação de 

participação 

(em p.p.) 

Nordeste 57,0 54,2 52,5 54,7 46,2 44,8 51,1 52,1 49,4 -7,6 

Sul 17,9 20,8 20,1 18,3 20,3 20,9 19,9 18,1 17,6 -0,3 

Sudeste 15,8 14,0 15,6 14,2 17,4 18,2 14,8 14,6 15,8 -0,1 

Centro-Oeste 5,2 7,1 7,3 8,8 11,3 12,4 11,5 12,6 14,5 9,3 

Norte 4,1 3,9 4,4 4,1 4,9 3,9 2,8 2,6 2,7 -1,4 

Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. Ordenado pela área plantada na lavoura de feijão de 2016. 

 

Como a área plantada na lavoura temporária aumentou em quatro das cinco 

regiões brasileiras e a área plantada de feijão caiu em quatro delas, a participação desta última 

na primeira aumentou apenas na região Centro-Oeste com incremento de 0,4 ponto 

percentual, ao passo que, nas demais regiões, foram observadas perdas: Nordeste (-5,4 p.p.); 

Norte (-4,6 p.p.); Sudeste (-2,2 p.p.) e Sul (-1,2 p.p.) (Tabela 4).  

 

Tabela 4 – Evolução da participação da área plantada na lavoura de feijão no total da lavoura 

temporária - Brasil e Regiões - 2008 a 2016 (%) 

Regiões 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variação de 

participação               

(em p.p.) 

Nordeste 21,2 21,8 19,3 19,9 15,5 15,1 17,1 16,4 15,8 -5,4 

Sudeste 6,0 5,6 5,3 5,0 4,9 4,7 4,2 3,8 3,8 -2,2 

Norte 7,2 7,5 7,3 6,7 6,6 4,7 3,4 2,7 2,6 -4,6 

Sul 3,7 4,6 3,9 3,7 3,3 3,1 3,2 2,7 2,5 -1,2 

Centro-Oeste 1,3 1,8 1,6 1,9 1,8 1,6 1,6 1,6 1,6 0,4 

Brasil 6,7 7,2 6,2 6,3 5,1 4,6 4,8 4,4 4,1 -2,6 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. Ordenado pelas participações de 2016. 
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Apesar disso, o Nordeste (15,8%) ainda registra a maior representatividade desta 

cultura no total da área plantada na lavoura temporária, seguido pelas regiões Sudeste (3,8%); 

Norte (2,6%); Sul (2,5%) e Centro-Oeste (1,6%), revelando ainda a elevada importância que o 

feijão tem para a atividade agrícola nordestina (Tabela 4). 

Pela análise da Tabela 5 é possível notar que apenas quatro estados da federação 

registraram crescimento na área plantada da cultura de feijão entre os anos de 2008 e 2016: 

Mato Grosso (+249,0%); Roraima (+149,4%); Goiás (+47,1%) e Tocantins (+7,4%). Por 

outro lado, as maiores quedas relativas foram observadas nos estados de Rondônia (-71,6%); 

Rio de Janeiro (-69,7%); Sergipe (-63,7%); Paraíba (-59,9%) e Alagoas (-57,5%). O estado do 

Ceará registrou a décima segunda maior queda na área plantada de feijão de 35,3% na mesma 

comparação. 

 

Tabela 5 – Evolução da área plantada na lavoura de feijão - Brasil e Estados - 2008 a 2016    

(Em hectares) 

Estados 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Var. (%)              

(2016-

2008) 

Ceará 592.716 610.267 464.636 600.137 456.787 318.952 403.666 404.647 383.700 -35,3 

Paraná 504.420 642.816 520.798 521.196 478.242 481.430 511.911 422.093 383.639 -23,9 

Bahia 589.328 615.839 615.945 551.237 319.456 461.638 582.156 565.164 371.527 -37,0 

Minas Gerais 421.085 420.538 422.866 399.345 419.314 418.803 389.791 346.758 339.927 -19,3 

Mato Grosso 72.107 153.525 107.845 169.917 181.411 207.158 223.929 239.841 251.672 249,0 

Pernambuco 342.514 343.791 290.064 320.460 264.878 85.093 229.343 189.123 239.736 -30,0 

Piauí 238.485 245.512 213.778 237.882 218.241 236.067 231.904 211.609 219.687 -7,9 

Goiás 97.400 113.928 119.002 134.390 140.503 131.173 129.491 123.052 143.250 47,1 

São Paulo 179.670 152.374 128.579 131.458 111.891 114.844 94.018 94.734 112.417 -37,4 

Paraíba 203.780 205.536 102.877 174.215 61.848 56.819 84.296 64.350 81.696 -59,9 

Santa Catarina 107.279 129.113 110.685 105.661 85.321 80.348 89.299 77.051 73.723 -31,3 

Maranhão 85.913 96.393 88.624 90.718 85.524 94.076 97.573 86.748 71.802 -16,4 

Rio Grande do Sul 98.214 117.663 103.610 89.422 81.832 72.532 76.388 67.248 61.340 -37,5 

Alagoas 88.737 80.418 62.525 57.555 20.129 45.964 49.093 49.587 37.733 -57,5 

Rio Grande do Norte 82.431 77.837 38.211 70.063 22.927 37.258 44.212 43.712 36.693 -55,5 

Pará 64.963 60.718 53.796 52.760 51.555 43.941 41.324 36.365 31.361 -51,7 

Rondônia 66.050 66.681 60.494 57.838 51.470 33.641 27.097 22.285 18.790 -71,6 

Tocantins 15.811 20.699 26.134 26.179 30.321 19.798 11.510 8.570 16.979 7,4 

Distrito Federal 18.578 17.549 17.206 18.926 16.898 16.347 16.246 15.708 16.100 -13,3 

Mato Grosso do Sul 17.878 19.677 23.997 19.572 19.432 21.078 20.307 16.452 15.935 -10,9 

Sergipe 36.873 42.213 42.075 33.760 21.247 25.359 14.624 14.913 13.380 -63,7 

Espírito Santo 21.266 22.419 14.978 18.924 17.812 16.046 16.285 14.383 10.503 -50,6 

Acre 10.479 9.014 12.283 12.759 12.637 12.020 8.194 7.579 7.540 -28,0 

Roraima 1.000 3.000 3.000 3.000 3.000 2.804 2.654 2.688 2.494 149,4 

Amazonas 3.235 3.235 4.860 5.362 5.450 3.748 2.289 2.486 2.157 -33,3 

Rio de Janeiro 5.672 5.181 4.770 3.959 3.589 3.086 2.631 1.760 1.720 -69,7 

Amapá 1.634 1.738 1.900 1.231 1.100 1.276 1.235 1.129 1.300 -20,4 

Brasil 3.967.518 4.277.674 3.655.538 3.907.926 3.182.815 3.041.299 3.401.466 3.130.035 2.946.801 -25,7 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. Ordenado pela área plantada na lavoura de feijão de 2016. 

 

Todavia, em termos absolutos, os maiores avanços de área plantada na lavoura de 

feijão foram observadas nos estados de Mato Grosso (+179,5 mil ha); Goiás (+45,8 mil ha); 

Roraima (+1,4 mil ha) e Tocantins (+1,1 mil ha), estados pertencentes as regiões Centro-

Oeste e Norte do país. Na contramão disso, têm-se aqueles estados que registraram as maiores 
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perdas de área plantada nesta lavoura com destaque para três, Bahia (-217,8 mil ha); Ceará (-

209,0 mil ha) e Paraíba (-122,0 mil ha) todos pertencentes a região Nordeste. Vale destacar 

que Paraíba (-2,4 p.p.), Bahia (-2,2 p.p.) e Ceará (-1,9 p.p.) foram os estados que mais 

perderam participação em área plantada de feijão na comparação dos dois anos, ao passo que 

Mato Grosso (+6,7 p.p.); Goiás (+2,4 p.p.) e Piauí (+1,4 p.p.) foram os que mais ganharam 

importância nacional na mesma comparação. 

Apesar disso, em 2016, o estado do Ceará ainda manteve-se na posição de 

liderança como o estado com a maior área plantada de feijão no país, com participação de 

13,0% do total nacional, seguido pelos estados de Paraná (13,0%); Bahia (12,6%); Minas 

Gerais (11,5%) e Mato Grosso (8,5%), que geraram uma participação conjunta de 58,7%, em 

2016, ante os 54,9% observado em 2008, graças ao avanço observado na área plantada no 

último estado.  

 

Tabela 6 – Evolução da participação da área plantada na lavoura de feijão no total da lavoura 

temporária - Brasil e Estados - 2008 a 2016 (%) 

Estados 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Variação de 

participação             

(em p.p.) 

Ceará 39,1 39,0 37,2 38,4 37,8 38,2 39,9 39,9 39,9 0,8 

Pernambuco 28,3 31,2 28,8 30,6 28,9 17,0 28,5 24,8 30,8 2,5 

Paraíba 33,8 34,4 26,6 33,4 19,6 21,1 25,3 22,1 25,0 -8,9 

Rio Grande do Norte 24,8 23,4 20,2 26,5 13,2 20,8 22,3 23,6 21,2 -3,5 

Piauí 23,5 22,5 19,7 19,6 17,6 17,3 16,1 14,4 15,6 -7,9 

Bahia 17,3 18,1 18,4 15,7 10,5 14,5 16,2 15,2 11,3 -5,9 

Distrito Federal 14,3 14,7 14,7 15,1 12,8 12,1 9,4 9,9 9,8 -4,5 

Espírito Santo 13,3 13,9 10,4 12,8 12,6 12,0 12,4 11,5 9,5 -3,8 

Alagoas 13,6 12,8 10,6 10,0 3,9 8,3 9,1 11,4 9,0 -4,6 

Acre 10,6 10,6 10,7 10,5 9,3 10,1 7,4 7,3 8,0 -2,7 

Minas Gerais 11,8 11,4 11,4 10,5 10,6 10,1 9,0 8,1 7,8 -4,0 

Santa Catarina 6,4 7,8 7,0 6,8 5,7 5,3 5,8 5,1 4,9 -1,5 

Sergipe 12,2 13,6 12,9 11,1 7,8 9,1 5,1 5,3 4,9 -7,3 

Roraima 2,2 8,6 8,6 7,1 6,9 5,6 5,6 5,3 4,8 2,6 

Maranhão 5,3 6,1 5,1 5,2 4,8 5,1 4,9 4,8 4,5 -0,8 

Amapá 8,9 8,5 8,5 5,6 5,3 5,3 3,1 3,7 3,8 -5,0 

Rondônia 16,2 15,3 13,3 10,6 10,8 7,5 5,8 4,4 3,7 -12,5 

Paraná 5,2 6,5 5,5 5,4 4,9 4,7 4,8 4,0 3,6 -1,6 

Pará 7,3 7,1 6,8 6,6 6,3 4,9 4,3 3,6 2,9 -4,3 

Amazonas 2,3 2,3 3,6 3,7 3,7 2,8 2,0 2,5 2,5 0,1 

Goiás 2,3 2,6 2,7 2,7 2,7 2,3 2,1 2,0 2,3 -0,1 

Rio de Janeiro 3,3 3,1 2,8 2,8 2,3 2,2 2,2 1,7 2,2 -1,2 

Mato Grosso 0,8 1,8 1,1 1,7 1,6 1,6 1,7 1,7 1,7 0,9 

São Paulo 2,7 2,3 1,9 1,9 1,6 1,6 1,3 1,2 1,4 -1,3 

Tocantins 2,4 3,4 3,9 3,7 4,1 2,4 1,1 0,7 1,4 -1,1 

Rio Grande do Sul 1,2 1,5 1,3 1,1 1,0 0,8 0,9 0,8 0,7 -0,5 

Mato Grosso do Sul 0,6 0,6 0,7 0,6 0,5 0,5 0,4 0,3 0,3 -0,2 

Brasil 6,7 7,2 6,2 6,3 5,1 4,6 4,8 4,4 4,1 -2,6 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. Ordenado pelas participações de 2016. 

 

Conforme Tabela 6 acima, o estado do Ceará também se destaca por registrar a 

maior área plantada de feijão no total da área plantada na lavoura temporária de 39,9%, 

seguido pelos estados de Pernambuco (30,8%); Paraíba (25,0%); Rio Grande do Norte 
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(21,2%); Piauí (15,6%) e Bahia (11,3%). Esses números revelam a importância dessa cultura 

para os estados da região Nordeste. 

Vale ressaltar que das trinta e três culturas pertencentes à lavoura temporária, o 

estado do Ceará apresentou área cultivada em dezesseis delas. As três lavouras mais 

importantes foram milho que cuja participação na área plantada saltou de 45, 8%, em 2008, 

para 49,5%, em 2016; feijão que também incrementou sua participação na área plantada no 

estado de 39,1%, em 2008, para 39,9%, em 2016, e por fim, mandioca, que apresentou leve 

perda de participação de 6,3%, para 6,1%, na mesma comparação, todas culturas de 

subsistência e de elevada importância sócio econômica. 

 

Tabela 7 – Evolução da área plantada na lavoura de feijão - Regiões de Planejamento - Ceará 

- 2008 a 2016 (Em hectares) 

Regiões de Planejamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. (%)              

(2016-2008) 

Sertão dos Crateús 72.038  71.359  49.967  83.452  57.069  30.421  64.884  71.699  70.742  -1,8 

Sertão Central 67.130  70.668  40.500  66.966  34.961  29.952  41.364  45.136  36.889  -45,0 

Litoral Oeste / Vale do Curu 36.969  38.400  32.286  40.127  35.099  26.371  31.863  32.239  31.954  -13,6 

Sertão de Sobral 47.315  48.017  45.625  45.563  43.248  31.154  28.385  29.230  30.956  -34,6 

Cariri 70.996  69.715  56.080  60.389  46.398  33.640  32.330  27.744  28.378  -60,0 

Litoral Norte 30.569  32.760  31.315  34.340  37.479  31.435  30.632  29.308  28.164  -7,9 

Sertão dos Inhamuns 41.821  42.467  35.520  42.055  37.140  19.518  25.368  26.552  27.630  -33,9 

Sertão de Canindé 56.536  57.940  53.444  51.888  36.545  17.068  25.801  35.087  25.845  -54,3 

Centro Sul 37.711  37.352  32.806  34.678  33.203  20.301  31.873  24.318  24.078  -36,2 

Vale do Jaguaribe 37.593  44.055  21.646  41.656  19.874  20.206  24.497  25.722  23.280  -38,1 

Grande Fortaleza 29.467  30.659  21.967  30.972  27.877  18.584  22.643  21.317  20.766  -29,5 

Serra da Ibiapaba 32.990  35.302  25.784  33.600  25.536  22.006  20.120  16.435  16.955  -48,6 

Maciço de Baturité 20.011  21.667  14.655  23.151  15.255  14.179  18.484  14.391  14.473  -27,7 

Litoral Leste 11.570  9.906  3.041  11.300  7.103  4.117  5.422  5.469  3.590  -69,0 

Ceará 592.716  610.267  464.636  600.137  456.787  318.952  403.666  404.647  383.700  -35,3 

Regiões de Planejamento Participações (%) 

Variação de 

participação 

(em p.p.) 

Sertão dos Crateús 12,2  11,7  10,8  13,9  12,5  9,5  16,1  17,7  18,4  6,3 

Sertão Central 11,3  11,6  8,7  11,2  7,7  9,4  10,2  11,2  9,6  -1,7 

Litoral Oeste / Vale do Curu 6,2  6,3  6,9  6,7  7,7  8,3  7,9  8,0  8,3  2,1 

Sertão de Sobral 8,0  7,9  9,8  7,6  9,5  9,8  7,0  7,2  8,1  0,1 

Cariri 12,0  11,4  12,1  10,1  10,2  10,5  8,0  6,9  7,4  -4,6 

Litoral Norte 5,2  5,4  6,7  5,7  8,2  9,9  7,6  7,2  7,3  2,2 

Sertão dos Inhamuns 7,1  7,0  7,6  7,0  8,1  6,1  6,3  6,6  7,2  0,1 

Sertão de Canindé 9,5  9,5  11,5  8,6  8,0  5,4  6,4  8,7  6,7  -2,8 

Centro Sul 6,4  6,1  7,1  5,8  7,3  6,4  7,9  6,0  6,3  -0,1 

Vale do Jaguaribe 6,3  7,2  4,7  6,9  4,4  6,3  6,1  6,4  6,1  -0,3 

Grande Fortaleza 5,0  5,0  4,7  5,2  6,1  5,8  5,6  5,3  5,4  0,4 

Serra da Ibiapaba 5,6  5,8  5,5  5,6  5,6  6,9  5,0  4,1  4,4  -1,1 

Maciço de Baturité 3,4  3,6  3,2  3,9  3,3  4,4  4,6  3,6  3,8  0,4 

Litoral Leste 2,0  1,6  0,7  1,9  1,6  1,3  1,3  1,4  0,9  -1,0 

Ceará 100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  100,0  0,0 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. Ordenado pela área plantada na lavoura de feijão de 2016. 

De acordo com a Tabela 7 acima, entre os anos de 2008 e 2016, todas as catorze 

regiões de planejamento do estado do Ceará apresentaram redução da área plantada na lavoura 

de feijão.  
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As maiores reduções, ordenadas pela perda de área, ocorreram nas regiões do 

Cariri (-42,6 mil ha; -60,0%); Sertão do Canindé (-30,6 mil ha; -54,3%); Sertão Central (-30,2 

mil ha; -45,0%); Sertão de Sobral (-16,3 mil ha; -34,6%) e Serra de Ibiapaba (-16,0 mil ha; -

48,6%) apenas para listar as cinco maiores.  

Por outro lado, as quatro menores perdas ocorreram nas regiões do Sertão dos 

Crateús (-1,2 mil ha; -1,8%); Litoral Norte (-2,4 mil ha; 7,9%); Litoral Oeste/Vale do Curu                 

(-5,0 mil ha; 13,6%) e Maciço de Baturité (-5,5 mil ha; 27,7%). 

Como resultado, o Sertão dos Crateús registrou, em 2016, a maior área plantada 

de feijão do estado num total de 70,7 mil ha, ou seja, uma participação de 18,4% do total da 

área plantada de feijão no estado, quase o dobro do segundo colocado que é o Sertão Central 

(36,8 mil ha; 9,6%), seguido pelo Litoral Oeste/Vale do Curu (31,9 mil ha; 8,3%); Sertão de 

Sobral (30,9 mil ha; 8,1%) e Cariri (28,3 mil ha; 7,4%).  

A participação conjunta dessas cinco regiões era de 49,7%, aumentando 

levemente para 51,8%, em 2016. As cinco menores participações estavam localizadas nas 

regiões do Litoral Leste (3,5 mil ha; 0,9%); Maciço de Baturité (14,4 mil ha; 3,8%); Serra de 

Ibiapaba (16,9 mil ha; 4,4%); Grande Fortaleza (20,7 mil ha; 5,4%) e Vale do Jaguaribe (23,2 

mil ha; 6,1%) (Tabela 7). 

Através dela é possível observar os municípios com as menores e as maiores áreas 

plantadas de feijão no território cearense e sua localização regional revelando a manutenção 

geral de um padrão espacial da cultura do feijão com algumas mudanças pontuais ao longo do 

tempo quando alguns municípios aumentam e outros reduzem sua área plantada 

possivelmente em função de mudanças no volume de chuvas antes e após 201212. 

A Figura 6 a seguir, apresenta a evolução da distribuição municipal da área 

plantada na lavoura de feijão cearense para diferentes percentis nos anos de 2008 a 2016.  

De acordo com a Tabela 8, o ano de 2008 registrou uma área plantada de feijão 

em todos os 184 municípios cearenses, totalizando uma área de 592.716 ha, oscilando entre 

uma área mínima de 46 ha registrada pelo município de Fortaleza, localizado na região de 

planejamento da Grande Fortaleza e 24.620 ha registrada no município de Canindé, localizado 

na região do Sertão de Canindé.  

 

 

 

                                                             
12 O ano de 2012 foi o que registrou o menor volume de chuvas no período em análise em torno de 388,8 mm3. 
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Figura 6 – Evolução da distribuição municipal da área plantada na lavoura de feijão - Ceará - 

2008 a 2016 (Em hectares) 

                  2008                                                                                                    2009                                                                   

      
                  2010                                                                                                    2011                                                                   

                           
                  2012                                                                                                    2013                                                                   

                
                  2014                                                                                                    2015                                                                   

    
                  2016                                                                                                                                                                      

  
Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. 
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Tabela 8 – Estatísticas descritivas da área plantada na lavoura de feijão por municípios - 

Ceará - 2008 a 2016 (Em hectares) 
Estatísticas Descritivas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Contagem 184 184 184 184 184 184 184 184 183 

Soma 592.716,0 610.267,0 464.636,0 600.137,0 456.787,0 318.952,0 403.666,0 404.647,0 383.700,0 

Mínimo 46,0 44,0 44,0 48,0 45,0 10,0 2,0 2,0 18,0 

Máximo 24.620,0 24.605,0 20.750,0 16.779,0 12.717,0 9.672,0 13.868,0 13.624,0 13.350,0 

Média 3.221,3 3.316,7 2.525,2 3.261,6 2.482,5 1.733,4 2.193,8 2.199,2 2.096,7 

Mediana 2.307,0 2.334,5 1.842,5 2.340,0 1.775,0 1.293,0 1.414,5 1.310,0 1.343,0 

Desvio-Padrão 3.264,6 3.323,0 2.758,6 3.177,4 2.435,3 1.655,4 2.276,7 2.415,1 2.271,5 

Coeficiente de Variação 101,3 100,2 109,2 97,4 98,1 95,5 103,8 109,8 108,3 

Assimetria 0,84 0,89 0,74 0,87 0,87 0,80 1,03 1,10 1,00 

Curtose 11,48 10,59 14,30 5,25 4,85 5,16 5,19 5,90 6,62 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor.  

 

A área plantada média municipal ficou em torno de 3.221,3 ha, cuja área mediana 

foi igual a 2.307,0 ha, revelando uma distribuição moderadamente assimétrica positiva ou a 

direita da área plantada de feijão no estado do Ceará de 0,84. O desvio-padrão municipal da 

área plantada em torno de 3.264,6 ha, superando a média, revela uma distribuição da área 

plantada de feijão extremamente dispersa entre os municípios cearenses. Esse fenômeno 

também é capturado pelo elevado coeficiente de variação de 101,3% (Tabela 8). 

O coeficiente de curtose da área plantada de feijão municipal de 11,48 apresenta 

uma elevada concentração em torno dos municípios com menor tamanho de área plantada, 

revelando que a grande dispersão é acompanhada de uma elevada quantidade de municípios 

com pequena área plantada (Tabela 8). 

Por sua vez, o ano de 2016 apresentou 183 municípios realizando cultivo de 

feijão, não tendo sido observada área plantada em Fortaleza, totalizando uma área de 383.700 

ha, ou seja, uma redução de 35,3% se comparada a área plantada em 2008. A área plantada 

nesta cultura oscilou entre uma mínima de 18 ha registrada pelo município do Eusébio, 

localizado na região da Grande Fortaleza e 13.350 ha registrada no município de Crateús, 

localizado na região do Sertão dos Crateús (Tabela 8). 

A área plantada média municipal também caiu, em torno de 35%, passando para 

2.096,7 ha. Por sua vez, a mediana da área plantada de feijão passou a ser de 1.343,0 ha, 

revelando um aumento do grau de assimetria da distribuição da área plantada de feijão para 

1,0, apresentando poucos municípios com elevadas áreas plantadas. O desvio-padrão da área 

plantada em torno de 2.271,5 ha novamente superior a média, revela uma distribuição da área 

plantada de feijão ainda mais dispersa entre os municípios cearenses, capturada novamente 

pelo elevado coeficiente de variação de 108,3%. O coeficiente de curtose da área plantada de 

feijão municipal reduziu-se para 6,62 ainda apresentando uma elevada concentração em torno 

dos municípios com menor tamanho de área plantada (Tabela 8).  
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Diante os números apresentados acima e pela análise da figura 1 é possível supor 

a existência de um padrão espacial na área plantada de feijão dentro do território cearense em 

cada um dos anos analisados e que esse padrão sofre algumas mudanças ao longo do tempo. 

Os municípios com as dez maiores áreas plantadas de feijão no ano de 2016 

foram: Crateús (13,3 mil ha; 3,5%); Santa Quitéria (12,3 mil ha; 3,2%); Tamboril (10,7 mil 

ha; 2,8%); Tauá (9,4 mil ha; 2,5%); Acopiara (8,9 mil ha; 2,3%); Parambu (8,7 mil ha; 2,3%); 

Itapipoca (8,0 mil ha; 2,1%); Novo Oriente (7,7 mil ha; 2,0%); Granja (7,0 mil ha; 1,8%) e 

Boa Viagem (6,9 mil ha; 1,8%). A participação conjunta desses municípios era de 17,7%, em 

2008, aumentando para 24,3%, em 2016, revelando um aumento de concentração da área 

plantada por municípios no estado do Ceará num período de chuvas mais escassas. 

 

4.1.3 Quantidade produzida na lavoura de feijão no Brasil, Regiões e Estados 

 

Após a análise da dinâmica da área plantada de feijão cabe conhecer a evolução 

da quantidade produzida de feijão em toneladas. De acordo com a Tabela 9, o Brasil registrou 

uma redução significativa na produção de feijão de 24,4%, passando de 3,46 milhões ton., em 

2008, para 2,61 milhões ton., em 2016, ou seja, uma queda de 845,3 mil ton. na comparação 

desses dois anos, acompanhando diretamente a redução de área plantada no mesmo período. 

 

Tabela 9 – Evolução da quantidade produzida de feijão - Brasil e Regiões - 2008 a 2016           

(Em toneladas) 

Regiões 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. (%)              

(2016-2008) 

Sudeste 890.920 918.790 876.643 817.031 858.398 797.134 784.292 760.456 843.761 -5,3 

Sul 1.054.124 1.091.303 1.072.423 1.091.132 901.663 908.765 1.069.559 960.338 801.487 -24,0 

Centro-Oeste 395.039 513.960 503.573 588.836 660.752 626.239 693.921 668.897 603.422 52,7 

Nordeste 1.000.035 844.527 613.233 818.484 253.362 469.862 674.666 638.874 302.704 -69,7 

Norte 121.076 118.183 93.033 119.883 120.679 90.599 72.148 61.530 64.458 -46,8 

Brasil 3.461.194 3.486.763 3.158.905 3.435.366 2.794.854 2.892.599 3.294.586 3.090.095 2.615.832 -24,4 

Regiões Participações (%) 

Variação de 

participação 

(em p.p.) 

Sudeste 25,7 26,4 27,8 23,8 30,7 27,6 23,8 24,6 32,3 6,5 

Sul 30,5 31,3 33,9 31,8 32,3 31,4 32,5 31,1 30,6 0,2 

Centro-Oeste 11,4 14,7 15,9 17,1 23,6 21,6 21,1 21,6 23,1 11,7 

Nordeste 28,9 24,2 19,4 23,8 9,1 16,2 20,5 20,7 11,6 -17,3 

Norte 3,5 3,4 2,9 3,5 4,3 3,1 2,2 2,0 2,5 -1,0 

Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. Ordenado pela quantidade produzida de feijão em 2016. 

 

Novamente, apenas a região Centro-Oeste apresentou expansão, dessa vez, em 

termos de quantidade produzida de 52,7%, ou seja, um incremento de 208,3 mil ton. na 

comparação de 2008 e 2016. Por outro lado, a região Nordeste foi a que registrou a maior 

queda na quantidade produzida num total de 697,3 mil ton. cuja redução foi de 69,7% em 
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comparação a 2008, quase o dobro da perda de área plantada que foi de 35,6%. Na sequência 

vem as regiões Sul (-252,6 mil ton.; -24,0%); Norte (-56,6 mil ton.; -46,8%) e Sudeste (-47,1 

mil ton.; -5,3%). 

Como resultado, a região Sudeste assumiu a liderança de maior produtor nacional 

de feijão (32,3%), seguido pelas regiões Sul (30,6%); Centro-Oeste (23,1%); Nordeste 

(11,6%) e Norte (2,5%) no último ano da série. Vale destacar que o Nordeste perdeu 

significativa participação de 17,3 pontos percentuais muito explicada pelo período de seca 

enfrentada pela região, também muito superior a perda de área plantada de 7,6 pontos 

percentuais. A Tabela 10 traz informações sobre a evolução da quantidade produzida de feijão 

para os estados brasileiros.  

 

Tabela 10 – Evolução da quantidade produzida de feijão - Brasil e Estados - 2008 a 2016          

(Em toneladas) 

Estados 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. (%)              

(2016-2008) 

Paraná 771.291 787.180 792.010 815.280 700.371 678.105 813.623 726.213 590.296 -23,5 

Minas Gerais 584.292 602.274 623.720 582.966 633.827 564.295 573.203 509.164 522.388 -10,6 

Goiás 220.449 261.925 288.816 311.837 336.304 294.027 316.287 289.463 330.284 49,8 

São Paulo 283.954 292.684 235.234 216.829 206.738 216.471 194.490 235.999 308.813 8,8 

Mato Grosso 110.299 190.128 133.813 196.006 243.365 279.617 304.043 318.881 230.897 109,3 

Bahia 318.522 341.989 316.377 222.382 106.653 230.704 356.328 414.665 144.639 -54,6 

Santa Catarina 180.892 178.516 167.903 156.744 115.719 135.855 145.171 138.776 123.461 -31,7 

Rio Grande do Sul 101.941 125.607 112.510 119.108 85.573 94.805 110.765 95.349 87.730 -13,9 

Ceará 252.741 129.827 83.286 264.205 52.721 55.630 108.998 67.368 56.669 -77,6 

Maranhão 38.549 42.585 37.542 43.030 34.837 42.983 49.988 45.918 33.776 -12,4 

Distrito Federal 45.958 45.297 49.007 56.985 49.389 25.032 44.350 33.496 25.795 -43,9 

Pernambuco 152.300 129.965 68.742 107.418 18.240 41.098 52.787 33.560 24.521 -83,9 

Pará 49.908 35.236 36.498 38.013 35.512 30.737 28.751 24.800 24.066 -51,8 

Piauí 65.326 61.978 32.761 79.946 26.520 39.833 55.278 47.531 21.959 -66,4 

Tocantins 14.062 24.970 33.427 34.003 32.784 17.948 12.418 7.651 18.013 28,1 

Mato Grosso do Sul 18.333 16.610 31.937 24.008 31.694 27.563 29.241 27.057 16.446 -10,3 

Rondônia 46.111 46.580 8.747 35.563 37.685 27.993 21.587 19.475 13.323 -71,1 

Espírito Santo 17.697 18.979 13.247 13.400 14.411 13.329 14.133 13.483 10.843 -38,7 

Paraíba 75.471 51.764 10.176 37.890 3.199 22.207 17.874 7.019 9.349 -87,6 

Alagoas 41.640 35.628 22.614 18.227 3.076 10.689 13.134 10.652 5.664 -86,4 

Acre 5.779 4.960 6.551 4.598 6.428 6.604 4.657 4.226 4.444 -23,1 

Rio Grande do Norte 33.231 22.422 10.392 33.810 1.812 8.832 10.102 4.169 3.484 -89,5 

Sergipe 22.255 28.369 31.343 11.576 6.304 17.886 10.177 7.992 2.643 -88,1 

Amazonas 3.304 3.185 4.350 4.760 5.353 3.886 1.806 2.434 1.899 -42,5 

Rio de Janeiro 4.977 4.853 4.442 3.836 3.422 3.039 2.466 1.810 1.717 -65,5 

Roraima 658 1.992 1.992 1.992 1.992 2.251 1.886 1.964 1.613 145,1 

Amapá 1.254 1.260 1.468 954 925 1.180 1.043 980 1.100 -12,3 

Brasil 3.461.194 3.486.763 3.158.905 3.435.366 2.794.854 2.892.599 3.294.586 3.090.095 2.615.832 -24,4 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. Ordenado pela quantidade produzida de feijão em 2016. 

 

Nota-se que apenas cinco estados da federação registraram aumento na quantidade 

produzida desta cultura na comparação dos anos de 2008 e 2016, Mato Grosso (+120,5 mil 

ton.; +109,3%); Goiás (+109,8 mil ton.; +49,8%); São Paulo (+24,8 mil ton.; +8,8%); 

Tocantins (+3,9 mil ton.; +28,1%) e Roraima (+955 ton.; +145,1%). Por outro lado, as 
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maiores perdas foram observadas nos estados do Ceará (-196,0 mil ton.; -77,6%); Paraná (-

180,9 mil ton.; -23,5%); Bahia (-173,8 mil ton.; -54,6%); Pernambuco (-127 mil ton.; -83,9%) 

e Paraíba (-66,1 mil ton.; -87,6%). 

Como resultado, o estado do Ceará foi o que registrou a maior perda de 

participação nacional na quantidade produzida de feijão de 5,1 pontos percentuais, seguido 

pela Bahia (-3,7 p.p.); Pernambuco (-3,5 p.p.); Paraíba (-1,8 p.p.) e Piauí (-1,0 p.p.) para listar 

as cinco maiores na comparação dos dois anos. 

Assim, em 2016, os estados que registraram as maiores produções de feijão 

foram: Paraná (590,2 mil ton.; 22,6%); Minas Gerais (522,3 mil ton.; 20,0%); Goiás (330,2 

mil ton.; 12,6%); São Paulo (308,8 mil ton.; 11,8%) e Mato Grosso (230,8 mil ton.; 8,8%).                            

A participação conjunta desses cinco estados era de 56,9%, em 2008, aumentando para 

75,8%, em 2016, bastante explicada pelas perdas ocorridas na produção de feijão nos estados 

nordestinos. O estado do Ceará, antes o quinto maior produtor nacional com participação de 

7,3%, passou a ocupar a nona colocação, com apenas 2,2% de participação, apesar da 

liderança na área plantada de 13,0%. 

A Tabela 11 apresenta a evolução da quantidade produzida de feijão nas catorze 

regiões de planejamento do estado do Ceará entre os anos de 2008 a 2016. Nota-se que todas 

elas também registraram queda na quantidade produzida de feijão na comparação desses anos.  

As maiores reduções na produção, em toneladas, ocorreram nas regiões do Sertão 

Central (-29,9 mil ton.; -85,1%); Sertão de Canindé (-27,9 mil ton.; -89,7%); Cariri (-24,2 mil 

ton.; -81,8%); Sertão dos Crateús (-18,6 mil ton.; -66,7%) e no Vale do Jaguaribe (-17,3 mil 

ton.; -78,8%) apenas para listar as cinco maiores. Por outro lado, as quatro menores perdas, 

também em toneladas, ocorreram nas regiões do Litoral Norte (-4,4 mil ton.; -46,1%); Litoral 

Leste (-4,6 mil ton.; -93,5%); Grande Fortaleza (-7,1 mil ton.; -73,3%) e Maciço de Baturité           

(-7,7 mil ton.; -76,6%), mas bem expressivas em termos percentuais. 

Como resultado, o Sertão dos Crateús passou a registrar, em 2016, a maior 

quantidade produzida de feijão do estado num total de 9,2 mil ton., ou seja, uma participação 

de 16,4%, seguido pelo Cariri (5,3 mil ton.; 9,5%), Sertão Central (5,2 mil ton.; 9,3%); Litoral 

Norte (5,1 mil ton.; 9,2%) e Vale do Jaguaribe (4,6 mil ton.; 8,3%). A participação conjunta 

dessas cinco regiões era de 49,2%, em 2008, aumentando levemente para 52,6%, em 2016. 

Enquanto isso, as menores participações estavam ainda localizadas nas regiões do Litoral 

Leste (324 ton.; 0,6%); Maciço de Baturité (2,3 mil ton.; 4,2%); Grande Fortaleza (2,5 mil 

ton.; 4,6%); Serra de Ibiapaba (3,0 mil ton.; 5,4%) e Centro Sul (3,0 mil ton.; 5,4%).  
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Tabela 11 – Evolução da quantidade produzida de feijão - Regiões de Planejamento - Ceará - 

2008 a 2016 (Em toneladas) 

Regiões de Planejamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. (%)              

(2016-2008) 

Sertão dos Crateús 27.893 11.214 8.143 40.870 4.539 3.459 20.917 11.781 9.275 -66,7 

Cariri 29.647 31.262 11.291 32.739 7.728 6.591 15.714 7.033 5.385 -81,8 

Sertão Central 35.214 12.656 8.052 31.723 2.333 6.600 10.042 6.531 5.247 -85,1 

Litoral Norte 9.642 4.511 4.644 12.148 5.552 5.964 7.898 6.001 5.194 -46,1 

Vale do Jaguaribe 22.045 14.926 6.827 24.183 3.654 5.907 7.365 3.905 4.680 -78,8 

Sertão de Sobral 16.919 9.874 8.226 19.594 6.430 4.489 4.842 4.212 4.547 -73,1 

Litoral Oeste / Vale do Curu 12.615 4.385 2.753 15.824 4.877 3.490 4.940 5.344 4.475 -64,5 

Sertão de Canindé 31.119 7.419 7.431 19.022 1.590 2.159 6.081 4.944 3.219 -89,7 

Sertão dos Inhamuns 17.824 7.985 2.203 15.582 793 856 4.837 3.587 3.203 -82,0 

Centro Sul 12.908 9.017 7.419 15.226 4.532 3.996 10.493 2.340 3.087 -76,1 

Serra da Ibiapaba 12.140 5.919 6.843 14.379 3.376 5.116 3.602 3.009 3.079 -74,6 

Grande Fortaleza 9.710 4.666 5.412 11.914 4.150 3.057 5.927 4.979 2.595 -73,3 

Maciço de Baturité 10.097 3.944 2.475 6.723 2.361 3.408 5.135 3.102 2.359 -76,6 

Litoral Leste 4.968 2.049 1.567 4.278 806 538 1.205 600 324 -93,5 

Ceará 252.741 129.827 83.286 264.205 52.721 55.630 108.998 67.368 56.669 -77,6 

Regiões de Planejamento Participações (%) 

Variação de 

participação 

(em p.p.) 

Sertão dos Crateús 11,0 8,6 9,8 15,5 8,6 6,2 19,2 17,5 16,4 5,3 

Cariri 11,7 24,1 13,6 12,4 14,7 11,8 14,4 10,4 9,5 -2,2 

Sertão Central 13,9 9,7 9,7 12,0 4,4 11,9 9,2 9,7 9,3 -4,7 

Litoral Norte 3,8 3,5 5,6 4,6 10,5 10,7 7,2 8,9 9,2 5,4 

Vale do Jaguaribe 8,7 11,5 8,2 9,2 6,9 10,6 6,8 5,8 8,3 -0,5 

Sertão de Sobral 6,7 7,6 9,9 7,4 12,2 8,1 4,4 6,3 8,0 1,3 

Litoral Oeste / Vale do Curu 5,0 3,4 3,3 6,0 9,3 6,3 4,5 7,9 7,9 2,9 

Sertão de Canindé 12,3 5,7 8,9 7,2 3,0 3,9 5,6 7,3 5,7 -6,6 

Sertão dos Inhamuns 7,1 6,2 2,6 5,9 1,5 1,5 4,4 5,3 5,7 -1,4 

Centro Sul 5,1 6,9 8,9 5,8 8,6 7,2 9,6 3,5 5,4 0,3 

Serra da Ibiapaba 4,8 4,6 8,2 5,4 6,4 9,2 3,3 4,5 5,4 0,6 

Grande Fortaleza 3,8 3,6 6,5 4,5 7,9 5,5 5,4 7,4 4,6 0,7 

Maciço de Baturité 4,0 3,0 3,0 2,5 4,5 6,1 4,7 4,6 4,2 0,2 

Litoral Leste 2,0 1,6 1,9 1,6 1,5 1,0 1,1 0,9 0,6 -1,4 

Ceará 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. Ordenado pela quantidade produzida de feijão em 2016. 

 

Através da Figura 7 é possível observar os municípios com as menores e as 

maiores quantidades produzidas de feijão no território cearense e sua localização regional, 

revelando novamente, a manutenção geral de um padrão espacial desta cultura com algumas 

mudanças pontuais ao longo do tempo, quando alguns municípios aumentam e outros 

reduzem sua quantidade produzida possivelmente em função de mudanças climáticas.  

A Figura 7 apresenta a evolução da distribuição municipal da quantidade 

produzida na lavoura de feijão cearense para diferentes percentis nos anos de 2008 a 2016.  

 

 

 



57 

 

Figura 7 – Evolução da distribuição municipal da quantidade produzida de feijão - Ceará - 

2008 a 2016 (Em toneladas) 

                    2008                                                                                                        2009                                                                    

     
                    2010                                                                                                         2011                                                                    

      
                    2012                                                                                                        2013                                                                    

     
                   2014                                                                                                         2015                                                                    

     
                    2016                                                                                                                                                                      

  
Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. 
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De acordo com a Tabela 12, foi observado produção de feijão em todos os 184 

municípios cearenses para o ano de 2008, totalizando 252.741 ton., oscilando entre uma 

quantidade mínima de 7 ton. registrada pelo município de Fortaleza, localizado na região da 

Grande Fortaleza e 13.126 ton. registrada no município de Canindé, localizado na região do 

Sertão de Canindé. A quantidade produzida média municipal ficou em torno de 1.373,6 ton., 

superior à produção mediana de 850,0 ton., novamente revelando uma distribuição 

moderadamente assimétrica positiva e a direita da quantidade produzida de feijão no estado 

do Ceará de 0,94.  

O desvio-padrão municipal em torno de 1.663,4, superando a média, revela uma 

distribuição espacial da quantidade produzida de feijão extremamente dispersa entre os 

municípios cearenses. Esse fenômeno também é capturado pelo elevado coeficiente de 

variação de 121,1%, revelando uma maior dispersão quando comparado a área plantada.                                 

O coeficiente de curtose da quantidade produzida de feijão municipal de 17,35 mostra uma 

distribuição leptocúrtica com elevada concentração em torno dos municípios com menor 

produção. 

 

Tabela 12 – Estatísticas descritivas da quantidade produzida na lavoura de feijão por 

municípios - Ceará - 2008 a 2016 (Em toneladas) 
Estatísticas Descritivas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Contagem 184 184 184 184 184 184 184 184 183 

Soma 252.741,0 129.827,0 83.286,0 264.205,0 52.721,0 55.630,0 108.998,0 67.368,0 56.669,0 

Mínimo 7,0 6,0 9,0 16,0 0,0 2,0 1,0 1,0 3,0 

Máximo 13.126,0 6.276,0 3.916,0 7.860,0 1.763,0 3.243,0 7.904,0 2.901,0 2.841,0 

Média 1.373,6 705,6 452,6 1.435,9 286,5 302,3 592,4 366,1 309,7 

Mediana 850,0 502,0 281,0 978,5 192,0 199,0 379,5 220,0 177,0 

Desvio-Padrão 1.663,4 743,3 519,4 1.420,3 292,0 353,8 764,4 426,2 367,2 

Coeficiente de Variação 121,1 105,3 114,7 98,9 101,9 117,0 129,0 116,4 118,6 

Assimetria 0,94 0,82 0,99 0,97 0,97 0,88 0,84 1,03 1,08 

Curtose 17,35 17,58 12,97 4,47 6,23 28,09 45,76 9,23 14,77 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. 

 

Também pela análise da Tabela 12, nota-se que o número de municípios que 

registrou produção de feijão caiu para 183 municípios no ano de 2016, não tendo sido 

observada em Fortaleza, totalizando uma produção de 56.669 ton., ou seja, uma redução de 

77,6%, se comparada à quantidade produzida em 2008, muito superior à queda da área 

plantada de 35,3% na mesma comparação, afetando negativamente a produtividade dessa 

cultura.  

Nota-se que a quantidade produzida nesse ano, oscilou entre uma mínima de 3 

ton. registrada pelo município do Eusébio, localizado na região da Grande Fortaleza e 2.841 
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ton. registrada no município de Tamboril, localizado na região do Sertão dos Crateús. A 

quantidade produzida média municipal registrou uma queda significativa, em torno de 77,5%, 

passando para 309,7 ton. Por sua vez, a mediana da produção de feijão também caiu bastante 

para 177,0 ton., aumentando o grau de assimetria da distribuição da área plantada de feijão 

para 1,08, apresentando poucos municípios com elevadas quantidades produzidas (Tabela 12). 

Um desvio-padrão, em torno de 367,2, novamente acima da média, revela a 

manutenção de uma elevada dispersão da distribuição da produção de feijão entre os 

municípios cearenses, capturada pelo elevado coeficiente de variação de 118,6%. O 

coeficiente de curtose da produção de feijão municipal reduziu-se para 14,8 ainda 

apresentando uma elevada concentração em torno dos municípios com menor quantidade 

produzida. Novamente, diante os números apresentados acima é possível supor a existência de 

um padrão espacial também para a distribuição da quantidade produzida de feijão dentro do 

território cearense (Tabela 12). 

Os municípios com as dez maiores quantidades produzidas de feijão no ano de 

2016 foram: Tamboril (2,84 mil ton.; 5,0%); Granja (2,04 mil ton.; 3,6%); Santa Quitéria 

(1,48 mil ton.; 2,6%); Itapipoca (1,36 mil ton.; 2,4%); Parambu (1,34 mil ton.; 2,4%); 

Senador Pompeu (1,19 mil ton.; 2,1%); Crateús (1,13 mil ton.; 2,0%); Acopiara (1,08 mil 

ton.; 1,9%); Crato (1,05 mil ton.; 1,9%) e Limoeiro do Norte (896 ton.; 1,6%). A participação 

conjunta desses municípios era de 14,3%, em 2008, aumentando para 25,5%, em 2016, 

revelando também um aumento de concentração da quantidade produzida por municípios no 

estado. 

 

4.1.4 Produtividade na lavoura de feijão no Brasil, Regiões e Estados 

 

Depois de se analisar a dinâmica da área plantada e da quantidade produzida de 

feijão busca-se conhecer a evolução da produtividade dessa cultura nos últimos nove anos. 

Conforme a Tabela 13, nota-se que a produtividade agrícola nacional da lavoura do feijão 

apresentou um crescimento de 1,8%, passando de 872 kg/ha, em 2008, para 888 kg/ha, em 

2016, resultado dado pela combinação simultânea de queda na área plantada (-25,7%) 

superior a queda na quantidade produzida (-24,4%) nesta cultura. 

Nesse mesmo período, três regiões registraram aumento de produtividade do 

feijão, Sudeste (+28,0%); Norte (+7,7%) e Sul (+4,1%). Por outro lado, outras duas 

registraram perdas significativas a exemplo da região Nordeste (-53,0%) e Centro-Oeste (-

26,3%). Vale destacar que a região Centro-Oeste perdeu produtividade por ter registrado 

crescimento de área superior ao crescimento da quantidade plantada. 
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Como resultado, a diferença de produtividade entre as regiões se intensificou 

ainda mais nos últimos anos, alcançando em 2016, as seguintes marcas: Sudeste lidera com 

1.816 kg/ha, seguida pela regiões Sul (1.545 kg/ha); Centro-Oeste (1.413 kg/ha); Norte (800 

kg/ha) e Nordeste (208 kg/ha). Nota-se, assim, que a produtividade da região Sudeste é mais 

que o dobro da registada pela média do país, enquanto o Nordeste representa 

aproximadamente um quarto da média nacional. Esses resultados podem, em parte, ser 

explicados principalmente por diferenças de tecnologia, clima e solo desfavoráveis na última 

região que concentra grande parte de seu território no clima semiárido. 

 

Tabela 13 – Evolução da produtividade na lavoura de feijão - Brasil e Regiões - 2008 a 2016 

(Em kg/ha) 

Regiões 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. (%)              

(2016-2008) 

Sudeste 1.419 1.530 1.535 1.476 1.553 1.442 1.560 1.662 1.816 28,0 

Sul 1.485 1.227 1.459 1.523 1.397 1.433 1.578 1.696 1.545 4,1 

Centro-Oeste 1.918 1.687 1.879 1.718 1.844 1.667 1.779 1.693 1.413 -26,3 

Norte 742 716 573 753 776 773 765 759 800 7,7 

Nordeste 442 364 320 383 172 345 388 392 208 -53,0 

Brasil 872 815 864 879 878 951 969 987 888 1,8 

Regiões Participações (%) 

Variação de 

participação 

(em p.p.) 

Sudeste 162,7 187,7 177,6 167,9 176,9 151,6 161,1 168,3 204,6 41,9 

Sul 170,2 150,5 168,8 173,3 159,1 150,6 163,0 171,7 174,1 3,9 

Centro-Oeste 219,9 207,0 217,4 195,4 210,0 175,2 183,7 171,5 159,2 -60,6 

Norte 85,1 87,8 66,3 85,7 88,4 81,3 79,0 76,8 90,1 5,0 

Nordeste 50,7 44,7 37,0 43,6 19,6 36,3 40,1 39,7 23,4 -27,3 

Brasil 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. Ordenado pela produtividade de 2016. 

Pela análise da Tabela 14 é possível notar que um total de doze estados 

apresentaram, em 2016, produtividade acima da média nacional. Os maiores registros foram 

observados em São Paulo (2.747 kg/ha); Goiás (2.306 kg/ha); Santa Catarina (1.675 kg/ha); 

Distrito Federal (1.602 kg/ha) e Paraná (1.539 kg/ha) para listar as cinco maiores. Por outro 

lado, outros quinze estados apresentaram produtividade abaixo da média nacional, com as 

menores produtividades sendo registradas pelos estados do Rio Grande do Norte (95 kg/ha); 

Piauí (100 kg/ha); Pernambuco (102 kg/ha); Paraíba (114 kg/ha) e Ceará (148 kg/ha), todos 

pertencentes a região Nordeste. 
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Tabela 14 – Evolução da produtividade na lavoura de feijão - Brasil e Estados - 2008 a 2016 

(Em kg/ha) 

Estados 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. (%)              

(2016-2008) 

São Paulo 1.580 1.921 1.829 1.649 1.848 1.885 2.069 2.491 2.747 73,8 

Goiás 2.263 2.299 2.427 2.320 2.394 2.242 2.443 2.352 2.306 1,9 

Santa Catarina 1.686 1.383 1.517 1.483 1.356 1.691 1.626 1.801 1.675 -0,7 

Distrito Federal 2.474 2.581 2.848 3.011 2.923 1.531 2.730 2.132 1.602 -35,2 

Paraná 1.529 1.225 1.521 1.564 1.464 1.409 1.589 1.721 1.539 0,6 

Minas Gerais 1.388 1.432 1.475 1.460 1.512 1.347 1.471 1.468 1.537 10,8 

Rio Grande do Sul 1.038 1.068 1.086 1.332 1.046 1.307 1.450 1.418 1.430 37,8 

Tocantins 889 1.206 1.279 1.299 1.081 907 1.079 893 1.061 19,3 

Espírito Santo 832 847 884 708 809 831 868 937 1.032 24,1 

Mato Grosso do Sul 1.025 844 1.331 1.227 1.631 1.308 1.440 1.645 1.032 0,6 

Rio de Janeiro 877 937 931 969 953 985 937 1.028 998 13,8 

Mato Grosso 1.530 1.238 1.241 1.154 1.342 1.350 1.358 1.330 917 -40,0 

Amazonas 1.021 985 895 888 982 1.037 789 979 880 -13,8 

Amapá 767 725 773 775 841 925 845 868 846 10,3 

Pará 768 580 678 720 689 700 696 682 767 -0,1 

Rondônia 698 699 145 615 732 832 797 874 709 1,6 

Roraima 658 664 664 664 664 803 711 731 647 -1,7 

Acre 551 550 533 360 509 549 568 558 589 6,9 

Maranhão 449 442 424 474 407 457 512 529 470 4,8 

Bahia 540 555 514 403 334 500 612 734 389 -28,0 

Sergipe 604 672 745 343 297 705 696 536 198 -67,3 

Alagoas 469 443 362 317 153 233 268 215 150 -68,0 

Ceará 426 213 179 440 115 174 270 166 148 -65,4 

Paraíba 370 252 99 217 52 391 212 109 114 -69,1 

Pernambuco 445 378 237 335 69 483 230 177 102 -77,0 

Piauí 274 252 153 336 122 169 238 225 100 -63,5 

Rio Grande do Norte 403 288 272 483 79 237 228 95 95 -76,4 

Brasil 872 815 864 879 878 951 969 987 888 1,8 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. Ordenado pela produtividade de 2016. 

 

Através da Tabela 15 é possível notar também grandes diferenças de 

produtividade entre as catorze regiões de planejamento cearense. Em 2008, a produtividade 

média estadual da lavoura do feijão era de 426 kg/ha. Nota-se que cinco regiões registraram 

produtividades acima desta média: Vale do Jaguaribe (586 kg/ha); Sertão de Canindé (550 

kg/ha); Sertão Central (525 kg/ha); Maciço de Baturité (505 kg/ha) e Litoral Leste (429 

kg/ha). Por outro lado, as menores produtividades foram observadas nas regiões do Litoral 

Norte (315 kg/ha); Grande Fortaleza (330 kg/ha); Litoral Oeste/Vale do Curu (341 kg/ha); 

Centro Sul  (342 kg/ha) e Sertão de Sobral (358 kg/ha).  

Chama atenção o fato de que como a produtividade é dada pela razão da 

quantidade produzida em toneladas pela área plantada em hectares, nem sempre aquela região 

com maior quantidade produzida ou maior área plantada vai estar nas melhores posições de 

produtividade revelando melhor eficiência produtiva ou combinação ótima entre o insumo 

terra e produção, mostrando que existem outros fatores determinantes desta medida. 
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Tabela 15 - Evolução da produtividade na lavoura de feijão - Regiões de Planejamento - 

Ceará - 2008 a 2016 (Em kg/ha) 

Regiões de Planejamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Var. (%)              

(2016-2008) 

Vale do Jaguaribe 586 339 315 581 184 292 301 152 201 -65,7 

Cariri 418 448 201 542 167 196 486 253 190 -54,6 

Litoral Norte 315 138 148 354 148 190 258 205 184 -41,5 

Serra da Ibiapaba 368 168 265 428 132 232 179 183 182 -50,7 

Maciço de Baturité 505 182 169 290 155 240 278 216 163 -67,7 

Sertão de Sobral 358 206 180 430 149 144 171 144 147 -58,9 

Sertão Central 525 179 199 474 67 220 243 145 142 -72,9 

Litoral Oeste/Vale do Curu 341 114 85 394 139 132 155 166 140 -59,0 

Sertão dos Crateús 387 157 163 490 80 114 322 164 131 -66,1 

Centro Sul 342 241 226 439 136 197 329 96 128 -62,5 

Grande Fortaleza 330 152 246 385 149 164 262 234 125 -62,1 

Sertão de Canindé 550 128 139 367 44 126 236 141 125 -77,4 

Sertão dos Inhamuns 426 188 62 371 21 44 191 135 116 -72,8 

Litoral Leste 429 207 515 379 113 131 222 110 90 -79,0 

Ceará 426 213 179 440 115 174 270 166 148 -65,4 

Regiões de Planejamento Participações (%) 

Variação de 

participação 

(em p.p.) 

Vale do Jaguaribe 137,5 159,3 176,0 131,9 159,3 167,6 111,3 91,2 136,1 -1,4 

Cariri 97,9 210,8 112,3 123,1 144,3 112,3 180,0 152,3 128,5 30,6 

Litoral Norte 74,0 64,7 82,7 80,4 128,3 108,8 95,5 123,0 124,9 50,9 

Serra da Ibiapaba 86,3 78,8 148,1 97,2 114,5 133,3 66,3 110,0 123,0 36,7 

Maciço de Baturité 118,3 85,6 94,2 66,0 134,1 137,8 102,9 129,5 110,4 -8,0 

Sertão de Sobral 83,9 96,7 100,6 97,7 128,8 82,6 63,2 86,6 99,5 15,6 

Sertão Central 123,0 84,2 110,9 107,6 57,8 126,3 89,9 86,9 96,3 -26,7 

Litoral Oeste/Vale do Curu 80,0 53,7 47,6 89,6 120,4 75,9 57,4 99,6 94,8 14,8 

Sertão dos Crateús 90,8 73,9 90,9 111,2 68,9 65,2 119,4 98,7 88,8 -2,0 

Centro Sul 80,3 113,5 126,2 99,7 118,3 112,9 121,9 57,8 86,8 6,5 

Grande Fortaleza 77,3 71,5 137,4 87,4 129,0 94,3 96,9 140,3 84,6 7,3 

Sertão de Canindé 129,1 60,2 77,6 83,3 37,7 72,5 87,3 84,6 84,3 -44,8 

Sertão dos Inhamuns 99,9 88,4 34,6 84,2 18,5 25,1 70,6 81,1 78,5 -21,5 

Litoral Leste 100,7 97,2 287,5 86,0 98,3 74,9 82,3 65,9 61,1 -39,6 

Ceará 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0,0 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. Ordenado pela produtividade de 2016. 

 

Como exemplo têm-se o caso da região do Sertão dos Crateús, que registrou a 

maior área plantada, mas a quarta maior produção em 2008, ocupando, assim, a oitava maior 

produtividade dentre as regiões de planejamento do estado, revelando que a combinação de 

insumo produto não foi uma das melhores. Além disso, têm-se a região do Sertão Central que, 

apesar de registrar a maior quantidade produzida nesse ano, mas com a terceira maior área 

plantada, também foi penalizada ficando na terceira posição em produtividade. O Cariri, com 

a segunda maior área plantada e terceira maior quantidade produzida, ocupou apenas a sétima 

posição no estado. Por fim, a região do Vale do Jaguaribe, com a oitava maior área plantada e 

quinta maior produção, alcançou a maior produtividade dentre todas as regiões do estado.  

Em 2016, a produtividade agrícola do feijão cearense caiu significativamente em 

65,4%, ou seja, uma redução de 278,7 kg/ha, passando a registrar uma produtividade média de 
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148 kg/ha nesse ano. Ou seja, em 2008, a produtividade média cearense representava 48,9% 

da nacional, caindo para 16,6%, em 2016.  

Nota-se que, comprando-se o período entre 2008 e 2016, todas as regiões 

cearenses apresentaram queda de produtividade variando entre 41,5% e 79,0%. As mais 

expressivas foram observadas nas regiões do Litoral Leste (-79,0%; -339,1 kg/ha); Sertão de 

Canindé (-77,4%; -425,9 kg/ha); Sertão Central (-72,9%; -382,3 kg/ha); Sertão dos Inhamuns 

(-72,8%; -310,3 kg/ha) e Maciço de Baturité (-67,7%; -341,6 kg/ha). 

Mesmo com essa queda significativa de produtividade, novamente cinco regiões 

de planejamento apresentaram produtividades acima da média estadual: Vale do Jaguaribe 

(201 kg/ha); Cariri (190 kg/ha); Litoral Norte (184 kg/ha); Serra da Ibiapaba (182 kg/ha); 

Maciço de Baturité (163 kg/ha). Por outro lado, as regiões com as menores produtividades 

foram: Litoral Leste (90 kg/ha); Sertão dos Inhamuns (116 kg/ha); Sertão de Canindé (125 

kg/ha); Grande Fortaleza (125 kg/ha) e Centro Sul (128 kg/ha) para listar as cinco menores. 

Novamente chama atenção a relação entre quantidade produzida e área plantada 

para 2016 dado que a região do Vale do Jaguaribe, com décima maior área plantada (6,07%) e 

quinta maior quantidade produzida (8,26%), registrou a maior produtividade dentre as regiões 

cearenses, enquanto que a região do Sertão dos Crateús com maior área (18,44%) e maior 

quantidade produzida (16,37%) ocupou a nona colocação no estado. 

Por fim, vale ressaltar as regiões que estavam acima da média da produtividade 

estadual do feijão em 2008 e em 2016 (Vale do Jaguaribe e Maciço de Baturité), as regiões 

que estavam abaixo da média estadual em 2008 e passaram a estar acima da média em 2016 

(Cariri, Litoral Norte, Serra de Ibiapaba), revelando aumento de eficiência produtiva nestas 

regiões; as regiões que estavam acima da média em 2008 e abaixo em 2016 (Sertão de 

Canindé, Sertão Central e Litoral Leste), revelando perda de representatividade dessas regiões 

e, por fim, aquelas que se mantiveram abaixo da média nos dois anos (Sertão dos Inhamuns; 

Grande Fortaleza; Centro Sul; Sertão dos Crateús; Litoral Oeste/Vale do Curu e Sertão de 

Sobral), revelando as piores relações de eficiência entre área plantada e quantidade produzida. 

Todavia, ainda merece destaque as regiões que, apesar de se manterem abaixo da 

produtividade média estadual, ganharam importância na comparação dos dois anos: Sertão de 

Sobral, que tinha uma produtividade de 83,9% da média estadual, passou a registrar uma 

produtividade de 99,5% da média estadual; Litoral Oeste/Vale do Curu (80,0% para 94,8%); 

Grande Fortaleza (77,3% para 84,61%) e Centro Sul (80,3% para 86,8%). 

Entre os anos de 2008 e 2016, apenas seis municípios cearenses registraram 

crescimento da produtividade da cultura de feijão: Meruoca (+27,8%) na região de Sobral; 
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Ibiapina (17,2%) e Ubajara (+16,5%) na região da Serra de Ibiapaba; Martinópole (+9,2%) na 

região do Litoral Norte e Crato (+6,4%) e Missão Velha (+2,6%) na região do Cariri. Por 

outro lado, as cinco maiores reduções de produtividade foram observadas nos municípios de 

Jardim (-93,8%) e Farias Brito (-93,3%) na região do Cariri; Iracema (-93,1%) no Vale do 

Jaguaribe e Assaré (-92,2%) e Altaneira (-90,2%), também no Cariri. 

Conforme Tabela 16 que apresenta algumas estatísticas descritivas municipais 

sobre a produtividade da lavoura do feijão cearense - é possível notar que, em 2008, a 

produtividade desssa cultura oscilou entre um mínimo de 152,2 kg/ha, registrado no 

município de Fortaleza pertencente a região da Grande Fortaleza e um máximo de 1.106,5 

kg/ha registrado no município de Limoeiro do Norte pertencente a região do Vale do 

Jaguaribe.  

A média da produtividade calculada a partir da produtividade dos municípios foi 

de 420,9 kg/ha, acima do valor da mediana de 400,0 kg/ha, revelando, também, uma 

distribuição moderadamente assimétrica a direita da lavoura do feijão. O desvio-padrão de 

145,7 kg/ha, agora abaixo da média, revela uma dispersão relativamente menor da 

produtividade municipal. O coeficiente de variação de 34,6% mostra que a distribuição da 

produtividade agrícola do feijão é bastante dispersa em torno da sua média. Por sua vez, o 

coeficiente de curtose da produtividade agrícola do feijão de 2,7 revela uma distribuição do 

tipo leptocúrtica com maior frequência em torno dos municípios com menor produtividade 

(Tabela 16). 

Nota-se ainda que 60,8% das observações, ou seja, 102 municípios apresentaram 

produtividade até 424,82 kg/ha levemente acima da média, revelando que boa parte dos 

municípios detém menor produtividade. Por outro lado, apenas 32 municípios tem 

produtividade acima de 561,14 kg/ha. 

 

Tabela 16 – Estatísticas descritivas da produtividade agrícola na lavoura de feijão por 

municípios - Ceará - 2008 a 2016 (Em kg/ha) 
Estatísticas Descritivas 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Contagem 184 184 184 184 184 184 184 184 183 

Soma 77.438,6 44.546,6 38.352,3 81.410,5 25.557,6 35.412,6 55.139,6 33.652,7 28.886,7 

Mínimo 152,2 36,6 17,0 195,7 0,0 26,7 90,5 12,9 20,0 

Máximo 1.106,5 724,3 883,9 1.003,5 792,5 820,2 973,6 570,7 871,4 

Média 420,9 242,1 208,4 442,4 138,9 192,5 299,7 182,9 157,9 

Mediana 400,0 205,2 170,9 433,8 123,9 168,5 250,5 164,8 131,1 

Desvio-Padrão 145,7 138,2 151,4 118,6 96,3 118,4 161,7 99,3 104,2 

Coeficiente de Variação 34,6 57,1 72,6 26,8 69,3 61,5 53,9 54,3 66,0 

Assimetria 0,43 0,80 0,74 0,22 0,47 0,61 0,91 0,55 0,77 

Curtose 2,69 1,60 5,60 2,53 11,55 5,83 1,78 2,11 13,48 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. 
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No ano de 2008, as dez maiores produtividades foram registradas nos municípios 

de Limoeiro do Norte (1.106,4 kg/ha); São João do Jaguaribe (950,0 kg/ha); Madalena (819,0 

kg/ha); Quixeré (800,0 kg/ha); Ibaretama (712,9 kg/ha); Caridade (711,9 kg/ha); Banabuiú 

(701,6 kg/ha); Miraíma (681,5 kg/ha); Jaguaribe (674,3 kg/ha); Jaguaribara (662,1 kg/ha), 

todos localizados em quatro regiões do estado, Vale do Jaguaribe (5 municípios); Sertão de 

Canindé (2 municípios); Sertão Central (2 municípios) e Litoral Oeste/Vale do Curu (1 

município). 

Ainda de acordo com os dados da Tabela 16, a produtividade agrícola do feijão, 

oscilou entre um mínimo de 20,0 kg/ha, registrado no município de Iracema pertencente a 

região do Vale do Jaguaribe e um máximo de 871,4 kg/ha registrado no município de São 

João do Jaguaribe também pertencente a região do Vale do Jaguaribe.  

A média da produtividade calculada a partir da produtividade dos municípios caiu 

para 157,9 kg/ha, acima do valor da mediana de 131,13 kg/ha, aumentando ainda mais a 

assimetria para a direita da distribuição que passou a ser de 0,77. O desvio-padrão de 104,2 

kg/ha novamente mostra uma dispersão da produtividade municipal acentuada. O coeficiente 

de variação igual a 66,0% revela um aumento da dispersão da produtividade em torno da 

média. 

Por sua vez, o coeficiente de curtose da produtividade agrícola do feijão passou a 

ser de 13,5 aumentando bastante a concentração dos municípios com menor produtividade, 

quando 102 municípios que estavam distribuídos nas duas primeiras classes em 2008, 

passaram a se concentrar apenas na primeira classe da distribuição em 2016 cujo limite 

superior era de apenas 141,6 kg/ha.  

Diante o exposto é possível afirmar que entre os anos de 2008 e 2016, ocorreu 

uma forte queda da produtividade acompanhada de uma nítida migração dos municípios para 

as faixas mais baixas de produtividade nessa cultura, isto é, uma piora explícita no cenário da 

produtividade cearense explicado por fatores climáticos. 

Nesse ano, o número de municípios com produtividade acima da média estadual 

aumentou para setenta e cinco. As dez maiores produtividades foram registradas nos 

municípios de São João do Jaguaribe (871,4 kg/ha); Barbalha (599,2 kg/ha); Crato (480,0 

kg/ha); Ererê (450,0 kg/ha); Porteiras (413,9 kg/ha); Meruoca (400,0 kg/ha); Ibiapina (397,1 

kg/ha); Ubajara (390,9 kg/ha); Brejo Santo (385,2 kg/ha) e Pacoti (366,1 kg/ha), todos 

localizados em quatro regiões do estado, Vale do Jaguaribe (2); Cariri (4); Sertão de Sobral 

(1); Serra da Ibiapaba (2) e Maciço de Baturité (1).  
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Do grupo das dez maiores produtividades do feijão em 2008, apenas São João do 

Jaguaribe permanece nesse mesmo grupo no ano de 2016, revelando forte perda de 

produtividade por parte de alguns municípios, em especial, Ibaretama, Madalena, Banabuiu, 

Caridade e Quixeré que deixaram o grupo dos principais. A entrada de novos municípios no 

grupo dos principais em 2016, deu-se principalmente pelo aumento da produtividade e pela 

menor queda dessa medida na comparação dos dois anos. 

A Figura 8 apresenta os histogramas da distribuição da produtividade agrícola 

municipal da lavoura do feijão cearense nos anos considerados, agrupada em diferentes 

classes. Através dela é possível notar que o número de municípios nas classes inferior ficou 

cada vez maior com o passar do tempo. 

Figura 8 – Histogramas da produtividade agrícola do feijão - Ceará - 2008 a 2016  

2008                                                                                                                                                               

    

 

2009                                                                                                                                                               
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Figura 8 – Histogramas da produtividade agrícola do feijão - Ceará - 2008 a 2016 
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Figura 8 – Histogramas da produtividade agrícola do feijão - Ceará - 2008 a 2016 
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Figura 8 – Histogramas da produtividade agrícola do feijão - Ceará - 2008 a 2016 
 

2016                                                                                                                                                                

 
  Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. 

 

A Figura 9 apresenta a distribuição da produtividade do feijão dos municípios 

cearenses em cinco grandes grupos, sendo possível perceber que os municípios do estado do 

Ceará que apresentam as 37 maiores produtividades, em 2008, estão presentes em oito das 

catorze regiões de planejamento do estado do Ceará: Vale do Jaguaribe lidera com dez 

municípios (Ererê, Jaguaretama, Jaguaribara, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Morada Nova, 

Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte); Sertão Central com sete 

municípios (Banabuiú, Choró, Ibaretama, Milhã, Quixadá, Quixeramobim e Senador 

Pompeu); Cariri com seis municípios (Barbalha, Brejo Santo, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte e 

Porteiras); Sertão de Canindé (Boa Viagem, Canindé, Caridade e Madalena) e Maciço de 

Baturité (Aratuba, Barreira, Guaramiranga e Redenção) com quatro municípios cada região; 

Sertão do Crateús com três municípios (Monsenhor Tabosa, Santa Quitéria e Tamboril); 

Litoral Leste com dois municípios (Itaiçaba e Jaguaruana) e Litoral Oeste/Vale do Curu com 

apenas um município (Miraíma). 

Em 2012, quando ocorreu o pior volume de chuvas observadas no período, nota-

se uma nítida alteração dessa distribuição, quando municípios com elevadas produtividades 

passaram a registrar nítida queda acompanhado pela inclusão de novos municípios no grupo 

dos maiores. Os trinta e sete municípios com maiores produtividades de feijão passaram a 

estar presentes em nove das catorze regiões de planejamento do Estado: Cariri passa a liderar, 

com oito municípios (Altaneira, Barbalha, Brejo Santo, Granjeiro, Juazeiro do Norte, Lavras 

da Mangabeira, Missão Velha e Porteiras); Litoral Norte passa para segundo lugar, com seis 

municípios (Acaraú, Barroquinha, Camocim, Chaval, Martinópole e Uruoca). 
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Figura 9 – Distribuição da produtividade agrícola do feijão em quintis - Ceará - 2008 a 2016  

                    2008                                                                                                2009                                                                     

 
                    2010                                                                                                2011                                                                     

 
                    2012                                                                                                2013                                                                     

 
 

                    2014                                                                                                2015                                                                      

 
                    2016                                                                                                                                                                    

 
Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. 
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Na sequência vem Maciço de Baturité (Aracoiaba, Barreira, Guaramiranga, Pacoti 

e Palmácia) e Vale do Jaguaribe (Jaguaribara, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, Quixeré e São 

João do Jaguaribe) com cinco municípios em cada região; Sertão de Sobral com quatro 

municípios (Massapê, Meruoca, Senador Sá e Varjota); Litoral Leste (Aracati, Itaiçaba e 

Jaguaruana) e Grande Fortaleza (Chorozinho, Guaiuba e Pacatuba) com três municípios cada 

região; Centro Sul com dois municípios (Icó e Orós) e por fim, Sertão Central com apenas um 

município (Quixeramobim). 

Em 2016, a distribuição da produtividade municipal da cultura do feijão sofreu 

nova alteração com a saída e a inclusão de municípios no grupo dos principais. Nota-se que os 

trinta e sete municípios com maior produtividade nesta cultura passaram a estar presentes em 

onze das catorze regiões de planejamento a saber: Cariri com oito municípios (Barbalha, 

Brejo Santo, Crato, Granjeiro, Jati, Milagres, Missão Velha e Porteiras); Maciço de Baturité 

(Acarape, Barreira, Baturité, Guaramiranga, Mulungu, Pacoti e Redenção) e Vale do 

Jaguaribe (Alto Santo, Ererê, Jaguaribara, Jaguaribe, Limoeiro do Norte, São João do 

Jaguaribe e Tabuleiro do Norte) com sete municípios cada região; Centro Sul (Cariús, Orós e 

Quixelô) e Litoral Oeste/Vale do Curu (Miraíma, Tejuçuoca e Tururu) com três municípios 

cada; Litoral Norte (Granja e Martinópole); Sertão de Sobral (Meruoca e Sobral) e Serra da 

Ibiapaba (Ibiapina e Ubajara) com dois municípios cada região; Grande Fortaleza (São 

Gonçalo do Amarante); Sertão Central (Senador Pompeu) e Sertão dos Crateús (Tamboril) 

com um município cada. Diante o exposto é possível notar um maior espalhamento da 

distribuição da produtividade do feijão no tocante as regiões de planejamento estadual. 

A Figura 10 apresenta a distribuição da produtividade agrícola da lavoura do 

feijão cearense em percentis para os mesmos anos, quando é possível observar que os 

municípios que detinham as maiores produtividades estavam muito concentradas em 2008, 

passando a registrar uma nítida desconcentração nos anos posteriores.  

Nos anos de 2008 e 2012, os dois municípios com maior produtividade, acima do 

nonagésimo nono percentil eram Limoeiro do Norte e São João do Jaguaribe, ambos presentes 

na região do Vale do Jaguaribe. Todavia, em 2016, apenas São João do Jaguaribe ocupa esta 

posição seguido por Barbalha presente na região do Cariri. 

Em suma, foi observado forte queda na área plantada de feijão em quatro das 

cinco regiões brasileiras com exceção da região Centro-Oeste, seguida de uma queda 

expressiva na quantidade produzida dessa cultura novamente com exceção do Centro-Oeste. 

Como resultado dos movimentos apenas as regiões Nordeste e Centro-Oeste registraram 

queda na medida de produtividade. Em particular, tanto a área plantada quanto a quantidade 
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produzida nessa lavoura no estado do Ceará também registraram forte queda resultando em 

perda de produtividade ao longo dos anos, com nítida concentração espacial. 
 

Figura 10 – Distribuição da produtividade agrícola do feijão em percentis - Ceará - 2008 a 

2016  

                 2008                                                                                                    2009       

  
                 2010                                                                                                    2011       

 
                 2012                                                                                                    2013       

 
                 2014                                                                                                    2015       

 
                 2016                                                                                                           

 
Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. 
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4.2 Identificação dos outliers globais da produtividade agrícola do feijão no Ceará 

 

A Figura 11 apresenta a quantidade de municípios que são considerados outliers 

globais na distribuição da produtividade da lavoura de feijão cearense para os anos em 

análise. Considera-se um outlier global uma observação que foge muito do restante das outras 

observações da amostra tanto para cima quanto para baixo, considerados como valores 

discrepantes. A ferramenta utilizada para detectar outliers globais no presente estudo foi o 

Box Map.  

Assim, para se encontrar os outliers globais da produtividade agrícola municipal 

do feijão identificou-se aqueles municípios que estão acima do limite superior ou abaixo do 

limite inferior que é dado pela distância de 1,5 vezes o intervalo interquantílico da 

distribuição da produtividade de feijão cearense. Em nenhum dos anos foram encontrados 

outliers globais inferiores, revelando que a maioria dos municípios cearenses apresentam 

baixa produtividade nesta cultura. 

Pelo recurso do Box Map, em 2008, foram observados quatro outliers globais 

superiores (Limoeiro do Norte, São João do Jaguaribe e Quixeré na região do Vale do 

Jaguaribe e Madalena no Sertão de Canindé), todos com produtividade acima dos 800 quilos 

por hectare.  

Em 2009, o número de outliers globais superiores cresceu para dezoito (Limoeiro 

do Norte, Jaguaribe, São do João do Jaguaribe e Jaguaribara na região do Vale do Jaguaribe e 

Porteiras, Brejo Santo, Juazeiro do Norte, Barbalha, Jati, Jardim, Aurora, Mauriti, Penaforte, 

Abaiara, Caririaçu, Granjeiro, Barro e Missão Velha na região do Cariri).  

Em 2010, passou-se a ter um total de catorze outliers globais superiores (Limoeiro 

do Norte, São João do Jaguaribe, Russas, Jaguaribe e Quixeré na região do Vale do Jaguaribe; 

Porteiras, Brejo Santo e Barro na região do Cariri; Jaguaruana, Itaiçaba e Aracati no Litoral 

Leste e Pacatuba, Guaiúba e Cascavel na Grande Fortaleza). 

O número outliers globais caiu para onze (Limoeiro do Norte, Quixeré e São João 

do Jaguaribe no Vale do Jaguaribe; Abaiara, Porteiras, Brejo Santo, Jardim, Aurora e Missão 

Velha no Cariri e Banabuiú e Ibaretama no Sertão Central) em 2011. 

No ano de 2012, o número de outliers globais superiores caiu novamente para um 

total de seis (Limoeiro do Norte, São João do Jaguaribe e Jaguaribe, todos no Vale do 

Jaguaribe; Pacoti no Maciço de Baturité e os municípios de Porteiras, Brejo Santo na região 

do Cariri). Em 2013, o número de outliers globais superiores cresceu para nove (São João do 
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Jaguaribe, Russas, Tabuleiro do Norte, Jaguaribe e Quixeré no Vale do Jaguaribe; Brejo Santo 

e Porteiras no Cariri; Pindoretama na Grande Fortaleza e Jaguaruana no Litoral Leste). 

 

Figura 11 – Box Map da produtividade agrícola do feijão (Hinge = 1.5) - Ceará - 2008 a 2016 

                  2008                                                                                                  2009                                                              

    
                  2010                                                                                                  2011                                                              

   
                  2012                                                                                                  2013                                                              

   
                  2014                                                                                                  2015                                                              

    
                  2016                                                                                                                                                                

 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. 
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Todavia, em 2014, o número de outliers globais superiores caiu para cinco 

(Juazeiro do Norte, Jati, Brejo Santo, Farias Brito e Penaforte todos localizados no Cariri). 

Em 2015, esse número aumentou para seis outliers globais superiores (Barbalha, Porteiras e 

Jati no Cariri; Fortaleza e Horizonte na Grande Fortaleza e Barreira no Maciço de Baturité).  

Por fim, no ano de 2016, também não foram observados outliers inferiores. 

Contudo, o número de outliers globais superiores cresceu ainda mais para catorze, revelando a 

maior quantidade de observações discrepantes comparado as demais observações da amostra 

(São João do Jaguaribe, Ererê, Limoeiro do Norte e Jaguaribe na região do Vale do Jaguaribe; 

Barbalha, Porteiras, Brejo Santo na região do Cariri; Pacoti e Barreira na região do Maciço de 

Baturité; Meruoca no Sertão de Sobral; Ibiapina, Ubajara na região da Serra da Ibiapaba; e 

por fim, Martinópole na região do Litoral Norte), concentrando as maiores produtividades do 

feijão no estado do Ceará.  

Ao se utilizar o critério mais rigoroso de 3,0 vezes o valor do intervalo 

interquantílico, as quantidades de outliers globais alteram-se em cada ano para baixo, 

conforme disponível na Figura 12.  

Em 2008, tem-se apenas um outlier global (São João do Jaguaribe no Vale do 

Jaguaribe). Todavia, em 2009 passa-se a ter um total de dois outliers globais (Limoeiro do 

Norte no Vale do Jaguaribe e Porteiras no Cariri). 

No ano de 2010, o número de  outliers globais cresceu para seis (Limoeiro do 

Norte, São João do Jaguaribe e Russas no Vale do Jaguaribe; Jaguaruana e Itaiçaba no Litoral 

Leste e Porteiras no Cariri). 

Na sequência, nos anos de 2011 e 2012 passou-se novamente a contar com apenas 

um outlier global (Limoeiro do Norte no Vale do Jaguaribe). 

Em 2013 foram observados novamente dois outliers globais (São João do 

Jaguaribe e Russas no Vale do Jaguaribe). Já nos anos de 2014 e 2015 não foram observados 

nenhum outlier global na amostra.  

Por fim, em 2016, o número de outliers globais superiores aumentou novamente, 

num total de cinco (São João do Jaguaribe e Ererê na região do Vale do Jaguaribe e os 

municípios de Barbalha, Crato e Porteiras na região Cariri), revelando-se como os municípios 

de maior produtividade da cultura do feijão se distribuem no estado do Ceará. 
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Figura 12 – Box Map da produtividade agrícola do feijão (Hinge = 3.0) - Ceará - 2008 a 2016  

                 2008                                                                                                        2009                                                        

 
                 2010                                                                                                        2011                                                        

 
                 2012                                                                                                        2013                                                        

 
                 2014                                                                                                        2015                                                        

 
                 2016                                                                                                                                                               

 

Fonte: PAM/IBGE. Elaboração do autor. 
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4.3 Cálculo dos índices de autocorrelação espacial global univariada da produtividade 

agrícola do feijão no Ceará 

 

Após análise descritiva dos dados da produtividade da cultura do feijão cearense 

parte-se agora para análise da autocorrelação espacial global univariada buscando-se 

visualizar a distribuição espacial dessa cultura, identificando a presença ou não de padrões de 

associação linear espacial global no Estado e sua dinâmica ao longo do tempo. Busca-se 

verificar se os dados de produtividade agrícola do feijão são distribuídos aleatoriamente ou 

seguem algum padrão espacial sistemático nos anos em análise. 

A matriz de pesos espaciais binários utilizada levou em consideração a ideia de 

vizinhança baseada na contiguidade, em que duas regiões são vizinhas, caso elas partilhem 

uma fronteira física comum, sendo utilizada com o objetivo de capturar os efeitos dessas 

contiguidades e vizinhança sobre os dados, ou seja, capturar a dependência espacial na 

variável em estudo. A ideia por trás disso, é que duas regiões contíguas possuem uma maior 

interação espacial. Com base neste conceito de contiguidade atribui-se um valor unitário na 

matriz a duas regiões vizinhas e zero caso contrário13. 

Para definição da matriz de pesos espaciais no presente estudo, utilizou-se a 

matriz rainha (Queen) de ordem um, pois foi a matriz que apresentou os maiores I de Moran 

significantes estatisticamente. Segundo Almeida (2012), a matriz Queen considera como 

vizinhança, além das fronteiras com extensão territorial, também os vértices como contíguos, 

na vizualização de um mapa. A ordem um leva em conta os vizinhos mais próximos ou de 

primeira ordem. 

A Tabela 17 apresenta os cálculos da autocorrelação espacial global, a partir da 

estatística de I de Moran que utilizou a matriz de ponderação (W) baseado na contiguidade do 

tipo Rainha de ordem um e a inferência calculada com base em 999 permutações aleatórias. 

Nota-se que a estatística I de Moran é significante a menos de 1%, indicando uma 

autocorrelação espacial global da produtividade do feijão entre os municípios cearenses em 

todos os anos.  

Pelo sinal dos valores calculados do I de Moran, há evidências de autocorrelação 

espacial global positiva, ou seja, municípios com alta produtividade de feijão acima da média 

tendem a estar rodeados por municípios também com alta produtividade dessa cultura e que 

municípios com baixa produtividade de feijão abaixo da média estão circundados por 

                                                             
13 A matriz de ponderação espacial é condição necessária para o cálculo dos coeficientes de autocorrelação 

espacial. 
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municípios também com baixa produtividade desse produto. Isso mostra que os dados de 

produtividade estão concentrados através dos municípios. 

 

Tabela 17 - Coeficientes do I de Moran global univariado para a produtividade agrícola do 

feijão (FPR) - Ceará - 2008 a 2016 
Variável/Ano Permutações Pseudo-p valor I E(I) = -1/(n-1) Mean Desvio-Padrão z-value 

FPR2008 999 0,001 0,4582 -0,0055 -0,0066 0,0474 9,8044 

FPR2009 999 0,001 0,6437 -0,0055 -0,0083 0,0473 13,7812 

FPR2010 999 0,001 0,4572 -0,0055 -0,0033 0,0469 9,8261 

FPR2011 999 0,001 0,3951 -0,0055 -0,0024 0,0461 8,6178 

FPR2012 999 0,001 0,2672 -0,0055 -0,005 0,0437 6,226 

FPR2013 999 0,001 0,3164 -0,0055 -0,0041 0,046 6,9754 

FPR2014 999 0,001 0,5418 -0,0055 -0,0066 0,0465 11,7915 

FPR2015 999 0,001 0,2549 -0,0055 -0,0057 0,0475 5,4879 

FPR2016 999 0,002 0,1577 -0,0055 -0,0060 0,0430 3,8075 

Nota: A pseudosignificância empírica baseada em 999 permutações aleatórias. Matriz de ponderação tipo Rainha 

de ordem 1. Fonte: Elaboração do autor. 

 

O diagrama de dispersão de Moran foi construído para a produtividade do feijão 

cearense disponível na Figura 13. As variáveis plotadas estão padronizadas neste diagrama, o 

que significa que o valor nulo representa a média e as unidades do gráfico denotam desvio 

padrão.  

A partir da análise dos diagramas de dispersão do I de Moran global para a 

produtividade agrícola do feijão cearense para os anos de 2008 a 2016, disponível na Figura 

13, é possível observar quadrantes representando quatro tipos de associação linear espacial, a 

saber, Alto-Alto (AA), Alto-Baixo (AB), Baixo-Baixo (BB) e Baixo-Alto (BA). Nota-se que 

os coeficientes angulares são positivos em todos os anos. 

O primeiro quadrante Alto-Alto (AA) significa que os municípios cearenses que 

exibem valores altos de produtividade de feijão, ou seja, acima da média, estão rodeados por 

municípios que também apresentam elevada produtividade. O segundo quadrante Baixo-Alto 

(BA) do diagrama é concernente a um grupo no qual um município qualquer com baixa 

produtividade é circundado por municípios com alta produtividade. O terceiro quadrante 

Baixo-Baixo (BB) refere-se a um grupo de associação espacial cujas municípios com baixa 

produtividade, abaixo da média, estão rodeados por municípios que ostentam produtividade 

também baixa. O quarto quadrante Alto-Baixo (AB) diz respeito a um agrupamento no qual 

um município qualquer com uma elevada produtividade é vizinho de municípios com baixa 

produtividade. 
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Figura 13 - Diagramas de dispersão do I de Moran global univariado para a produtividade 

agrícola do feijão - Ceará - 2008 a 2016 

                                    2008                                                                     2009                                                                  2010 

 
 

                                     2011                                                                   2012                                                                    2013 

 
 

                                     2014                                                                    2015                                                                  2016 

  
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 

 

A Figura 13 apresenta também a estatística do I de Moran Global confirmando a 

hipótese em favor da presença de um padrão global de associação espacial na distribuição 

agrícola do feijão cearense para os anos de 2008 a 2016, atestando que os dados para a cultura 

do feijão cearense não são distribuídos aleatoriamente, seguindo, assim, um padrão espacial 

linear sistemático. Pode-se, então, afirmar que a produtividade do feijão, num dado município, 

depende da produtividade do feijão nos municípios vizinhos para todos os anos em análise. 
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A estatística de autocorrelação espacial I de Moran é exatamente o coeficiente 

angular da reta de regressão da defasagem espacial, apresentado no diagrama de dispersão, 

representada pela produtividade média dos vizinhos contra a variável de interesse disponível 

na Figura 13. Assim, quanto mais inclinada for a reta de regressão, maior é a força da 

autocorrelação espacial presente e mais concentrados estarão os dados.  

Desta forma, é possível afirmar que, mesmo diante um padrão de associação 

linear positivo, a força ou intensidade dessa associação linear mudou ao longo dos anos, 

captada por diferenças de magnitudes da estatística de I de Moran que medem a força da 

autocorrelação espacial global nessa cultura. Quanto mais próximo de um, mais forte é a 

concentração presente nesses dados. Portanto, é possível afirmar que a produtividade do feijão 

encontra-se mais concentrada nos anos de 2008 a 2011 e 2014, anos considerados de boas 

chuvas, revelando uma maior quantidade de municípios com um padrão espacial dos tipos 

Alto-Alto (AA) ou Baixo-Baixo (BB) comparado aos anos que apresentaram uma associação 

mais fraca a saber, 2012, 2013, 2015 e 2016. Em 2016, foi registrado a menor força de 

associação linear da série indicando maior dispersão nos dados comparado aos demais anos. 

Paschoalino et al. (2017), ao realizarem um estudo de autocorrelação espacial do 

feijão para os municípios paranaenses acharam padrões de dependência espacial global 

univariada também positivos, todavia, mais fortes que aqueles encontrados no estado do 

Ceará tanto no ano de 2010 cujo índice global de Moran foi de 0,6385 contra 0,4572, quanto 

no ano de 2014 cujo valor do índice foi de 0,6088 contra 0,5418, revelando uma dependência 

espacial mais intensa no primeiro estado. Felema et al. (2016) alcançaram resultados 

semelhantes para a cultura do feijão também para os municípios paranaenses no ano de 2010 

cujo índice global de Moran foi de 0,6398. 

A estatística I de Moran oscilou entre um valor mínimo de 0,1577 observado para 

o ano de 2016 e um valor máximo de 0,6437 observado no ano de 2009. É preciso ficar alerta 

para a presença de possíveis outliers espaciais e pontos de alavancagem espaciais, pois estes 

podem influenciar a inclinação da reta e, consequentemente, influenciar o valor da estatística 

do I de Moran global. Enquanto os outliers espaciais afetam negativamente a força da 

associação espacial, os pontos de alavancagem reforça tal associação linear. 

Atendendo ao nono objetivo do estudo, buscou-se, assim, identificar a presença de 

todos os outliers espaciais e de todos os pontos de alavancagem no espaço em todos os anos 

analisados, que são localidades atípicas na produtividade agrícola do feijão cearense que 

exibem um padrão espacial distinto do restante dos dados, capazes de afetar o padrão de 

dependência espacial capturado pela medida global de autocorrelação espacial.  
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Em 2008, o grau de associação linear, calculado a partir do coeficiente de 

autocorrelação linear do I de Moran global foi positivo e igual a 0,4582. Vale destacar que 

não foram identificados nenhum outlier espacial capaz de reduzir a força de tal associação 

linear. Todavia, a produtividade de alguns municípios foram identificados como pontos de 

alavancagem espaciais do tipo AA, contribuindo favoravelmente com esta medida a saber:  

Ibaretama, Caridade, Quixeré, Madalena, São João do Jaguaribe, Limoeiro do Norte e 

Tabuleiro do Norte.  

Em 2009, a força da autocorrelação global positiva aumentou para 0,6437 mesmo 

diante da presença de um outlier espacial do tipo BA (Tabuleiro do Norte). A principal 

explicação para isso foram os pontos de alavancagem espaciais do tipo AA, representados por 

dezoito municípios, sendo: São João do Jaguaribe, Caririaçu, Granjeiro, Jaguaribe, Aurora, 

Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Barbalha, Barro, Milagres, Missão Velha, Abaiara, 

Mauriti, Penaforte, Jardim, Jati, Brejo Santo e Porteiras. 

No ano de 2010, a força positiva da autocorrelação linear caiu para 0,4572, 

influencida negativamente por dois outliers espaciais, um do tipo AB (Jaguaribe) e outro do 

tipo BA (Tabuleiro do Norte), reduzindo sua inclinação. O índice foi afetado positivamente 

por nove pontos de alavancagem do tipo AA (Pacatuba, Brejo Santo, São João do Jaguaribe, 

Porteiras, Limoeiro do Norte, Quixeré, Itaiçaba, Russas e Jaguaruana). 

Em 2011, o grau de associação linear positivo reduziu-se novamente para 0,3951, 

influenciado negativamente pelo outlier espacial do tipo AB (Ibaretama), mesmo com a 

contribuição positiva dos dez pontos de alavancagem do tipo AA (Aurora, Banabuiú, Jardim, 

Limoeiro do Norte, São João do Jaguaribe, Quixeré, Brejo Santo, Porteiras, Abaiara e 

Tabuleiro do Norte). 

Em 2012, ano de chuvas abaixo da média histórica, a força da associação linear 

global foi também positiva e igual a 0,2672, mas inferior a registrada nos anos anteriores, 

bastante influenciada por um outlier espacial do tipo BA (Tabuleiro do Norte), cuja 

contribuição favorável dos cinco pontos de alavancagem espaciais do tipo AA (Jaguaribe, 

Porteiras, Pacoti, Limoeiro do Norte e São João do Jaguaribe) não foram suficiente para evitar 

a queda no índice. 

No ano de 2013, o grau de autocorrelação global cresceu para 0,3164, mesmo 

diante da presença de dois outliers espaciais do tipo AB (Pindoretama e Jaguaribe). Os oito 

pontos de alavancagem espacial do tipo AA (Banabuiu, Porteiras, Brejo Santo, Russas, São 

João do Jaguaribe, Quixeré, Tabuleiro do Norte e Limoeiro do Norte) podem ter contribuído 

com esse resultado. 



82 

 

Em 2014, a força da dependência espacial global aumentou ainda mais para 

0,5418 bastante influenciada pelos onze pontos de alavancagem do tipo AA (Farias Brito, 

Juazeiro do Norte, Missão Velha, Abaiara, Porteiras, Penaforte, Brejo Santo, Jati, Barbalha, 

Mauriti e Jardim), mesmo com a presença de um outlier espacial do tipo AB (São João do 

Jaguaribe). 

O ano de 2015 registrou novamente uma forte queda no grau de associação linear 

global, que se manteve ainda positiva em 0,2549, influenciado por outliers espaciais dos tipos 

AB (Horizonte e Fortaleza) e BA (Jardim), mesmo diante da presença de seis pontos de 

alavancagem espaciais do tipo AA (São Gonçalo do Amarante, Missão Velha, Barreira, 

Barbalha, Jati e Porteiras). 

Por fim, o ano de 2016 registrou a menor força de associação linear na série 

investigada, ainda significativo e positivo, igual a 0,1577, influenciado negativamente pelo 

outlier espacial do tipo AB (Ererê), mesmo com a presença de seis pontos de alavancagem do 

tipo AA (Tabeleiro do Norte, Meruoca, Ibiapaba, Porteiras, Crato e São João do Jaguaribe). 

 

4.4 Cálculo dos índices de autocorrelação espacial local univariada da produtividade 

agrícola do feijão em regiões do Ceará 

 

Na presente seção calcularam-se os coeficientes de autocorrelação espacial local 

univariada mais conhecido como LISA (Local Indicator of Spacial Association) para a 

produtividade agrícola do feijão cearense nos anos de 2008 a 2016. Vale destacar que os 

índices de Moran Local univariado registraram a mesma significância, sinal e magnitude dos 

cálculos dos índices de Moran Global univariado, apresentados na Tabela 17. Todos os 

coeficientes estimados foram estatísticamente significativos, indicando que existem diferentes 

padrões locais de associação linear da produtividade agrícola do feijão em diferentes regiões 

do estado para todos os anos analisados.  

Os mapas de significância LISA, disponíveis na Figura 14, exibem as regiões com 

estatística I de Moran local univarido que se revelaram significativos estatisticamente para a 

produtividade do feijão no estado do Ceará, indicando a existência de clusters espaciais nas 

regiões destacadas para cada ano da análise. As regiões destacadas em cinza não apresentaram 

significância estatística para a presença de clusters espaciais, não rejeitando, assim, a hipótese 

nula de aleatoriedade nos dados. 
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Figura 14 – Mapas de significância LISA do I de Moran local univariado para a produtividade 

agrícola do feijão - Ceará - 2008 a 2016 

                  2008                                                                                                          2009                                                                       

 
                  2010                                                                                                          2011                                                                       

 
                  2012                                                                                                          2013                                                                       

 
                  2014                                                                                                          2015                                                                       

 
                  2016                                                                                                                                                                         

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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Os mapas de clusters LISA disponíveis na Figura 15, combinam a informação dos 

diagramas de dispersão de Moran e a informação dos mapas de significância das medidas de 

associação local Ii para todos os anos analisados. A partir da análise dos referidos mapas é 

possível perceber a presença de quatro tipos de associação espacial local, conhecidos como 

clusters espaciais, estatisticamente significativos, para cada ano da análise.  

Como o sinal dos coeficientes estimados do I de Moran local foi positivo em 

todos os anos é possível afirmar que os principais tipos de clusters espaciais observados para 

a produtividade do feijão cearense foram do tipo Alto-Alto (AA) e Baixo-Baixo (BB), 

pertencentes ao primeiro e terceiro quadrantes dos diagramas de dispersão do I de Moran 

local em todos os anos em análise. Todavia, também estavam presentes, com menor número 

de municípios, clusters dos tipos Baixo-Alto (BA) e Alto-Baixo (AB) pertencentes ao 

segundo e quarto quadrantes dos mesmos diagramas de dispersão.  

Os clusters do tipo AA representam uma região no qual os municípios com 

elevada produtividade de feijão estavam rodeados por municípios com também alta 

produtividade dessa cultura. Por outro lado, os clusters do tipo BB foram regiões onde 

municípios com baixa produtividade estão circundados por outros com também baixa 

produtividade dessa cultura.  

Já os clusters do tipo BA representam municípios que possuem baixa 

produtividade do feijão rodeados por municípios com alta produtividade nessa cultura e por 

fim, os clusters AB representam municípios com elevada produtividade rodeados por 

municípios com baixa produtividade dessa cultura. 

No ano de 2008, nota-se que um total de 46 municípios apresentaram 

significância estatística pertencendo a algum tipo de cluster espacial dentro do território 

cearense.  

Dado o sinal positivo estimado da estatística de I de Moran local univariado (I = 

0,4582), os dois principais tipos de clusters espaciais identificados para o referido ano foram: 

Alto-Alto (AA) com 23 municípios e Baixo-Baixo (BB) com 17 municípios, seguidos por 

outros dois tipos de clusters Baixo-Alto (BA) com 4 municípios e Alto-Baixo (AB) com 

apenas 2 municípios.  
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Figura 15 – Mapas de clusters LISA do I de Moran local univariado para a produtividade 

agrícola do feijão - Ceará - 2008 a 2016 

                   2008                                                                                                         2009            

 
                   2010                                                                                                         2011            

 
                   2012                                                                                                         2013            

 
                   2014                                                                                                         2015            

 
                   2016                                                                                                                     

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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Os clusters espaciais do tipo AA formados por vinte e três municípios presentes 

em sete regiões de planejamento do estado do Ceará: Vale do Jaguaribe com oito municípios 

(Jaguaretama, Jaguaribara, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixeré, Russas, São João do 

Jaguaribe e Tabuleiro do Norte); Sertão Central com seis municípios (Banabuiú, Choró, 

Ibaretama, Ibicuitinga, Quixadá e Quixeramobim); Maciço de Baturité com cinco municípios 

(Aracoiaba, Baturité, Itapiúna, Mulungu e Pacoti); Cariri (Jati); Sertão dos Crateús 

(Monsenhor Tabosa); Sertão de Canindé (Boa Viagem) e Litoral Leste (Jaguaruana) com um 

município em cada região. Por sua vez, os clusters espaciais do tipo BB compostos por 

dezessete municípios localizados em cinco regiões de planejamento: Litoral Norte com sete 

municípios (Acaraú, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Granja, Jijoca de Jericoacoara e 

Marco); Sertão de Sobral com quatro municípios (Graça, Mucambo, Pacujá e Reriutaba); 

Centro Sul com três municípios (Cedro, Iguatu e Umari); Grande Fortaleza (Maracanaú) e 

Serra da Ibiapaba (Ibiapina) com um município em cada.  

Os clusters espaciais do tipo BA constituídos por apenas quatro municípios 

distribuidos em quatro diferentes regiões de planejamento cearense: Cariri (Missão Velha); 

Sertão Central (Solonópole); Sertão do Canindé (Itatira) e Vale do Jaguaribe (Alto Santo) com 

um município em cada região. Por fim, os clusters espaciais do tipo AB presente em apenas 

dois municípios localizados em duas regiões de planejamento: Grande Fortaleza (Pacatuba) e 

Serra de Ibiapaba (Guaraciaba do Norte). 

 

Gráfico 1 – Relação entre a estatística do I de Moran local univariado da produtividade 

agrícola do feijão e o número de municípios presentes em clusters espaciais - 

Ceará - 2008 a 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 

 

Em 2009, o número de municípios com I de Moran estatisticamente significativo 

aumentou bastante para 60, como resultado do aumento da magnitude do índice I de Moran 

local univariado (I = 0,6437), reforçando ainda mais o padrão positivo e a força da 
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autocorrelação espacial local. Através do Gráfico 1, têm-se a dinâmica da estatística do I de 

Moran local univariado da produtividade agrícola do feijão cearense e o número de 

municípios presentes em clusters espaciais para os anos de 2008 a 2016. Nota-se que existe 

uma trajetória comum entre as duas variáveis no gráfico, ou seja, quando o índice de Moran 

aumenta, o número de municípios presentes em clusters espaciais locais cresce e vice-versa. 

Todavia, essa lógica é quebrada em alguns anos da série a exemplo dos anos de 2012 e 2013. 

Os dois principais tipos de clusters espaciais identificados, em 2009, foram: 

Baixo-Baixo (BB) com 33 municípios e Alto-Alto (AA) com 20 municípios, seguidos por 

outros dois tipos de clusters Baixo-Alto (BA) com 4 municípios e Alto-Baixo (AB) com 

apenas 3 municípios. Nota-se que comparativamente a 2008, a elevação da força da 

associação espacial linear favoreceu principalmente o aumento do número de municípios 

pertencentes ao cluster do tipo BB que passou a ser o principal padrão local de associação na 

produtividade agrícola do feijão cearense.  

Os clusters do tipo BB formados por trinta e três municípios presentes em oito 

regiões de planejamento, revelando uma melhor distribuição desse padrão: Litoral Norte, com 

nove municípios (Acaraú, Bela Cruz, Camocim, Cruz, Granja, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, 

Marco e Morrinhos); Litoral Oeste/Vale do Curu com sete municípios (Amontada, Irauçuba, 

Itapipoca, Miraíma, Tururu, Umirim e Uruburetama); Sertão dos Crateús, com seis 

municípios (Crateús, Independência, Ipaporanga, Ipueiras, Poranga e Tamboril); Grande 

Fortaleza, com quatro municípios (Paraipaba, São Gonçalo do Amarante, São Luís do Curu e 

Trairi); Sertão Central, com três municípios (Deputado Irapuan Pinheiro, Mombaça e Senador 

Pompeu); Sertão de Canindé, com dois municípios (Boa Viagem e Canindé); Maciço de 

Baturité (Aratuba) e Sertão de Sobral (Senador Sá), com apenas um município em cada 

região. 

Já os clusters espaciais AA constituídos por vinte municípios localizados em 

apenas duas regiões de planejamento cearense: Cariri, com dezesseis municípios (Abaiara, 

Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Caririaçu, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Lavras da 

Mangabeira, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Penaforte, Porteiras e Várzea Alegre) e Vale 

do Jaguaribe, com quatro municípios (Limoeiro do Norte, Pereiro, Quixeré e São João do 

Jaguaribe).  

Os clusters do tipo BA formados por quatro municípios situados em duas regiões 

de planejamento: Vale do Jaguaribe, com três municípios (Iracema, Morada Nova e Tabuleiro 

do Norte) e Cariri, com um município (Crato) e, por fim, os clusters do tipo AB, composto 

por três municípios, localizados em três diferentes regiões de planejamento: Litoral 
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Oeste/Vale do Curu (Pentecoste); Sertão Central (Choró) e Sertão de Sobral (Santana do 

Acaraú), com um município em cada região. 

No ano de 2010, o número de municípios com signicância estatística caiu para 42, 

em função da queda na magnitude do índice I de Moran local univariado (I = 0,4572), que 

manteve ainda elevado o padrão positivo da autocorrelação local. Novamente, os principais 

tipos de clusters espaciais identificados foram: Baixo-Baixo (BB) com 26 municípios, 

seguido pelos clusters do tipo Alto-Alto (AA), com 12 municípios, Baixo-Alto (BA) com 3 

municípios e Alto-Baixo (AB), formado por apenas 1 município, revelando dominância dos 

clusters do tipo Baixo-Baixo (BB).  

Os clusters do tipo BB constituídos por vinte e seis municípios situados em sete 

regiões de planejamento do estado do Ceará: Litoral Oeste/Vale do Curu (Apuiarés, General 

Sampaio, Itapajé, Itapipoca, Miraíma, Tejuçuoca, Umirim e Uruburetama) e Sertão dos 

Crateús (Ararendá, Crateús, Independência, Ipaporanga, Nova Russas, Novo Oriente, Poranga 

e Tamboril), com oito municípios em cada região; Litoral Norte (Camocim, Marco e 

Morrinhos) e Sertão dos Inhamuns (Parambu, Quiterianópolis e Tauá), com três municípios 

em cada; Sertão de Canindé, com dois municípios (Canindé e Paramoti); Sertão de Sobral 

(Santana do Acaraú) e Vale do Jaguaribe (Ererê), com apenas um município em cada região.  

Enquanto isso, os clusters espaciais do tipo AA formado por doze municípios 

localizados em quatro regiões de planejamento: Litoral Leste (Aracati, Beberibe, Itaiçaba e 

Jaguaruana) e Vale do Jaguaribe (Limoeiro do Norte, Palhano, Quixeré e Russas), com quatro 

municípios em cada região; Grande Fortaleza, com três municípios (Itaitinga, Maracanaú e 

Pacatuba) e Cariri, com apenas um município (Jati).  

Os clusters do tipo BA, compostos por três municípios presentes em duas regiões 

de planejamento cearense: Vale do Jaguaribe, com dois municípios (Morada Nova e Tabuleiro 

do Norte) e Cariri (Mauriti), com um município e, por fim, tem-se o cluster do tipo AB 

formado por apenas um município localizado na região do Litoral Norte (Acaraú).  

Novamente pela Figura 15, é possível observar que, em 2011, o número de 

municípios com signicância estatística caiu levemente para 41, em função novamente da 

queda na magnitude do índice I de Moran local univariado (I = 0,3951), mas mantendo ainda 

o padrão positivo da autocorrelação espacial local. Os principais clusters espaciais voltaram a 

ser do tipo Alto-Alto (AA) com 20 municípios, seguido de perto do tipo Baixo-Baixo (BB), 

com 16 municípios. Na sequência, com menor quantidade de municípios, têm-se outros dois 

tipos de clusters, Baixo-Alto (BA), com 3 municípios e Alto-Baixo (AB), com 2 municípios.  
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Os clusters do tipo AA formados por vinte municípios localizados em quatro 

regiões de planejamento do Ceará: Vale do Jaguaribe (Alto Santo, Jaguaretama, Limoeiro do 

Norte, Morada Nova, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte) e Cariri 

(Abaiara, Barbalha, Brejo Santo, Jardim, Mauriti, Milagres, Missão Velha e Porteiras), com 

oito municípios em cada região; Sertão Central, com três municípios (Ibicuitinga, Quixadá e 

Quixeramobim) e Litoral Leste, com apenas um município (Jaguaruana).  

Os clusters do tipo BB compostos por dezesseis municípios distribuídos em 

quatro regiões de planejamento do estado: Litoral Norte, com sete municípios (Barroquinha, 

Bela Cruz, Camocim, Chaval, Granja, Jijoca de Jericoacoara e Marco); Maciço de Baturité, 

com seis municípios (Aratuba, Barreira, Baturité, Capistrano, Guaramiranga e Redenção); 

Serra de Ibiapaba com dois municípios (Tianguá e Ubajara) e Grande Fortaleza, com apenas 

um município (Cascavel).  

O cluster espacial do tipo BA, constituídos por três municípios presentes na 

região do Cariri (Barro, Caririaçu e Jati) e, por fim, os clusters do tipo AB, formados por dois 

municípios, presentes em duas regiões de planejamento: Litoral Norte (Acaraú) e Sertão de 

Canindé (Caridade).  

Ainda conforme a Figura 15, nota-se que, no ano de 2012, o número de 

municípios com signicância estatística voltou a ser de 42, contrariando em parte a lógica 

esperada, dada pela queda expressiva na magnitude do índice I de Moran local univariado (I = 

0,2672), mas manteve o padrão positivo da autocorrelação espacial local. Possivelmente, em 

função do baixo volume de chuvas observadas nesse ano, os principais clusters espaciais 

observados voltaram a ser do tipo Baixo-Baixo (BB) com 28 municípios, seguido pelo tipo 

Alto-Alto (AA) com 8 municípios. Na sequência têm-se os dois últimos tipos de clusters 

espaciais Baixo-Alto (BA), com 4 municípios e Alto-Baixo (AB), com apenas 2 municípios.  

Os clusters espaciais do tipo BB formados por vinte e oito municípios situados em 

oito regiões de planejamento cearense, apresenta um padrão de espalhamento territorial 

expressivo: Sertão dos Crateús, com sete municípios (Catunda, Crateús, Independência, 

Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Santa Quitéria e Tamboril); Sertão dos Inhamuns, com 

cinco municípios (Aiuaba, Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis e Tauá);  Grande Fortaleza 

(Aquiraz, Eusébio, Horizonte e Pindoretama) e Sertão Central (Choró, Deputado Irapuan 

Pinheiro, Mombaça e Quixadá), com quatro municípios em cada região; Centro Sul 

(Acopiara, Catarina e Saboeiro) e Sertão de Canindé (Boa Viagem, Canindé e Itatira), com 

três municípios em cada e, por fim, Cariri (Salitre) e Maciço de Baturité (Itapiúna), com um 

município em cada.  
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Enquanto isso, os clusters do tipo AA, compostos por oito municípios localizados 

em três regiões de planejamento: Vale do Jaguaribe, com quatro municípios (Limoeiro do 

Norte, Quixeré, Russas e São João do Jaguaribe); Cariri (Abaiara e Missão Velha) e Maciço 

de Baturité (Palmácia e Redenção), com dois municípios em cada região.  

Os clusters espaciais do tipo BA formados por quatro municípios presentes em 

duas regiões de planejamento do Ceará: Vale do Jaguaribe (Morada Nova e Tabuleiro do 

Norte) e Cariri (Jardim e Jati), com dois municípios em cada região e, por fim, os clusters do 

tipo AB, composto por dois municípios localizados em duas regiões: Cariri (Penaforte) e 

Sertão Central (Quixeramobim). 

Novamente observando-se a Figura 15, nota-se que, em 2013, o número de 

municípios com signicância estatística caiu novamente para 38, novamente contrariando a 

lógica esperada dado o aumento da magnitude do índice I de Moran local univariado (I = 

0,3164), que reforçou o padrão positivo da autocorrelação espacial local. Novamente, os 

principais clusters espaciais foram do tipo Baixo-Baixo (BB) com 25 municípios, seguido 

pelo tipo Alto-Alto (AA) com 10 municípios. Na sequência, têm-se os clusters do tipo Baixo-

Alto (BA), com 2 municípios e Alto-Baixo (AB), com apenas 1 município.  

Os clusters espaciais do tipo BB formados por vinte e cinco municípios presentes 

em oito regiões de planejamento do Ceará, ocupa uma área significativa do mapa estadual: 

Sertão dos Crateús, com oito municípios (Catunda, Crateús, Hidrolândia, Independência, 

Ipaporanga, Novo Oriente, Santa Quitéria e Tamboril); Litoral Oeste/Vale do Curu (Apuiarés, 

Itapajé, Pentecoste, Tejuçuoca e Umirim) e Sertão dos Inhamuns (Aiuaba, Arneiroz, Parambu, 

Quiterianópolis e Tauá), com cinco municípios em cada região; Centro Sul (Catarina e 

Saboeiro) e Sertão de Sobral (Cariré e Varjota), com dois municípios em cada; Sertão de 

Canindé (Paramoti); Cariri (Antonina do Norte) e Vale do Jaguaribe (Ererê), com apenas um 

município em cada.  

Já os clusters espaciais do tipo AA constituídos por dez municípios localizados 

em quatro regiões de planejamento: Vale do Jaguaribe, com sete municípios (Alto Santo, 

Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do 

Norte); Centro Sul (Orós); Litoral Leste (Jaguaruana) e Sertão Central (Quixadá), com um 

município em cada região.  

Os clusters do tipo BA, compostos por dois municípios situados na região do Vale 

do Jaguaribe (Jaguaretama e Palhano) e, finalmente, o cluster do tipo AB, formado por apenas 

um município localizado na região da Grande Fortaleza (Fortaleza). 
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No ano de 2014, como resultado do aumento da magnitude do índice I de Moran 

local univariado (I = 0,5418), que reforçou o padrão espacial positivo local, o número de 

municípios com signicância estatística também aumentou para 58. O aumento da força da 

associação linear afetou os dois principais tipos de clusters espaciais. Os principais clusters 

foram do tipo Baixo-Baixo (BB) com 33 municípios seguido pelo tipo Alto-Alto (AA), com 

23 municípios. Na sequência têm-se os tipos Baixo-Alto (BA) e Alto-Baixo (AB), com 

apenas 1 município em cada.  

Os clusters do tipo BB, constituídos por trinta e três municípios localizados em 

oito regiões de planejamento cearense: Sertão de Sobral com doze municípios (Alcântaras, 

Cariré, Coreaú, Graça, Massapê, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Pires Ferreira, Reriutaba, 

Santana do Acaraú e Sobral); Litoral Oeste/Vale do Curu, com dez municípios (Amontada, 

Irauçuba, Itapajé, Itapipoca, Miraíma, Pentecoste, Tejuçuoca, Tururu, Umirim e 

Uruburetama); Sertão dos Inhamuns, com três municípios (Parambu, Quiterianópolis e Tauá); 

Litoral Norte (Granja e Morrinhos); Serra de Ibiapaba (Guaraciaba do Norte e Ipu) e Sertão 

dos Crateús (Ipueiras e Santa Quitéria), com dois municípios cada região; Sertão Central 

(Mombaça) e Grande Fortaleza (Trairi), com um município em cada.  

Enquanto isso, os clusters espaciais do tipo AA passaram a ser formados por vinte 

e três municípios situados em três regiões de planejamento: Cariri, com dezenove municípios 

(Abaiara, Altaneira, Aurora, Barbalha, Brejo Santo, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Jardim, 

Jati, Juazeiro do Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda, Penaforte, Porteiras, 

Santana do Cariri e Várzea Alegre); Centro Sul, com três municípios (Cariús, Cedro e Icó) e 

Maciço de Baturité, com apenas um município (Redenção). O cluster espacial do tipo BA 

compostos por um município presente na região do Cariri (Tarrafas) e, por fim, o cluster 

espacial do tipo AB, também formados por um município localizado na região do Litoral 

Leste (Acaraú).  

Vale notar que em 2015, o número de municípios com signicância estatística caiu 

para 37, menor quantitativo registrado até então, resultante da queda na magnitude do índice I 

de Moran local univariado (I = 0,2549), refletindo uma redução da força da associação linear 

positiva comparado ao ano anterior. Os dois principais tipos de clusters espaciais 

identificados para o referido ano foram: Baixo-Baixo (BB), com 19 municípios e Alto-Alto 

(AA) com 9 municípios, seguidos por outros dois tipos de clusters Baixo-Alto (BA), agora 

com 7 municípios e Alto-Baixo (AB), com apenas 2 municípios, revelando uma melhor 

distribuição dos municípios nos quatro diferentes tipos de associação espacial local devido à 

nítida perda nos dois principais grupos.  
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Os clusters espaciais do tipo BB reduziram para dezenove municípios distribuídos 

em sete regiões de planejamento do estado do Ceará: Centro Sul, com oito municípios 

(Acopiara, Baixio, Icó, Iguatu, Ipaumirim, Orós, Quixelô e Umari); Sertão Central (Deputado 

Irapuan Pinheiro, Mombaça e Piquet Carneiro) e Sertão dos Crateús (Santa Quitéria, Arneiroz 

e Tauá), com três municípios em cada região; Vale do Jaguaribe, com dois municípios (Ererê 

e Pereiro); Sertão de Sobral (Varjota); Cariri (Lavras da Mangabeira) e Litoral Leste 

(Aracati), com apenas um município em cada região.  

Enquanto isso, os clusters espaciais do tipo AA, constituídos por nove municípios 

presentes em três regiões de planejamento: Cariri, com seis municípios (Abaira, Brejo Santo, 

Juazeiro do Norte, Milagres, Missão Velha e Porteiras); Grande Fortaleza, com dois 

municípios (Paracuru e Paraipaba) e Maciço de Baturité, com apenas um município 

(Redenção). Os clusters espaciais do tipo BA, compostos por sete municípios, situados em 

três regiões de planejamento: Cariri (Crato, Jardim e Penaforte) e Grande Fortaleza (Guaiúba, 

Itaitinga e Pacajus), com três municípios em cada região e Vale do Jaguaribe com um 

município (Tabuleiro do Norte) e, finalmente, os clusters espaciais do tipo AB, formados por 

dois municípios localizados nas regiões do Sertão Central (Pedra Branca) e Vale do Jaguaribe 

(Jaguaribe).   

Finalmente, no ano de 2016, o número de municípios com signicância estatística 

registrou nova queda para apenas 23, menor quantitativo registrado na série, resultante da 

perda da força de associação linear positiva captada pelo índice I de Moran local univariado  

(I = 0,1577), comparada aos anos anteriores. Isso se traduziu claramente em redução na 

concentração do padrão de associação espacial local em direção aos demais tipos de clusters.  

Os principais tipos de clusters espaciais identificados para o referido ano ainda foi 

Baixo-Baixo (BB), com apenas 8 municípios, seguido pelos outros três tipos de clusters 

espaciais, Alto-Alto (AA), Baixo-Alto (BA) e Alto-Baixo (AB), com 5 municípios em cada, 

confirmando a melhor ditribuição dos tipos de padrões espaciais locais.  

Os clusters espaciais do tipo BB, formados por apenas oito municípios presentes 

em três regiões de planejamento, ocupando uma área bem menos expressiva comparada aos 

anos anteriores: Cariri, com seis municípios (Altaneira, Antonina do Norte, Assaré, Campos 

Sales, Potengi e Tarrafas); Centro Sul (Saboeiro) e Sertão dos Inhamuns (Aiuaba), com um 

município em cada região. Os clusters espaciais do tipo AA, compostos por cinco municípios 

situados em duas regiões de planejamento do Ceará: Vale do Jaguaribe, com quatro 

municípios (Alto Santo, Limoeiro do Norte, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte) e 

Cariri (Missão Velha). 
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Por sua vez, os clusters espaciais do tipo BA passou a contar com cinco 

municípios presentes em duas regiões de planejamento: Cariri, com três municípios (Abaiara, 

Jardim e Juazeiro do Norte) e Vale do Jaguaribe, com dois municípios (Iracema e Morada 

Nova). Já os clusters do tipo AB, constituídos por cinco municípios, maior espalhamento na 

série, em cinco diferentes regiões: Cariri (Salitre); Centro Sul (Cariús); Litoral Oeste/Vale do 

Curu (Tejuçuoca); Sertão de Canindé (Paramoti) e Sertão dos Inhamuns (Arneiroz). 

O Gráfico 2 apresenta a evolução da distribuição de municípios pertencentes a 

cada tipo de cluster espacial univariado da produtividade agrícola do feijão cearense para os 

anos de 2008 a 2016. Através do mesmo, e como resultado positivo da estatística do I de 

Moran local em todos os anos, é possível notar que os principais clusters espaciais locais 

foram dos tipos Baixo-Baixo (BB) e Alto-Alto (AA), ambos pertencentes ao terceiro e 

primeiro quadrantes do diagrama de dispersão de Moran. Nota-se ainda que nos anos de 2008 

e 2011, anos considerados bons de chuvas, têm-se uma maior quantidade de municípios 

formando clusters espaciais do tipo Alto-Alto (AA), revelando, em parte, as chuvas como 

fator determinante da produtividade nesses municípios, ao passo que nos demais anos, têm-se 

uma maior quantidade de municípios formando clusters espaciais do tipo Baixo-Baixo (BB), 

uma característica predominante da produtividade agrícola do feijão no Ceará.  

 

Gráfico 2 – Evolução da distribuição de municípios pertencentes a algum tipo de cluster 

espacial univariado da produtividade agrícola do feijão - Ceará - 2008 a 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 

 

A Tabela 18 apresenta a evolução da distribuição das quantidades de municípios 

por regiões de planejamento pertencentes a cada um dos quatro tipos de clusters espaciais 

univariado da produtividade agrícola do feijão entre os anos de 2008 e 2016. A partir dessa 

tabela é possível observar a dinâmica territorial de cada tipo de cluster espacial univariado 

apresentado nos mapas da Figura 15. 
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Em 2008, os clusters do tipo AA presentes principalmente nas regiões do Vale do 

Jaguaribe (8 municípios), Sertão Central (6 municípios) e Maciço de Baturité (5 municípios) e 

em menor representatividade nas regiões do Cariri, Litoral Leste, Sertão de Canindé e Serão 

dos Crateús com apenas um município em cada região. Em 2009, os clusters do tipo AA 

deslocaram-se fortemente para a região do Cariri (16 municípios) e menos no Vale do 

Jaguaribe (4 municípios). Em 2010, nova mudança territorial, os clusters do tipo AA 

passaram a estar presentes principalmente nas regiões do Vale do Jaguaribe (4 municípios), 

Litoral Leste (4 municípios) e agora na Grande Fortaleza (3 municípios) e com menor 

expressividade na região do Cariri (1 município). Em 2011, novo deslocamento, 

concentrando-se principalmente nas regiões do Vale do Jaguaribe (8 municípios) e Cariri (8 

municípios) e menos expressivamente nas regiões do Sertão Central (3 municípios) e Litoral 

Leste (1 município), região que perdeu significância comparada a 2010.  

Em 2012, ano que registrou forte redução no volume de chuvas reduzindo 

bastante o número de municípios presentes nesse tipo de cluster espacial, a região do Vale do 

Jaguaribe (4 municípios) volta a ser destaque, seguido pelas regiões do Cariri e do Maciço de 

Baturité com dois municípios em cada. Em 2013, os clusters do tipo AA concentraram-se 

ainda mais na região do Vale do Jaguaribe (7 municípios) e menos expressivamente nas 

regiões do Centro Sul, Litoral Leste e Sertão Central que registraram um município em cada. 

Vale destacar que até este ano sempre a região do Vale do Jaguaribe apresentou grande 

expressividade neste tipo de cluster, revelando um padrão concentrado de alta produtividade 

desse cultura. 

Em 2014, ocorre uma total reversão desse padrão espacial no território cearense 

quando a região do Vale do Jaguaribe não apresentou mais esse tipo de cluster que se 

deslocou quase que completamente para a região do Cariri (19 municípios) voltando a 

apresentar importância observada em 2009 e menos expressivamente nas regiões do Centro 

Sul  (3 municípios) e Maciço de Baturité (1 município). Em 2015, a região do Cariri (6 

municípios) concentrou esse tipo de cluster, seguido pelas regiões da Grande Fortaleza (2 

municípios) e Maciço de Baturité (1 município). Por fim, em 2016, ocorreu nova alteração 

significativa nesse padrão espacial que voltou a se concentrar na região do Vale do Jaguaribe 

(4 municípios) e menos expressivamente no Cariri (1 município).  

Pela análise da Tabela 18 é possível, assim, concluir que os clusters espaciais do 

tipo Alto-Alto (AA), ou seja, municípios com alta produtividade de feijão circundados por 

municípios com também elevada produtividade nesta cultura, registraram vários 

deslocamentos territoriais dentro do estado ao longo dos anos analisados. Percebe-se que um 
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total de nove regiões de planejamento registraram a presença desse tipo de padrão espacial em 

algum dos anos analisados. Contudo, os clusters do tipo Alto-Alto (AA) concentraram-se 

principalmente nas regiões do Cariri e Vale do Jaguaribe e devido a maior quantidade de 

municípios e pela maior frequência de anos, revelando que nestas regiões estão presentes os 

municípios com os maiores índices de produtividade agrícola do feijão cearense, 

possivelmente pela presença de um maior volume de chuvas nessas regiões. 

Diferentemente do observado para os clusters do tipo AA, os clusters do tipo BB 

estavam principalmente concentrados no Litoral Norte (7 municípios) e Sertão de Sobral            

(4 municípios) revelando-se como regiões com os baixos índices de produtividade de feijão e 

com menor expressividade nas regiões do Centro Sul (3 municípios), Grande Fortaleza                

(2 municípios) e Serra de Ibiapaba (1 município) em 2008. 

Em 2009, os clusters do tipo BB,  presentes nas regiões do Litoral Norte                      

(9 municípios), aumentarsm ainda mais sua representatividade, em termos de baixa 

produtividade, seguido de perto pelas regiões do Litoral Oeste/Vale do Curu (7 municípios) e 

Sertão dos Crateús (6 municípios) duas novas regiões com baixa produtividade dessa cultura e 

menos expressivamente nas regiões da Grande Fortaleza (4 municípios), Sertão Central (3 

municípios), Sertão de Canindé (2 municípios) e Maciço de Baturité e Sertão de Sobral com 

um município em cada.  

Já em 2010, os cluster do tipo BB concentraram-se ainda fortemente no Litoral 

Oeste/Vale do Curu (8 municípios) e no Sertão dos Crateús (8 municípios), seguido pelas 

regiões do Litoral Norte e Sertão dos Inhamuns com três municípios em cada, Sertão de 

Canindé (2 municípios) e Sertão de Sobral e Vale do Jaguaribe com um município em cada.                      

Em 2011, ocorreu uma nítida mudança territorial nas localizações desses clusters, passando a 

se concentrar principalmente no Litoral Norte (7 municípios), com destaque o Maciço de 

Baturité (6 municípios), com menor representatividade as regiões da Serra da Ibiapaba                 

(2 municípios) e Grande Fortaleza (1 município).  

Em 2012, ocorreu uma nova migração desse padrão espacial passando a se 

concentrar no Sertão dos Crateús (7 municípios) e Sertão dos Inhamuns (5 municípios), 

seguido pelas regiões do Sertão Central e Grande Fortaleza, com quatro municípios em cada e 

com menor representatividade as regiões Centro Sul e Sertão de Canindé, com três municípios 

e as regiões do Cariri e Maciço de Baturité com apenas um município.  

Em 2013, os clusters do tipo BB concentraram-se ainda nas regiões do Sertão dos 

Crateús (8 municípios) e Sertão dos Inhamuns (5 municípios), voltando a ter destaque a 

região do Litoral Oeste/Vale do Curu, também com cinco municípios, seguido com menor 
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expressividade as regiões Centro Sul e Sertão de Sobral, com dois municípios e Cariri, Sertão 

de Canindé e Vale do Jaguaribe, com um município em cada.  

Em 2014, ocorreu outro grande deslocamento territorial quando este tipo de 

cluster passou a se concentrar nas regiões do Sertão de Sobral (12 municípios) e Litoral 

Oeste/Vale do Curu (10 municípios), seguido com menor representatividade nas regiões do 

Sertão dos Inhamuns (3 municípios), Sertão dos Crateús, Serra da Ibiapaba e Litoral Norte, 

com dois municípios e Serão Central e Grande Fortaleza, com um município em cada.  

Já em 2015, ocorreu outro significativo deslocamento territorial dese padrão 

passando a se concentrar nas regiões Centro Sul (8 municípios), seguido pelo Sertão Central 

(3 municípios), Vale do Jaguaribe e Sertão dos Crateús com dois municípios e pelas regiões 

do Cariri, Litoral Leste, Sertão de Sobral e Sertão dos Crateús com um município em cada. Já, 

em 2016, o número de municípios, formando cluster do tipo BB, caiu significativamente, 

registrando novo deslocamento territorial passando a se concentrar na região do Cariri (6 

municípios), seguido pelas regiões Centro Sul e Sertão dos Inhamuns com um município em 

cada região. Também pela análise da Tabela 18, é possível concluir que os clusters espaciais 

do tipo Baixo-Baixo (BB), ou seja, municípios com baixa produtividade de feijão circundados 

por municípios com também baixa produtividade nesta cultura, registraram também vários 

deslocamentos territoriais dentro do estado ao longo dos anos analisados. 

Percebe-se que todas as regiões de planejamento registraram a presença desse tipo 

de padrão espacial em algum dos anos analisados. Contudo, os clusters do tipo Baixo-Baixo 

(BB) concentraram-se principalmente nas regiões do Sertão dos Crateús, Sertão de Sobral e 

Sertão dos Inhamuns presente em seis anos e nas regiões do Litoral Norte, Centro Sul e 

Grande Fortaleza, presente em cinco anos e na região do Litoral Oeste/Vale do Curu que, 

apesar de aparecer em apenas quatro anos, foi muito expressivo em três deles, revelando que 

nestas regiões estavam presentes os municípios com os menores índices de produtividade 

agrícola do feijão cearense. O principal movimento territorial partiu das regiões mais ao norte 

para as regiões mais ao sul do território cearense. 

Os clusters do tipo Baixo-Alto (BA), ou seja, municípios com baixa produtividade 

de feijão circundados por municípios com alta produtividade nesta cultura, revelaram um 

padrão espacial mais consistente, presente em apenas cinco regiões de planejamento, cujos 

movimentos territoriais alternaram-se principalmente entre as regiões do Cariri presente em 

oito anos e Vale do Jaguaribe presente em sete anos.  
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Tabela 18 – Evolução da distribuição das quantidades de municípios por regiões de 

planejamento pertencentes aos quatro tipos de clusters espaciais univariado da 

produtividade agrícola do feijão - Ceará - 2008 a 2016 
Regiões de Planejamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ALTO-ALTO (AA) 

Cariri 1 16 1 8 2   19 6 1 

Centro Sul           1 3     

Grande Fortaleza     3         2   

Litoral Leste 1   4 1   1       

Litoral Norte                   

Litoral Oeste/Vale do Curu                   

Maciço de Baturité 5       2   1 1   

Serra da Ibiapaba                   

Sertão Central 6     3   1       

Sertão de Canindé 1                 

Sertão de Sobral                   

Sertão dos Crateús 1                 

Sertão dos Inhamuns                   

Vale do Jaguaribe 8 4 4 8 4 7     4 

Total de Municípios 23 20 12 20 8 10 23 9 5 

BAIXO-BAIXO (BB) 

Cariri         1 1   1 6 

Centro Sul 3       3 2   8 1 

Grande Fortaleza 2 4   1 4   1     

Litoral Leste               1   

Litoral Norte 7 9 3 7     2     

Litoral Oeste/Vale do Curu   7 8     5 10     

Maciço de Baturité   1   6 1         

Serra da Ibiapaba 1     2     2     

Sertão Central   3     4   1 3   

Sertão de Canindé   2 2   3 1       

Sertão de Sobral 4 1 1     2 12 1   

Sertão dos Crateús   6 8   7 8 2 1   

Sertão dos Inhamuns     3   5 5 3 2 1 

Vale do Jaguaribe     1     1   2   

Total de Municípios 17 33 26 16 28 25 33 19 8 

BAIXO-ALTO (BA) 

Cariri 1 1 1 3 2   1 3 3 

Centro Sul                   

Grande Fortaleza               3   

Litoral Leste                   

Litoral Norte                   

Litoral Oeste/Vale do Curu                   

Maciço de Baturité                   

Serra da Ibiapaba                   

Sertão Central 1                 

Sertão de Canindé 1                 

Sertão de Sobral                   

Sertão dos Crateús                   

Sertão dos Inhamuns                   

Vale do Jaguaribe 1 3 2   2 2   1 2 

Total de Municípios 4 4 3 3 4 2 1 7 5 

ALTO-BAIXO (AB) 

Cariri         1       1 

Centro Sul                 1 

Grande Fortaleza 1         1       

Litoral Leste                   

Litoral Norte     1 1     1     

Litoral Oeste/Vale do Curu   1             1 

Maciço de Baturité                   

Serra da Ibiapaba 1                 

Sertão Central   1     1     1   

Sertão de Canindé       1         1 

Sertão de Sobral   1               

Sertão dos Crateús                   

Sertão dos Inhamuns                 1 

Vale do Jaguaribe               1   

Total de Municípios 2 3 1 2 2 1 1 2 5 

Total Geral 46 60 42 41 42 38 58 37 23 

Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1.  

 

Por fim, os clusters do tipo Alto-Baixo (AB), ou seja, municípios com alta 

produtividade de feijão circundados por municípios com baixa produtividade nesta cultura, 

foram os que registraram os deslocamentos territoriais mais intensos ao longo dos anos 
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analisados, tendo estado presentes em onze das catorze regiões de planejamento. As regiões 

que registraram as maiores frequências deste padrão espacial foram Litoral Norte e Sertão 

Central aparecendo em três anos. 

 

4.5 Cálculo dos índices de autocorrelação espacial global bivariada no tempo da 

produtividade agrícola do feijão no Ceará 

 

Na presente seção, calculou-se a autocorrelação espacial global bivariada no 

tempo, tentando descobrir se os valores da produtividade agrícola num dado município 

guardam uma associação espacial global com os valores da mesma variável defasada no 

tempo nos municípios vizinhos. Diante dos resultados apresentados na Tabela 19 é possível 

aceitar a hipótese da existência de um padrão linear global entre duas variáveis iguais e 

defasadas no espaço-tempo, dado que as estatísticas do I de Moran Global bivariado no tempo 

foram significante a menos de 1% no período de 2008 a 2015 e significante a menos de 5% 

em 2016, revelando a presença de uma dependência global espaço temporal em todos os anos 

da série. 

 

Tabela 19 – Coeficientes do I de Moran global bivariado no tempo para a produtividade 

agrícola do feijão (FPR) - Ceará - 2008 a 2016 
Variável/Ano Permutações Pseudo-p valor I E(I) = -1/(n-1) Mean Desvio-Padrão z-value 

FPR2008-FPR2007 999 0,001 0,2137 -0,0055 -0,0006 0,0363 5,8948 

FPR2009-FPR2008 999 0,001 0,2125 -0,0055 -0,0043 0,0360 6,0149 

FPR2010-FPR2009 999 0,001 0,2332 -0,0055 -0,0034 0,0361 6,5557 

FPR2011-FPR2010 999 0,001 0,1979 -0,0055 -0,0020 0,0341 5,8705 

FPR2012-FPR2011 999 0,006 0,0995 -0,0055 0,0003 0,0356 2,7864 

FPR2013-FPR2012 999 0,001 0,2622 -0,0055 -0,0015 0,0355 7,4211 

FPR2014-FPR2013 999 0,001 0,1505 -0,0055 -0,0035 0,0342 4,4989 

FPR2015-FPR2014 999 0,001 0,2494 -0,0055 -0,0043 0,0364 6,9723 

FPR2016-FPR2015 999 0,014 0,0792 -0,0055 -0,0020 0,0352 2,3028 

Nota: A pseudosignificância empírica baseada em 999 permutações aleatórias. Matriz de ponderação tipo Rainha 

de ordem 1. Fonte: Elaboração do autor. 

 

Com o sinal da estatística sendo positivo para todos os anos, é possível afirmar 

que municípios com elevada produtividade agrícola na cultura do feijão estavam rodeados por 

municípios com também elevada produtividade dessa cultura no ano anterior e que 

municípios com baixa produtividade num dado ano estavam circundados por municípios de 

baixa produtividade no ano anterior, valendo essa afirmativa para todos os anos em análise, 

revelando, assim, a persistência de um padrão de elevada produtividade em determinadas 

regiões do estado, visto que a produtividade média agrícola do feijão depende de diversos 
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fatores, como, por exemplo, diferenças na tecnologia de produção, forma de cultivo, solo e 

clima. 

Pela análise da magnitude dos índices disponíveis na Figura 16 é possível notar 

que a força da interação espaço-tempo manteve-se relativamente estável entre os anos de 2008 

a 2011, que são anos com chuvas acima da média histórica, exceto o ano de 2010. 

Todavia, a partir de 2012, a força dessa interação oscila bastante, alcançando o 

menor valor em 2016, revelando, nesse ano, a menor dependência espaço temporal, frente ao 

ano anterior. Isto quer dizer que está diminuindo a quantidade de municípios com a 

característica de alta produtividade em torno de municípios com também alta produtividade 

no ano anterior pertencentes ao quadrante Alto-Alto (AA). E ainda municípios com baixa 

produtividade em torno dos municípios com também baixa produtividade no ano anterior, 

pertencentes ao quadrante Baixo-Baixo (BB) e aumentando o número de municípios nos 

quadrantes do tipo Alto-Baixo (AB), ou seja, municípios com alta produtividade em torno dos 

municípios com baixa produtividade e Baixo-Alto (BA) quadrante, que contém municípios 

com baixa produtividade em torno dos municípios com alta produtividade, ambos comparados 

ao ano anterior. 

A estatística I de Moran global bivarada no tempo oscilou entre um valor mínimo 

de 0,0792 observado na comparação dos anos de 2016 e 2015 e um valor máximo de 0,2622, 

em comparação aos anos de 2013 e 2012. Vale ressaltar que é necessário ficar alerta para a 

presença de possíveis outliers espaciais e pontos de alavancagem espaciais, pois estes podem 

influenciar a inclinação da reta e, consequentemente, influenciar o valor da estatística do I de 

Moran global. Enquanto os outliers espaciais afetam negativamente a força da associação 

espacial, os pontos de alavancagem reforçam tal associação linear. 

No ano de 2008, frente ao ano de 2007, o coeficiente de autocorrelação espacial 

foi significativo, positivo e baixo igual a 0,2137, revelando uma fraca associação espaço-

temporal. Essa pequena força de associação linear foi resultante da presença de dois outliers 

espaciais, um do tipo AB (Caridade) e outro do tipo BA (Meruoca), mesmo diante da 

presença de cinco pontos de alavancagem espaciais do tipo AA (Ibaretama, Quixeré, São João 

do Jaguaribe, Limoeiro do Norte e Tabuleiro do Norte). 

Comprando-se 2009, em relação a 2008, o grau de autocorrelação manteve-se 

praticamente constante e positivo em torno de 0,2125, influenciado negativamente pela 

presença de quatro outliers espaciais do tipo AB (Caririaçu, Abaiara, Granjeiro e Aurora) e 

um outlier espacial do tipo BA (Tabuleiro do Norte), mesmo com a presença de onze pontos 

de alavancagem espaciais do tipo AA (Jaguaribe, Mauriti, Juazeiro do Norte, Barbalha, Brejo 
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Santo, Porteiras, Jardim, Penaforte, Jati, Limoeiro do Norte e Quixeré), que afetam 

positivamente o grau de autocorrelação. 

 

Figura 16 – Diagramas de dispersão do I de Moran global bivariado no tempo para a 

produtividade agrícola do feijão - Ceará - 2008 a 2016 

                               2008 x 2007                                                        2009 x 2008                                                      2010 x 2009                          

 
 

                               2011 x 2010                                                        2012 x 2011                                                      2013 x 2012                          

 
 

                               2014 x 2013                                                        2015 x 2014                                                      2016 x 2015                          

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 

 

No ano de 2010, frente a 2009, ocorreu um leve ganho no grau de associação 

linear espacial para 0,2332, fruto da presença de onze pontos de alavancagem espaciais do 

tipo AA (Russas, Jaguaruana, Limoeiro do Norte, Jaguaribe, São João do Jaguaribe, Brejo 
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Santo, Porteiras, Barro, Quixeré, Brejo Santo e Jati), mesmo com a presença de um outlier 

espacial do tipo AB (Itaiçaba) e de sete outliers espaciais do tipo BA (Abaiara, Tabuleiro do 

Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Penaforte e Jardim). 

Na comparação de 2011, em relação a 2010, a força da autocorrelação espaço 

temporal caiu para 0,1979 explicado pela presença de três outliers espaciais do tipo AB 

(Ibaretama, Aurora e Banabuiu) e um outlier do tipo BA (Palhano), mesmo com a presença de 

onze pontos de alavancagem espaciais do tipo AA (São João do Jaguaribe, Brejo Santo, 

Jardim, Abaiara, Limoeiro do Norte, Aracati, Jaguaruana, Russas, Itaiçaba, Tabuleiro do 

Norte e Quixeré) e um ponto de alavancagem do tipo BB (Marco). 

Em 2012, frente a 2011, quando as chuvas apresentaram o menor patamar da 

série, a força da autocorrelação defasada no tempo caiu significativamente mantendo-se ainda 

positiva para 0,0995, em boa parte explicada pela presença de um outlier espacial do tipo AB 

(Pacoti) e um outlier do tipo BA (Tabuleiro do Norte), que afetam negativamente o grau de 

autocorrelação, mesmo com cinco pontos de alavancagem espaciais do tipo AA (Jaguaribe, 

Brejo Santo, Porteiras, São João do Jaguaribe e Limoeiro do Norte), revelando as perdas de 

produtividade derivadas da retração do volume de chuvas. 

Já em 2013, frente a 2012, quando as chuvas registraram uma leve melhora, o 

grau de associação linear espaço temporal aumentou levemente para 0,2622, o maior 

registrado até então, em parte influenciado pela presença de oito pontos de alavancagem 

espaciais do tipo AA (Porteiras, Jaguaribe, Jaguaruana, Brejo Santo, Russas, São João do 

Jaguaribe, Quixeré e Tabuleiro do Norte), mesmo com dois outliers espaciais do tipo AB 

influenciando essa medida (Banabuiu e Pindoretama). 

A força de associação linear espaço temporal em 2014 caiu fortemente, frente a 

2013, mantendo-se ainda positiva em 0,1505, em boa parte explicado pela presença de três 

outliers espaciais dos tipos AB (Penaforte, Farias Brito e Juazeiro do Norte) e dois outliers 

espaciais do tipo BA (Tabuleiro do Norte e Limoeiro do Norte), mesmo com a presença de 

cinco pontos de alavancagem espaciais do tipo AA (Brejo Santo, Porteiras, Missão Velha, 

Abaiara e Jati). 

Na comparação de 2015 em relação a 2014, a força da associação linear espaço 

temporal cresceu, chegando a segunda maior marca registrada na série e igual a 0,2494, 

influenciada em parte pela presença de oito pontos de alavancagem do tipo AA (Acarape, 

Barreira, Missão Velha, Jati, Porteiras, Barbalha, Mauriti e Abaiara) e um ponto de 

alavancagem do tipo BB (Jardim), mesmo diante da presença de dois outliers espaciais do 

tipo AB (São Gonçalo do Amarante e Horizonte). 
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Por fim, o grau de dependência espaço temporal de 2016 frente a 2015 voltou a 

perder força alcançando o menor patamar da série em torno de 0,0792, explicado, em boa 

parte, pela presença de um outlier espacial do tipo AB (Ererê) e outro do tipo BA (Jardim), 

mesmo com quatro pontos de alavancagem espaciais do tipo AA (Porteiras, Crato, Barbalha e 

São João do Jaguaribe). 

 

4.6 Cálculo dos índices de autocorrelação espacial local bivariada no tempo da 

produtividade agrícola do feijão em regiões do Ceará 

 

Assim, como se pôde obter um coeficiente de autocorrelação espacial global num 

contexto bivariado no tempo, também é possível conseguir uma medida de autocorrelação 

espacial local bivariada no tempo. A presente seção calculou os coeficientes de autocorrelação 

espacial local bivariado da produtividade agrícola do feijão no tempo. Semelhantemente ao 

cálculo do I de Moran global, somente os vizinhos da observação do município i, definidos 

conforme a matriz de pesos espaciais, são incluídos nesse cálculo. Com isso, é possível 

mapear o valor da probabilidade da medida, estatisticamente significativo, gerando os mapas 

de significância do I de Moran local bivariado no tempo, disponível na Figura 17.  

Pela análise da Figura 17 é possível afirmar que um total de 70 municípios 

guardaram uma associação espacial local bivariada no tempo no ano de 2008, frente aos 

municípios vizinhos no ano de 2007, revelando, assim, uma dependência espaço temporal. 

Esse número caiu para 46 municípios, em 2009, revelando um menor número de municípios 

apresentando dependência espacial local com a produtividade observada nos municípios 

vizinhos do ano anterior.  

Em 2010, o número de municípios que apresentaram dependência espacial com os 

municípios vizinhos presentes em 2009, voltou a crescer para 60. Em 2011, o número de 

municípios revelando dependência espacial frente a 2010 caiu para 42. Em 2012, esse número 

caiu levemente para 41 municípios, 2013 voltou a crescer para 42 municípios, 2014 reduziu 

para 38 municípios, todos em relação ao anterior. Em 2015, frente a 2014, o número de 

municípios apresentando dependência espaço temporal cresceu para 58 e, por fim, de 2016, 

frente a 2015, apenas 39 municípios revelaram dependência espaço temporal local.  
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Figura 17 – Mapas de significância LISA do I de Moran local bivariado no tempo para a 

produtividade agrícola do feijão - Ceará - 2008 a 2016 

               2008 x 2007                                                                                              2009 x 2008                                                             

 
               2010 x 2009                                                                                              2011 x 2010                                                             

 
               2012 x 2011                                                                                              2013 x 2012                                                             

 
               2014 x 2013                                                                                              2015 x 2014                                                             

 
               2016 x 2015                                                                                               

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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Em suma, a autocorrelação linear espacial bivariada local temporal manteve um 

padrão relativamente estável nos quatro primeiros anos, revelando que a produtividade 

observada num município depende espacialmente da produtividade observada nos seus 

vizinhos nos anos anteriores. Todavia, esta oscilou com tendência de queda nos últimos cinco 

anos analisados revelando uma redução dessa dependência local espaco temporal como pode 

ser observado no Gráfico 3. 

 

Gráfico 3 – Relação entre a estatística do I de Moran local bivariado no tempo da 

produtividade agrícola do feijão e o número de municípios presentes em 

clusters espaciais - Ceará - 2008 a 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 

 

Da análise da Figura 18 é possível identificar a presença de quatro tipos de 

clusters espaciais defasados no tempo da produtividade agrícola do feijão para os anos de 

2008 a 2016: Alto-Alto (AA); Baixo-Baixo (BB); Baixo-Alto (BA) e Alto-Baixo (AB). A 

seguir, segue a descrição dos tipos e a localização da associação linear espacial bivariada no 

tempo por regiões de planejamento e municípios cearenses para cada ano analisado. 

Um total de 70 municípios apresentou significância estatística, na comparação da 

produtividade de 2008, em relação à média da produtividade dos vizinhos, em 2007.                         

O principal padrão espacial encontrado foi do tipo Baixo-Baixo (BB), com 27 municípios, 

seguido por Alto-Alto (AA), com 21 municípios; Alto-Baixo (AB), com 12 municípios e 

Baixo-Alto (BA), com 10 municípios.  

Os clusters espaciais do tipo BB, compostos por vinte e sete municípios 

localizados em nove regiões de planejamento do estado do Ceará: Sertão dos Crateús, com 

nove municípios (Ararendá, Crateús, Hidrolândia, Independência, Ipaporanga, Ipueiras, Nova 

Russas, Novo Oriente e Poranga); Cariri, com cinco municípios (Assaré, Aurora, Campos 

Sales, Lavras da Mangabeira e Santana do Cariri); Litoral Oeste/Vale do Curu, com quatro 

municípios (Itapipoca, Tejuçuoca, Umirim e Uruburetama); Centro Sul ,com três municípios 

(Catarina, Ipaumirim e Saboeiro); Sertão dos Inhamuns, com dois municípios (Aiuaba e 
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Quiterianópolis); Grande Fortaleza (São Luis do Curu); Litoral Norte (Acaraú); Serra da 

Ibiapaba (Ipu) e Sertão de Canindé (Paramoti),com um município em cada região. Já os 

clusters do tipo AA, formados por vinte e um municípios presentes em seis regiões de 

planejamento: Maciço de Baturité (Acarape, Aracoiaba, Barreira, Baturité, Ocara, Pacoti, 

Palmácia e Redenção) e Vale do Jaguaribe (Jaguaretama, Jaguaribara, Limoeiro do Norte, 

Morada Nova, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte), com oito 

municípios em cada; Sertão de Sobral, com dois municípios (Alcântaras e Sobral); Cariri 

(Jati); Litoral Leste (Jaguruana) e Sertão Central (Quixadá), com um município em cada.  

Os clusters espaciais do tipo AB, constituídos por doze municípios, situados em 

seis regiões: Cariri, com quatro municípios (Caririaçu, Farias Brito, Granjeiro e Salitre); 

Sertão dos Inhamuns, com três municípios (Arneiroz, Parambu e Tauá); Sertão dos Crateús, 

com dois municípios (Catunda e Tamboril); Centro Sul (Acopiara); Sertão Central 

(Mombaça) e Sertão de Canindé (Boa Viagem), com um município em cada região. Por fim, 

os clusters espaciais do tipo BA compostos por dez municípios presentes em quatro regiões 

cearenses: Sertão de Sobral, com cinco municípios (Coreaú, Massapê, Meruoca, Moraújo e 

Mucambo); Grande Fortaleza, com três municípios (Guaiúba, Itaitinga e Pacajus); Litoral 

Norte (Martinópole) e Vale do Jaguaribe (Alto Santo), com um município em cada região.  

Na comparação de 2009 com 2008, o número de municípios fazendo parte de 

algum dos clusters espaciais caiu para 46, como pode ser visto na Figura 13. Dois padrões 

espaciais se destacaram Alto-Alto (AA) e Baixo-Baixo (BB), com 15 municípios em cada, 

seguido por Baixo-Alto (BA), com 12 municípios e Alto-Baixo (AB), com 4 municípios.  

Os clusters do tipo AA, compostos por quinze municípios presentes em cinco 

regiões de planejamento cearenses: Vale do Jaguaribe, com sete municípios (Alto Santo, 

Jaguaretama, Jaguaribara, Limoeiro do Norte, Quixeré, Russas e São João do Jaguaribe); 

Sertão Central, com três municípios (Banabuiú, Choró e Ibaretama); Maciço de Baturité 

(Aracoiaba e Pacoti) e Cariri (Jati e Missão Velha), com dois municípios em cada região e 

Litoral Leste, com um município (Jaguaruana).  

Os clusters espaciais do tipo BB, constituídos por quinze municípios localizados 

em quatro regiões de planejamento: Litoral Norte, com sete municípios (Acaraú, Barroquinha, 

Bela Cruz, Camocim, Granja, Jijoca de Jericoacoara e Marco); Sertão de Sobral, com quatro 

municípios (Graça, Mucambo, Pacujá e Reriutaba); Grande Fortaleza (Caucaia e Maracanaú) 

e Serra da Ibiapaba (Guaraciaba do Norte e Ibiapina), com dois municípios em cada região.  
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Figura 18 – Mapas de clusters LISA do I de Moran local bivariado no tempo para a 

produtividade agrícola do feijão - Ceará - 2008 a 2016 

                2008 x 2007                                                                                            2009 x 2008                                                           

 
                2010 x 2009                                                                                            2011 x 2010                                                           

 
                2012 x 2011                                                                                            2013 x 2012                                                           

 
                2014 x 2013                                                                                            2015 x 2014                                                           

 
                2016 x 2015                                                                                                                                                  

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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Os clusters do tipo BA, formados por doze municípios situados em cinco regiões: 

Sertão Central, com quatro municípios (Ibicuitinga, Quixadá, Quixeramobim e Solonópole); 

Maciço de Baturité, com três municípios (Baturité, Itapiúna e Mulungu); Sertão de Canindé 

(Boa Viagem e Itatira) e Vale do Jaguaribe (Morada Nova e Tabuleiro do Norte), com dois 

municípios em cada região e Sertão dos Crateús, com um município (Monsenhor Tabosa).        

Por fim, os clusters do tipo AB, constituídos por quatro municípios presentes em duas 

regiões: Centro Sul, com três municípios (Cedro, Iguatu e Umari) e Grande Fortaleza 

(Pacatuba). 

Novamente pela análise da Figura 18, é possível notar que o número de 

municípios formando clusters espaciais aumentou para 60 na comparação da produtividade de 

2010, em relação a 2009. O principal padrão espacial encontrado na comparação foi do tipo 

Baixo-Baixo (BB), com 31 municípios, intensificando ainda mais o padrão temporal de baixa 

produtividade, seguido, dessa vez, por Baixo-Alto (BA), com 16 municípios, muito explicado 

pela redução das chuvas; Alto-Alto (AA), com 8 municípios e Alto-Baixo (AB), com apenas 

5 municípios.  

Os clusters espaciais do tipo BB, compostos por trinta e um municípios presentes 

em oito regiões do Ceará: Litoral Oeste/Vale do Curu, com oito municípios (Amontada, 

Irauçuba, Itapipoca, Miraíma, Pentecoste, Tururu, Umirim e Uruburetama); Litoral Norte, 

com sete municípios (Bela Cruz, Camocim, Cruz, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco e 

Morrinhos); Sertão dos Crateús, com cinco municípios (Crateús, Independência, Ipaporanga, 

Poranga e Tamboril); Grande Fortaleza (São Gonçalo do Amarante, São Luis do Curu e 

Trairi) e Sertão Central (Choró, Deputado Irapuan Pinheiro e Senador Pompeu), com três 

municípios em cada região; Sertão de Canindé (Boa Viagem e Canindé) e Sertão de Sobral 

(Santana do Acaraú e Senador Sá), com dois municípios em cada e Maciço de Baturité 

(Aratuba).  

Os clusters do tipo BA, formados por dezesseis municípios localizados em duas 

regiões de planejamento do Ceará: Cariri, com doze municípios (Abaiara, Aurora, Barbalha, 

Caririaçu, Crato, Jardim, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, Missão 

Velha e Penaforte) e Vale do Jaguaribe, com quatro municípios (Iracema, Morada Nova, 

Pereiro e Tabuleiro do Norte). 

Os clusters espaciais do tipo AA, constituídos por oito municípios situados nas 

regiões do Cariri, com cinco municípios (Barro, Brejo Santo, Jati, Porteiras e Várzea Alegre) 

e Vale do Jaguaribe, com três municípios (Limoeiro do Norte, Quixeré e São João do 

Jaguaribe). Por fim, os clusters espaciais do tipo AB, formados por cinco municípios 
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presentes em quatro regiões cearenses: Litoral Norte, com dois municípios (Acaraú e Granja); 

Grande Fortaleza (Paraipaba); Sertão Central (Mombaça) e Sertão dos Crateus (Ipueiras), com 

um município em cada região. 

Na comparação da produtividade da cultura do feijão de 2011, em relação a 2010, 

o número de municípios formando clusters espaciais registrou nova queda para 42, conforme 

observado na Figura 18. O principal padrão espacial encontrado foi ainda do tipo Baixo-Baixo 

(BB), com 15 municípios, com metade dos municípios observados nesse padrão, em 2010, 

frente a 2009, em parte explicado pela melhoria no quadro de chuvas, seguido por Alto-Baixo 

(AB) com 12 municípios; Alto-Alto (AA), com 10 municípios e por fim, Baixo-Alto (BA), 

com apenas 5 municípios, resultado, também, de uma nítida melhora na pluviometria no 

último ano.  

Os clusters espaciais do tipo BB, compostos por quinze municípios presentes em 

seis regiões de planejamento do estado do Ceará: Sertão dos Crateús, com quatro municípios 

(Ararendá, Ipaporanga, Nova Russas e Poranga); Litoral Norte (Camocim, Marco e 

Morrinhos); Litoral Oeste/Vale do Curu (Itapajé, Itapipoca e Uruburetama) e Sertão dos 

Inhamuns (Parambu, Quiterianópolis e Taúa), com três municípios em cada região; Sertão de 

Sobral (Santana do Acaraú) e Sertão de Canindé (Canindé), com apenas um município.  

Os clusters do tipo AB formados por doze municípios situados em cinco regiões 

de planejamento: Litoral Oeste/Vale do Curu, com cinco municípios (Apuiarés, General 

Sampaio, Miraíma, Tejuçuoca e Umirim); Sertão dos Crateús, com quatro municípios 

(Crateús, Independência, Novo Oriente e Tamboril); Litoral Norte (Acaraú); Sertão de 

Canindé (Paramoti) e Vale do Jaguaribe (Ererê), com um município em cada região.  

Os clusters espaciais do tipo AA, constituídos por dez municípios localizados em 

quatro regiões: Vale do Jaguaribe, com cinco municípios (Limoeiro do Norte, Morada Nova, 

Quixeré, Russas e Tabuleiro do Norte); Litoral Leste, com três municípios (Aracati, Itaiçaba e 

Jaguaruana); Cariri (Mauriti) e Grande Fortaleza (Itaitinga), com um em cada região.   

Por fim, os clusters do tipo BA, formados por cinco municípios localizados em 

quatro regiões de planejamento: Grande Fortaleza, com dois municípios (Maracanaú e 

Pacatuba); Cariri (Jati); Litoral Norte (Beberibe) e Vale do Jaguaribe (Palhano), com um 

município em cada. 

Ainda de acorda com a Figura 18, o número de municípios formando clusters 

espaciais passou para 41, comparando-se a produtividade de 2012, em relação a 2011.                    

O principal padrão espacial encontrado foi do tipo Alto-Alto (AA), com 14 municípios, 

seguido por Alto-Baixo (AB) com 10 municípios; Baixo-Alto (BA), com 9 municípios e 
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Baixo-Baixo (BB), com 8 municípios. Ou seja, apesar da piora no volume de chuvas o padrão 

AA revelou-se bastante consistente ao longo do tempo. 

Os clusters do tipo AA, compostos por catorze municípios localizados em quatro 

regiões de planejamento do estado do Ceará: Cariri com sete municípios (Abaiara, Barbalha, 

Brejo Santo, Mauriti, Milagres, Missão Velha e Porteiras); Vale do Jaguaribe, com cinco 

municípios (Alto Santo, Limoeiro do Norte, Quixeré, Russas e São João do Jaguaribe); Litoral 

Leste (Jaguaruana) e Sertão Central (Quixeramobim), com um município em cada região.  

Os clusters espaciais do tipo AB, constituídos por dez municípios situados em três 

regiões do Ceará: Litoral Norte, com cinco municípios (Acaraú, Barroquinha, Camocim, 

Chaval e Jijoca de Jericoacoara); Maciço de Baturité, com três municípios (Barreira, 

Guaramiranga e Redenção); Serra da Ibiapaba, com dois municípios (Tianguá e Ubajara). 

Os clusters do tipo BA, formados por nove municípios presentes em três regiões 

cearenses: Cariri, com quatro municípios (Barro, Caririaçu, Jardim e Jati); Vale do Jaguaribe 

com três municípios (Jaguaretama, Morada Nova e Tabuleiro do Norte) e Sertão Central, com 

dois municípios (Ibicuitinga e Quixadá). 

Por fim, os clusters do tipo BB, compostos por oito municípios localizados em 

quatro regiões: Litoral Norte (Bela Cruz, Granja e Marco) e Maciço de Baturité (Aratuba, 

Baturité e Capistrano), com três municípios em cada; Grande Fortaleza (Cascavel) e Sertão de 

Canindé (Caridade), com um município em cada região. 

Na sequência, o número de municípios formando clusters espaciais volta a ser de 

42 na comparação da produtividade de 2013, em relação a 2012, como visto na Figura 13. O 

principal padrão espacial encontrado foi do tipo Baixo-Baixo (BB), com 24 municípios, 

seguido de longe por Alto-Alto (AA) com 8 municípios; Alto-Baixo (AB), com 6 municípios 

e Baixo-Alto (BA), com apenas 4 municípios.  

Os clusters espaciais do tipo BB, compostos por vinte e quatro municípios 

localizados em oito regiões de planejamento cearenses: Sertão dos Crateús, com sete 

municípios (Catunda, Crateús, Independência, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Santa 

Quitéria e Tamboril); Sertão dos Inhamuns, com cinco municípios (Aiuaba, Arneiroz, 

Parambu, Quiterianópolis e Tauá); Centro Sul (Acopiara, Catarina e Saboeiro) e Sertão de 

Canindé (Boa Viagem, Canindé e Itatira), com três municípios em cada região; Sertão Central 

(Deputado Irapuan Pinheiro e Mombaça) e Grande Fortaleza (Aquiraz e Eusébio), com dois 

municípios cada; Cariri (Penaforte) e Maciço de Baturité (Itapiúna), com apenas um 

município em cada. 
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Os clusters do tipo AA, formados por oito municípios situados em três regiões do 

Ceará: Vale do Jaguaribe, com seis municípios (Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixeré, 

Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte); Cariri (Missão Velha) e Maciço de 

Baturité (Redenção), com um município em cada região.  

Os clusters do tipo AB, constituídos por seis municípios presentes em três regiões 

de planejamento: Sertão Central, com três municípios (Choró, Quixadá e Quixeramobim); 

Grande Fortaleza com dois municípios (Horizonte e Pindoretama) e Cariri, com um município 

(Salitre). Por fim, os clusters espaciais do tipo BA, formados por quatro municípios 

localizados em duas regiões: Cariri com três municípios (Abaiara, Jardim e Jati) e Maciço de 

Baturité, com um município (Palmácia).  

Por sua vez, o número de municípios formando clusters espaciais voltou a cair 

para 38 na comparação da produtividade de 2014, em relação a 2013, como observado na 

Figura 13. O principal padrão espacial encontrado foi do tipo Baixo-Baixo (BB), com 20 

municípios, seguido de longe por Alto-Alto (AA), com 7 municípios; Alto-Baixo (AB), com 6 

municípios e Baixo-Alto (BA), com apenas 5 municípios.  

Os clusters espaciais do tipo BB, formados por vinte municípios presentes em sete 

regiões de planejamento do estado do Ceará: Sertão dos Crateús (Catunda, Hidrolândia, 

Independência, Novo Oriente e Santa Quitéria); Litoral Oeste/Vale do Curu (Apuiarés, 

Itapajé, Pentecoste, Tejuçuoca e Umirim) e Sertão dos Inhamuns (Aiuaba, Arneiroz, Parambu, 

Quiterianópolis e Tauá), com cinco municípios em cada região; Sertão de Sobral, com dois 

municípios (Cariré e Varjota); Cariri (Antonina do Norte); Centro Sul (Catarina) e Sertão de 

Canindé (Paramoti), com um município em cada.  

Os clusters do tipo AA, constituídos por sete municípios situados em quatro 

regiões: Vale do Jaguaribe, com quatro municípios (Alto Santo, Jaguaretama, Russas e São 

João do Jaguaribe); Centro Sul (Orós); Litoral Leste (Jaguaruana) e Sertão Central (Quixadá), 

com um município em cada região.  

Os clusters do tipo AB, compostos por seis municípios localizados em quatro 

regiões de planejamento: Sertão dos Crateús, com três municípios (Crateús, Ipaporanga e 

Tamboril); Centro Sul (Saboeiro); Grande Fortaleza (Fortaleza) e Vale do Jaguaribe (Ererê) 

com um município em cada região. Por fim, o cluster espacial do tipo BA, formados por 

cinco municípios localizados na região do Vale do Jaguaribe (Limoeiro do Norte, Morada 

Nova, Palhano, Quixeré e Tabuleiro do Norte).  

Por sua vez, o número de municípios formando clusters espaciais aumentaram 

consideravalmente para 58, quanto à produtividade, comparando-se 2015 em relação a 2014.              
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O principal padrão espacial encontrado foi pelo terceiro ano consecutivo do tipo Baixo-Baixo 

(BB), com 28 municípios, seguido de longe por Alto-Alto (AA), com 13 municípios; Baixo-

Alto (BA), com 11 municípios e, por fim, Alto-Baixo (AB), com 6 municípios.  

Os clusters do tipo BB, compostos por vinte e oito municípios localizados em seis 

regiões de planejamento: Sertão de Sobral, com onze municípios (Cariré, Coreaú, Graça, 

Massapê, Moraújo, Mucambo, Pacujá, Pires Ferreira, Reriutaba, Santana do Acaraú e Sobral); 

Litoral Oeste/Vale do Curu, com sete municípios (Amontada, Irauçuba, Itapajé, Pentecoste, 

Tejuçuoca, Tururu e Uruburetama); Sertão dos Inhamuns, com três municípios (Parambu, 

Quiterianópolis e Tauá); Litoral Norte (Granja e Morrinhos); Serra da Ibiapaba (Guaraciaba 

do Norte e Ipu) e Sertão dos Crateús (Ipueiras e Santa Quitéria) ,com dois municípios em cada 

região e Sertão Central, com um município (Mombaça). 

Os clusters do tipo AA, formados por treze municípios situados em duas regiões: 

Cariri, com doze municípios (Abaiara, Altaneira, Barbalha, Brejo Santo, Jati, Juazeiro do 

Norte, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Porteiras, Santana do Cariri e Várzea Alegre) e 

Maciço de Baturité, com apenas um município (Redenção). 

Os clusters espaciais do tipo BA formados por onze municípios presentes em duas 

regiões de planejamento: Cariri, com oito municípios (Aurora, Caririaçu, Crato, Farias Brito, 

Jardim, Nova Olinda, Penaforte e Tarrafas) e Centro Sul, com três municípios (Cariús, Cedro 

e Icó). Por fim, os clusters do tipo AB, constituídos por seis municípios localizados nas 

regiões: Litoral Oeste/Vale do Curu, com três municípios (Itapipoca, Miraíma e Umirim); 

Grande Fortaleza (Trairi); Litoral Norte (Acaraú) e Sertão de Sobral (Alcântaras), com um 

município em cada região. 

Finalizando, o número de municípios formando clusters espaciais, novamente 

registrou-se queda para 39, quanto à produtividade feijão, em 2016, em relação a 2015. O 

principal padrão espacial encontrado foi ainda do tipo Baixo-Baixo (BB), com 14 municípios, 

seguido por Baixo-Alto (BA) com 10 municípios; Alto-Alto (AA), com 8 municípios e, por 

fim, Alto-Baixo (AB) com 7 municípios, apresentando uma melhor distribuição entre os 

quatro tipos de clusters espaciais. 

Os clusters espaciais do tipo BB, constituídos por catorze municípios localizados 

em cinco regiões de planejamento: Centro Sul, com sete municípios (Acopiara, Baixio, Cedro, 

Icó, Iguatu, Ipaumirim e Umari); Sertão Central, com quatro municípios (Deputado Irapuan 

Pinheiro, Mombaça, Pedra Branca e Piquet Carneiro); Sertão dos Crateús, com dois 

municípios (Santa Quitéria e Taúa); Litoral Leste (Aracati) e Sertão de Sobral (Varjota), com 

um município em cada região.  
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Os clusters do tipo BA, formados por dez municípios presentes em três regiões: 

Cariri, com cinco municípios (Abaiara, Campos Sales, Jardim, Juazeiro do Norte e Potengi); 

Grande Fortaleza, com quatro municípios (Guaiúba, Pacajus, Paracuru e Paraipaba) e Maciço 

de Baturité, com apenas um município (Aracoiaba). 

Os clusters do tipo AA, compostos por oito municípios localizados em três 

regiões de planejamento: Cariri, com seis municípios (Brejo Santo, Crato, Milagres, Missão 

Velha, Penaforte e Porteiras); Maciço de Baturité (Redenção) e Vale do Jaguaribe (Tabuleiro 

do Norte), com um município em cada região. Por fim, os clusters espaciais do tipo AB, 

formados por sete municípios localizados em quatro regiões: Vale do Jaguaribe, com três 

municípios (Ererê, Jaguaribe e Pereiro); Centro Sul, com dois municípios (Orós e Quixelô); 

Cariri (Lavras da Mangabeira) e Sertão dos Inhamuns (Arneiroz), com um município em 

cada. 

Em suma, como consequência do sinal positivo dos coeficientes de I de Moran 

local bivariado, os dois principais tipos de padrões espaciais no tempo são do tipo AA e BB. 

Todavia, os clusters espaciais formado pelo maior número de municípios foi do tipo BB, em 

sete dos nove anos analisados, indicando que boa parte dos municípios com baixa 

produtividade estavam rodeados por municípios, com também baixa produtividade no ano 

anterior, revelando a manutenção de um padrão de baixa produtividade da cultura do feijão, 

ao longo do tempo, na maior parte dos municípios cearenses.  

O Gráfico 4 apresenta uma síntese da evolução da distribuição de municípios 

pertencentes a cada um dos tipos de clusters espaciais bivariado no tempo da produtividade 

agrícola do feijão cearense para os anos de 2008 a 2016, comparado aos anos anteriores. 

  

Gráfico 4 – Evolução do número de municípios pertencentes a algum tipo de cluster espacial 

bivariado no tempo da produtividade agrícola do feijão - Ceará - 2008 a 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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O cluster espacial mais comum foi do tipo Baixo-Baixo (BB) que envolveu a 

maior quantidade de municípios com a exceção dos anos de 2012, frente a 2011, indicando 

que os municípios que apresentavam baixa produtividade de feijão, no ano anterior, revelando 

a persistência de um padrão de baixa produtividade da cultura do feijão, ao longo do tempo, 

no estado do Ceará. Esse padrão espacial foi predominante nas regiões do Sertão dos Crateús, 

Centro Sul, Cariri e Litoral Oeste/Vale do Curu em 2008, passando para as regiões do Centro 

Sul e Sertão Central em 2016.  

O segundo cluster mais comum foi do tipo Alto-Alto (AA), registrando a segunda 

maior quantidade de municípios nos anos de 2008, 2009, 2012, 2013, 2014 e 2015, revelando 

que os municípios que apresentaram alta produtividade num dado ano estavam em torno de 

municípios com também alta produtividade, no ano anterior. Isso dá nítidos sinais de 

persistência do padrão espacial, ao longo tempo, com algumas mudanças pontuais, revelando 

a recorrência de regiões com maior eficiência produtiva da lavoura do feijão, no território 

cearense. Todavia, vale ressaltar que ocorreram mudanças nas regiões com alta produtividade 

no estadon com o passar dos anos, saindo predominantemente do Maciço de Baturité e Vale 

do Jaguariben para a região do Cariri. 

Por fim, os anos que guardaram as mais fortes associações espaciais locais no 

tempo foram: 2015n frente a 2014, 2013n comparado a 2012 e 2010n frente a 2009, revelando 

a manutenção de um padrão mais consistente da produtividade do feijão observada no ano 

anterior. Por outro lado, as menores forças de associação local foram observadas nos anos de 

2016n frente a 2015; 2014, frente a 2013 e 2012, frente a 2011, mostrando, nesses anos, uma 

associação mais dispersa no tempo. 

A Tabela 20 apresenta a evolução da distribuição das quantidades de municípios 

por regiões de planejamento pertencentes a cada um dos quatro tipos de clusters espaciais 

bivariado no tempo da produtividade agrícola do feijão, entre os anos de 2008 e 2016. A partir 

dessa tabela é possível observar a dinâmica territorial de cada tipo de cluster espacial 

bivariado no tempo identificado. 

Em 2008, as regiões que guadaram o padrão espacial do tipo AA, observado no 

ano anterior, foram principalmente o Vale do Jaguaribe e o Maciço de Baturité, com oito 

municípios em cada, revelando a manutenção de um padrão espacial de elevada produtividade 

de feijão no tempo, seguido com menor expressividade pelas regiões do Sertão de Sobral (2 

municípios) e Cariri, Litoral Leste e Sertão Central, com um município em cada.  

Em 2009, o Vale do Jaguaribe manteve o padrão espacial frente ao observado no 

ano anterior, com a região do Vale do Jaguaribe (7 municípios) sendo destaque. Na sequência, 
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apareceram as regiões do Sertão Central (3 municípios) e Maciço de Baturité e Cariri, com 

dois municípios em cada região.  

No ano de 2010, ocorreu o primeiro grande deslocamento significativo desse 

padrão espacial, frente ao observado um ano antes, no sentido da região do Cariri (5 

municípios), seguido ainda pela recorrente região do Vale do Jaguaribe (3 municípios).  Em 

2011, a região do Vale do Jaguaribe (5 municípios) manteve o padrão observado nos últimos 

anos, seguido pelo Litoral Leste (3 municípios) e por Cariri e Grande Fortaleza, com um 

município em cada. 

Em 2012, ano que registrou forte redução no volume de chuvas, mostrou novo 

deslocamento territorial do padrão espacial em análise passando a se concentrar novamente na 

região do Cariri (7 municípios) e também no Vale do Jaguaribe (5 municípios) e menos 

expressivamente nas regiões do Litoral Leste e Sertão Central com um município em cada 

região.  

O ano de 2013 manteve o mesmo padrão espacial observado no ano anterior, 

especialmente na região do Vale do Jaguaribe (6 municípios), seguido de longe pelas regiões 

do Cariri e Maciço de Baturité com apenas um município em cada região. Novamente, em 

2014, a região que manteve o mesmo padrão de alta produtividade observada no ano anterior 

foi o Vale do Jaguaribe (4 municípios), seguido de longe pelas regiões Centro Sul, Litoral 

Leste e Sertão Central, com um município em cada região. Até aqui foi possível observar que 

a região que manteve o padrão de alta produtividade do feijão, observado também nos 

municípios vizinhos no ano anterior foi o Vale do Jaguaribe. 

Todavia, em 2015, foi registrado o maior deslocamento territorial desse tipo de 

cluster, quando o Vale do Jaguaribe não registrou nenhum cluster espacial e a região do Cariri 

(12 municípios) passou a concentrar quase que totalmente esse padrão espacial seguido de 

longe pela região do Maciço de Baturité com um município.  

A região do Cariri destacou-se novamente, em 2016, por manter-se como região 

de elevada produtividade por dois anos seguidos, com menor representatividade, as regiões do 

Maciço de Baturité e Vale do Jaguaribe, com um município em cada. No geral, as regiões do 

Vale do Jaguaribe e do Cariri foram as que mais se destacaram pela manutenção do padrão de 

alta produtividade da cultura do feijão ao longo do tempo. 

Pela análise da Tabela 20 é possível concluir que os clusters espaciais do tipo 

Alto-Alto (AA), ou seja, municípios com alta produtividade de feijão circundados por 

municípios com também elevada produtividade de feijão, no ano anterior, registraram vários 

deslocamentos territoriais dentro do estado ao longo dos anos analisados. Percebe-se que um 
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total de sete regiões de planejamento do Ceará registraram a presença desse tipo de padrão 

espacial em algum dos anos analisados. Contudo, os clusters do tipo Alto-Alto (AA) 

concentraram-se principalmente nas regiões do Cariri e Vale do Jaguaribe, devido a maior 

quantidade de municípios e presentes em oito anos, seguido das regiões do Maciço de Baturité 

e Litoral Leste, presentes em cinco anos, com menor quantidade de municípios, revelando 

que, nestas regiões, estão presentes os municípios com os maiores índices de produtividade 

agrícola do feijão cearense, em torno de municípios, com o mesmo padrão observado no ano 

anterior. 

Na análise da dinâmica espaço temporal dos clusters do tipo Baixo-Baixo (BB) 

foi possível notar que as regiões que mantiveram esse padrão comparado aos seus vizinhos 

nos anos anteriores, foram também o Vale do Jaguaribe (9 municípios), seguido pelo Cariri                 

(5 municípios), Litoral Oeste/Vale do Curu (4 municípios), Centro Sul (3 municípios), Sertão 

dos Inhamuns (2 municípios) e pelas regiões da Grande Fortaleza, Litoral Norte, Serra da 

Ibiapaba e Sertão de Canindé com um município em cada. As regiões que mais conservaram o 

padrão espacial do tipo BB, em 2009, comparado ao ano anterior, foram o Litoral Norte               

(7 municípios), revelando um novo deslocamento desse padrão espacial na direção dessa 

região, seguida pelo Sertão de Sobral (4 municípios) e pelas regiões da Serra da Ibiapaba e 

Grande Fortaleza com dois municípios em cada. 

Em 2010, observaram-se novos deslocamentos territoriais desse padrão espacial 

local em direção as regiões do Litoral Oeste/Vale do Curu (8 municípios), seguido pelo 

Litoral Norte (7 municípios) e Sertão dos Crateús (5 municípios). Com menor 

representatividade, têm-se as regiões da Grande Fortaleza e Sertão Central, com três 

municípios, as regiões do Sertão de Canindé e Sertão de Sobral, com dois municípios e, por 

fim, o Maciço de Baturité, com apenas um município. No ano de 2011, o Sertão dos Crateús 

foi a região que persistiu com o padrão de baixa produtividade da cultura do feijão, 

comparado ao ano anterior, com quatro municípios, seguido pelas regiões do Litoral Norte, 

Litoral Oeste/Vale do Curu e Sertão dos Inhamuns, com três municípios cada e Sertão de 

Canindé e Sertão de Sobral com um município em cada. Por sua vez, em 2012, apenas quatro 

regiões registraram o mesmo padrão de baixa produtividade registrado em 2011, Litoral Norte 

e Maciço de Baturité com três municípios e Grande Fortaleza e Sertão de Canindé com um 

município em cada. 

Novos deslocamentos territoriais foram observados, em 2013, frente ao ano 

anterior, no padrão espacial em análise quando ganharam destaque as regiões do Sertão dos 

Crateús (7 municípios), seguido pelo Sertão dos Inhamuns (5 municípios) e, com menor 
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representatividade, as regiões Centro Sul e Sertão de Canindé, com três municípios, Grande 

Fortaleza e Sertão Central, com dois municípios e Cariri e Maciço de Baturité, com um 

município em cada região. 

As regiões do Sertão dos Cratéus e Sertão dos Inhamuns foram as que mais 

mantiveram o padrão de baixa produtividade da cultura do feijão, em 2014, comparado à 

média de baixa produtividade dos municípios vizinhos, no ano anterior, com cinco municípios 

em cada. A novidade ficou por conta da região do Litoral Oeste/Vale do Curu, que voltou a 

apresentar esse padrão espacial, anos atrás, também com cinco municípios. Outras regiões que 

repetiram esse padrão espacial foram Sertão de Sobral, com dois municípios e as regiões do 

Cariri, Centro Sul e Sertão de Canindé, com um município em cada região. 

No ano de 2015, a região de Sobral, com onze municípios, destacou-se pela 

manutenção do padrão de baixa produtividade do feijão, em relação ao observado no ano 

anterior, o mesmo com a região do Litoral Oeste/Vale do Curu, com sete municípios. Outras 

regiões que também registraram a mesma baixa produtividade, vista em 2014, foram: Sertão 

dos Inhamuns, com três municípios, Litoral Norte, Serra da Ibiapaba e Sertão dos Crateús 

com dois municípios e Sertão Central, com apenas um município. Por fim, em 2016, o padrão 

de baixa produtividade visto em 2015 foi repetido em 2016, principalmente na região do 

Centro Sul, com seis municípios, seguido pelo Sertão Central, com quatro municípios e pelas 

regiões do Litoral Leste, Sertão de Sobral, Sertão dos Crateús e Sertão dos Inhamuns, com um 

município em cada região. 

Novamente pela análise da Tabela 20 é possível concluir que os clusters espaciais 

do tipo Baixo-Baixo (BB), ou seja, municípios com baixa produtividade de feijão circundados 

por municípios com também baixa produtividade de feijão no ano anterior, registraram 

também vários deslocamentos territoriais dentro do estado ao longo dos anos analisados. 

Percebe-se que treze regiões de planejamento registraram a presença desse tipo de padrão 

espacial em algum dos anos analisados. Contudo, os clusters do tipo Baixo-Baixo (BB) 

concentraram-se principalmente nas regiões do Sertão dos Crateús presente em sete anos com 

a maior quantidade de municípios, seguido pelas regiões Litoral Norte, Sertão de Sobral, 

Sertão dos Inhamuns e Sertão de Canindé presente em seis anos e na região do Litoral 

Oeste/Vale do Curu que apesar de aparecer em cinco anos registrou um número significativo 

de municípios, revelando que estas regiões mantiveram os municípios com os menores 

índices de produtividade agrícola do feijão cearense, ao longo do tempo, apresentando uma 

recorrência de baixa produtividade.  
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Tabela 20 – Evolução da distribuição das quantidades de municípios por regiões de 

planejamento pertencentes aos quatro tipos de clusters espaciais bivariado no 

tempo da produtividade agrícola do feijão - Ceará - 2008 a 2016 
Região de Planejamento 2008-2007 2009-2008 2010-2009 2011-2010 2012-2011 2013-2012 2014-2013 2015-2014 2016-2015 

ALTO-ALTO (AA) 

Cariri 1 2 5 1 7 1   12 6 

Centro Sul             1     

Grande Fortaleza       1           

Litoral Leste 1 1   3 1   1     

Litoral Norte                   

Litoral Oeste/Vale do Curu                   

Maciço de Baturité 8 2       1   1 1 

Serra da Ibiapaba                   

Sertão Central 1 3     1   1     

Sertão de Canindé                   

Sertão de Sobral 2                 

Sertão dos Crateús                   

Sertão dos Inhamuns                   

Vale do Jaguaribe 8 7 3 5 5 6 4   1 

Total de Municípios 21 15 8 10 14 8 7 13 8 

BAIXO-BAIXO (BB) 

Cariri 5         1 1     

Centro Sul 3         3 1   6 

Grande Fortaleza 1 2 3   1 2       

Litoral Leste                 1 

Litoral Norte 1 7 7 3 3     2   

Litoral Oeste/Vale do Curu 4   8 3     5 7   

Maciço de Baturité     1   3 1       

Serra da Ibiapaba 1 2           2   

Sertão Central     3     2   1 4 

Sertão de Canindé 1   2 1 1 3 1     

Sertão de Sobral   4 2 1     2 11 1 

Sertão dos Crateús 9   5 4   7 5 2 1 

Sertão dos Inhamuns 2     3   5 5 3 1 

Vale do Jaguaribe                   

Total de Municípios 27 15 31 15 8 24 20 28 14 

BAIXO-ALTO (BA)  
Cariri     12 1 4 3   8 5 

Centro Sul               3   

Grande Fortaleza 3     2         4 

Litoral Leste       1           

Litoral Norte 1                 

Litoral Oeste/Vale do Curu                   

Maciço de Baturité   3       1     1 

Serra da Ibiapaba                   

Sertão Central   4     2         

Sertão de Canindé   2               

Sertão de Sobral 5                 

Sertão dos Crateús   1               

Sertão dos Inhamuns                   

Vale do Jaguaribe 1 2 4 1 3   5     

Total de Municípios 10 12 16 5 9 4 5 11 10 

ALTO-BAIXO (AB) 

Cariri 4         1     1 

Centro Sul 1 3         1   2 

Grande Fortaleza   1 1     2 1 1   

Litoral Leste                   

Litoral Norte     2 1 5     1   

Litoral Oeste/Vale do Curu       5       3   

Maciço de Baturité         3         

Serra da Ibiapaba         2         

Sertão Central 1   1     3       

Sertão de Canindé 1     1           

Sertão de Sobral               1   

Sertão dos Crateús 2   1 4     3     

Sertão dos Inhamuns 3               1 

Vale do Jaguaribe       1     1   3 

Total de Municípios 12 4 5 12 10 6 6 6 7 

Total Geral 70 46 60 42 41 42 38 58 39 

Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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O padrão espaço temporal do tipo Baixo-Alto (BA) foi observado principalmente 

na região do Sertão de Sobral com cinco municípios, revelando que esses municípios 

registraram baixa produtividade dessa cultura, em torno de municípios que tinham alta 

produtividade no ano anterior. Na sequência, aparecem as regiões da Grande Fortaleza                     

(3 municípios) e Litoral Norte e Vale do Jaguaribe, com um município em cada região.    

Em 2009, foram observados deslocamentos territoriais desse padrão na direção 

das regiões do Sertão Central, com quatro municípios, seguido das regiões do Maciço de 

Baturité, com três municípios, Sertão de Canindé e Vale do Jaguaribe, com dois municípios e 

Sertão dos Crateús, com apenas um município.  

Em 2010, esse padrão de baixo versus alta produtividade do feijão, observado no 

ano anterior, sofreram novos deslocamentos na direção da região do Cariri, que passou a 

formar um cluster com doze municípios, seguida do Vale do Jaguaribe, com quatro 

municípios. Em 2011, as regiões que registraram baixo produtividade na vizinhança de alta 

produtividade no ano anterior, foram a Grande Fortaleza, com dois municípios e as regiões do 

Cariri, Litoral Leste e Vale do Jaguaribe, com apenas um município em cada região. No ano 

de 2012, tiveram novos deslocamentos territoriais desse padrão para as regiões do Cariri, com 

quatro municípios, Vale do Jaguaribe, com três municípios e Sertão Central, com dois 

municípios. 

Apenas duas regiões apresentaram baixa produtividade em 2013, em torno de alta 

produtividade observada no ano anterior, Cariri, com três municípios e Maciço de Baturité, 

com um município. No ano de 2014, foi observada outra mudança territorial desse padrão 

espacial na direção apenas do Vale do Jaguaribe, com quatro municípios. Em 2015, nova 

alternância territorial, agora na direção do Cariri com oito municípios e Centro Sul com três 

municípios. Por fim, em 2016, a região do Cariri destacou-se por repetir esse padrão espacial 

pela segunda vez consecutiva com cinco municípios, seguida da Grande Fortaleza, com 

quatro municípios e Maciço de Baturité, com apenas um município. Diante o exposto é 

possível novamente afirmar que a defasagem espaço temporal apresentou vários 

deslocamentos territoriais ao longo dos anos, estando mais presente nas regiões do Cariri e 

Vale do Jaguaribe. 

Em suma, os clusters do tipo Baixo-Alto (BA), ou seja, municípios com baixa 

produtividade de feijão circundados por municípios com elevada produtividade de feijão no 

ano anterior, revelaram um padrão espacial mais consistente, presente em onze regiões de 

planejamento, cujos movimentos territoriais alternaram-se principalmente entre as regiões do 

Cariri e Vale do Jaguaribe presente em seis anos, concentrando as maiores quantidades de 
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municípios, seguido pelas regiões da Grande Fortaleza e do Maciço de Baturité que 

apareceram em três dos nove anos analisados.  

Por fim, os clusters do tipo Alto-Baixo (AB) foram observados especialmente nas 

regiões do Cariri (4 municípios) e Sertão dos Inhamuns (3 municípios), revelando que alguns 

municípios nestas regiões apresentaram alta produtividade do feijão, circundados por 

municípios com baixa produtividade no ano anterior, seguido pelas regiões do Sertão dos 

Inhamuns, com dois municípios e pelas regiões do Centro Sul, Sertão Central, Sertão de 

Canindé, com um município em cada região. Esse padrão espacial deslocou-se para as regiões 

do Centro Sul, com três 3 municípios e Grande Fortalez,a com um município, em 2009.                                       

No ano de 2010, observou-se novo mudança territorial para as regiões do Litoral Norte, com 

dois municípios e Grande Fortaleza, Sertão Central e Sertão dos Crateús, com um município 

em cada. Em 2011, novo deslocamento territorial na direção das regiões do Litoral Oeste/Vale 

do Curu, com cinco municípios que não havia apresentado esse tipo de padrão espacial em 

anos anteriores, seguido pelas regiões do Sertão dos Crateús com quatro municípios, Litoral 

Norte e Sertão de Canindé com um município em cada.  

Em 2012, registraram-se novas alterações na distribuição territorial desse padrão 

espaço temporal na direção do Litoral Norte, com cinco municípios, seguido pelas regiões do 

Maciço de Baturité, com três municípios e Serra da Ibiapaba, com dois municípios.                         

No ano de 2013, a mudança territorial foi completa na direção das regiões do Sertão Central 

com três municípios, Grande Fortaleza, com dois municípios e Cariri, com um município. Em 

2014, teve-se nova configuração espacial, com destaque para as regiões do Sertão dos Crateús 

com três municípios, seguido das regiões Centro Sul, Grande Fortaleza e Vale do Jaguaribe, 

com um município em cada.  

No ano de 2015, o Litoral Oeste/Vale do Curu ressurgiu com três municípios, 

seguido pelas regiões da Grande Fortaleza, Litoral Norte e Sertão de Sobral com um 

município em cada. Por fim, em 2016, registra-se o último deslocamento territorial desse 

padrão espacial na direção do Vale do Jaguaribe com três municípios, Centro Sul com dois 

municípios e as regiões do Centro Sul e Sertão dos Inhamuns com um município em cada. 

Por fim, os clusters espaciais do tipo Alto-Baixo (AB), ou seja, municípios com 

alta produtividade de feijão circundados por municípios com baixa produtividade de feijão no 

ano anterior, esses clusters registraram os deslocamentos territoriais mais intensos ao longo 

dos anos analisados, presentes em treze das catorze regiões de planejamento do Ceará.                        

As regiões que registraram as maiores frequências em anos deste padrão espacial foram a 
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Grande Fortaleza, com cinco anos, seguida pelas regiões do Sertão dos Crateús, Litoral Norte 

e Centro Sul, que apareceream em quatro anos cada. 

 

4.7 Cálculo dos índices de autocorrelação espacial global e local bivariada com variáveis 

climáticas 

 

A presente seção apresenta os resultados dos cálculos da estatística de 

autocorrelação espacial global e local para o caso bivariado entre a produtividade agrícola do 

feijão e um conjunto de quatro variáveis climáticas observadas para os municípios vizinhos, a 

saber: chuva observada (CHUVA), índice de distribuição de chuvas (IDC), escoamento 

superficial das chuvas (ES) e índice de aridez (IA), para os anos de 2008 a 2016. O uso de 

variáveis climáticas é fundamental dado a necessidade de boas condições hidrológicas para o 

cultivo dessa cultura.  

Conforme o Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (2018), a cultura 

do feijão não tolera geada em nenhuma fase de seu ciclo de desenvolvimento, sendo ainda 

sensível ao calor excessivo, além de apresentar baixa tolerância à deficiência hídrica. 

 

4.7.1 Dinâmica das chuvas cearenses 

 

O Gráfico 5 apresenta a evolução do volume de chuvas observada no estado do 

Ceará, entre os anos de 2008 a 2016, comparativamente à média histórica conhecida como 

normal climatológica. Nota-se que, entre os anos de 2008 a 2011, foi registrado um volume de 

chuvas superior a média histórica, a exceção de 2010, revelando bons anos de chuvas. 

Todavia, em 2012, foi iniciada uma série de chuvas abaixo da média que se repetiu durante 

cinco anos concecutivos.  

 

Gráfico 5 – Evolução do volume de chuvas observada - Ceará - 2008 a 2016 (mm3) 

 
Fonte: FUNCEME. Elaboração do autor. 
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4.7.2 Produtividade agrícola do feijão versus chuva observada 

 

De acordo com o citado na metodologia, a variável chuva observada (CHUVA) 

representa a precipitação pluviométrica anual registrada em cada município no período 

observado. 

Conforme a Tabela 21, é possível afirmar que existe um padrão de associação 

linear global entre a produtividade agrícola do feijão e as chuvas observadas para quase todos 

os anos analisados, exceto o ano de 2016, cuja estatística não foi significante, nem a 10%. 

Com isso, é possível afirmar que a produtividade agrícola do feijão, num dado município, 

guarda uma associação espacial global com as chuvas observadas nos municípios vizinhos 

para os anos de 2008 a 2015.  

Inferência calculada para todos os anos da análise, com base em 999 permutações 

aleatórias, revelaram a presença de uma dependência linear global entre a produtividade 

agrícola do feijão e as chuvas observadas em quase todos os anos da série. 
 

Tabela 21 – Coeficientes do I de Moran global bivariado para a produtividade agrícola do 

feijão (FPR) e chuva observada (CHUVA) - Ceará - 2008 a 2016 
Variáveis/Ano Permutações Pseudo-p valor I E(I) = -1/(n-1) Mean Desvio-Padrão z-value 

FPR2008-CHUVA2008 999  0,001  -0,2058  -0,0055  0,0013  0,0345  -5,9952  

FPR2009-CHUVA2009 999  0,001  -0,2825  -0,0055  0,0006  0,0364  -7,7752  

FPR2010-CHUVA2010 999  0,051  0,0563  -0,0055  0,0009  0,0357  1,5515  

FPR2011-CHUVA2011 999  0,001  -0,2120  -0,0055  0,0023  0,0353  -6,0721  

FPR2012-CHUVA2012 999  0,001  0,1527  -0,0055  0,0002  0,0347  4,3929  

FPR2013-CHUVA2013 999  0,001  0,1249  -0,0055  -0,0023  0,0352  3,6076  

FPR2014-CHUVA2014 999  0,001  0,2919  -0,0055  -0,0006  0,0352  8,3003  

FPR2015-CHUVA2015 999  0,001  0,2092  -0,0055  -0,0012  0,0355  5,9193  

FPR2016-CHUVA2016 999  0,134  0,0398  -0,0055  -0,0011  0,0359  1,1408  

Nota: A pseudosignificância empírica baseada em 999 permutações aleatórias. Matriz de ponderação tipo Rainha 

de ordem 1. Fonte: Elaboração do autor.  

 

Vale notar que o sinal da autocorrelação espacial bivariado com as chuvas 

observadas, representa a inclinação da reta de regressão linear da produtividade do feijão, 

frente à defasagem espacial das chuvas observadas, que mudam em alguns anos, como 

observado na Figura 19.   

Nos anos de 2008, 2009 e 2011, considerados de chuvas acima da média histórica, 

os sinais dos coeficientes estimados foram negativos, revelando que, no geral, municípios 

com elevada produtividade agrícola do feijão estão rodeados por munícipios com baixa 

precipitação pluviométrica e que municípios com baixa produtividade agrícola do feijão estão 

rodeados por municípios com elevada precipitação pluviométrica, como se as chuvas 

registradas nos municípios vizinhos não fossem importantes para a produtividade dos 

municípios em análise, o que parece algo contraditório.  
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Figura 19 – Diagramas de dispersão do I de Moran global bivariado para a produtividade 

agrícola do feijão (FPR) e chuva observada (CHUVA) - Ceará - 2008 a 2016 

                                    2008                                                                    2009                                                                2010                                        

 
 

                                    2011                                                                    2012                                                                2013                                        

 
 
                                    2014                                                                    2015                                                                2016                                        

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 

 

Uma possível explicação para esse fenômeno é que, em anos de boas chuvas, os 

agricultores decidem plantar uma área muito maior que em anos de seca, visando uma maior 

produção, o que pode fazer a produtividade não crescer na mesma intensidade do volume de 

chuvas. Uma outra possível explicação para este fenômeno é que o excesso de chuvas também 

pode prejudicar de alguma forma a colheita dessa cultura por encharcar o solo, em função do 

escoamento superficial, havendo forte transbordamento de águas para o municípios vizinhos. 
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Todavia, nos anos de 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015, anos com chuvas abaixo da 

média histórica, os sinais dos coeficientes estimados ficaram positivos, revelando, no geral, 

que municípios com elevada produtividade agrícola do feijão estão rodeados por munícipios 

com elevada precipitação pluviométrica e que municípios com baixa produtividade agrícola 

estão também cercados por municípios com baixa precipitação de chuvas. Esse fenômeno é o 

esperado dado que em anos de seca, o pouco que chove num dado município ajuda na 

umidificação da terra dos municípios vizinhos ampliando a produtividade dos últimos. 

Ao se analisar as magnitudes dos índices de Moran, pode-se afirmar que o grau de 

associação espacial bivariado da produtividade do feijão com as chuvas oscilaram entre um 

valor negativo (-0,2825) no ano de 2009 e um valor positivo (+0,2919) no ano de 2014, 

revelando, assim, que o grau de associação linear espacial global bivariado não é tão forte em 

nenhum dos anos analisados, dado que o referido índice varia de zero a um em módulo.              

Os anos que revelaram as maiores associações lineares acima de |0,2| foram: 2008 (I = -

0,2058); 2009 (I = -0,2825) e 2011 (I = -0,2120), para o caso de associação global negativa e 

2014  (I = +0,2919) e 2015 (I = +0,2092), no caso de associação global positiva. 

A força da associação linear entre a produtividade agrícola do feijão e as chuvas 

observadas em 2008 foi pequena e em módulo igual a 0,2058, com a presença de um outlier 

espacial do tipo AA (Caridade) que certemente influenciou negativamente a magnitude dessa 

medida, mesmo diante da presença de cinco pontos de alavancagem espaciais do tipo AB 

(Ibaretama, Quixeré, Madalena, São João do Jaguaribe e Limoeiro do Norte) e também de 

dois pontos de alavancagem do tipo BA (Chaval e Barroquinha). 

No ano de 2009, registrou-se um aumento da associação linear entre estas duas 

variáveis para 0,2825 em módulo, influenciado pela presença de catorze pontos de 

alavancagem espaciais do tipo AB (Abaiara, Granjeiro, Penaforte, Mauriti, Aurora, Jardim, 

Jati, Brejo Santo, Porteiras, Caririaçu, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Barbalha e Limoeiro do 

Norte) que influenciou positivamente essa associação e um outlier espacial do tipo AA 

(Aquiraz) que deve ter influenciado negativamente esse índice. 

Em 2010, o grau de associação linear caiu significativamente para 0,0563, 

influenciado negativamente por sete outliers espaciais do tipo AB (Quixeré, Jaguaribe, 

Itaiçaba, Russas, Jaguaruana, Limoeiro do Norte e São João do Jaguaribe) e também 

influenciado positivamente com a presença de dois pontos de alavancagem espaciais do tipo 

AA (Brejo Santo e Porteiras). 
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Figura 20 – Mapas de significância LISA do I de Moran local bivariado para a produtividade 

agrícola do feijão (FPR) e chuva observada (CHUVA) - Ceará - 2008 a 2016 

                   2008                                                                                                          2009                                                                          

 
                   2010                                                                                                          2011                                                                          

 
                   2012                                                                                                          2013                                                                          

 
                   2014                                                                                                          2015                                                                          

 
                   2016                                                                                                                                                                                   

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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Em 2011, a força da associação entre a produtividade do feijão e as chuvas 

observadas voltou a crescer para 0,2120, em módulo, resultado da presença de oito pontos de 

alavancagem espaciais do tipo AB (Quixeré, Ibaretama, Banabuiu, Jardim, Brejo Santo, 

Porteiras, Abaiara e Limoeiro do Norte) e um ponto de alavancagem do tipo BA (Marco).  Os 

quatro outliers espaciais do tipo AA (Aurora, Itaitinga, Aquiraz e Eusébio) afetaram 

negativamente o crescimento desse índice. 

Em 2012, a força da associação linear bivariada passou a ter o sinal positivo e caiu 

para 0,1527, bastante influenciada pela presença de três outliers espaciais do tipo AB 

(Jaguaribe, Porteiras e São João do Jaguaribe), que afetaram negativa essa medida, mesmo 

com a presença de um ponto de alavancagem espacial do tipo AA (Pacoti).  

Em 2013, a força de dependência espacial da produtividade do feijão em relação 

as chuvas observadas caiu para 0,1249, influenciado negativamente pela presença de quatro 

outliers espaciais do tipo AB (Jaguaruana, Tabuleiro do Norte, Russas e São João do 

Jaguaribe), mesmo diante da presença de um ponto de alavancagem espacial do tipo AA 

(Pindoretama). 

No ano de 2014, a força da aucorrelação espacial bivariada aumentou 

significativamente para 0,2919 resultante, em boa parte, da presença de dez pontos de 

alavancagem espaciais do tipo AA (Porteiras, Penaforte, Farias Brito, Brejo Santo, Jati, Barro, 

Barbalha, Abaiara, Missão Velha e Juazeiro do Norte), mesmo com a presença de um outlier 

espacial do tipo AB (São João do Jaguaribe). 

Em 2015, a força de associação linear foi ainda positiva, caiu para 0,2092, 

influenciado pela presença de dois outliers espaciais do tipo AB (Jati e Porteira) e de três 

outliers espaciais tipo BA (Itaitinga, Maracanaú e Eusébio), mesmo com a presença de quatro 

pontos de alavancagem espaciais do tipo AA (Barreira, Horizonte, Forteleza e Barbalha). Por 

fim, o ano de 2016, a força de associação linear global foi não significativa estatisticamente, 

mesmo assim foi identificado nos dados três outliers espaciais do tipo AB (Ererê, Crato e São 

João do Jaguaribe) e dois outliers espaciais do tipo BA (Paracuru e Paraipaba). 

Assim, como se pôde obter um coeficiente de autocorrelação espacial global num 

contexto bivariado com as chuvas observadas, também é possível conseguir uma medida de 

autocorrelação espacial local bivariada com esta variável. A presente seção também calculou 

os coeficientes de autocorrelação espacial local bivariado da produtividade agrícola do feijão 

com as chuvas observadas. Semelhantemente aos cálculos do I de Moran global, somente os 

vizinhos da observação do município i, definidos conforme a matriz de pesos espaciais, são 

incluídos nesse cálculo. Com isso, é possível mapear os valores das probabilidade da medida, 
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estatisticamente significativos, gerando o mapa de significância do I de Moran local bivariado 

da produtividade agrícola do feijão com as chuvas observadas, disponível na Figura 20.  

Pela análise da Figura 20 e Gráfico 6, que relaciona a estatística do I de Moran 

local bivariado da produtividade agrícola do feijão com as chuvas observadas e o número de 

municípios presentes em clusters espaciais cearenses, entre os anos de 2008 a 2016, é possível 

afirmar que, em 2008, um total de 76 municípios apresentou significância estatística 

revelando, assim, uma associação espacial local com as chuvas registradas nos municípios 

vizinhos.  

Esse número passou para 90 municípios, em 2009, revelando um aumento no 

número de municípios apresentando dependência espacial local da produtividade do feijão em 

relação as chuvas observadas nos municípios vizinhos. Em 2010, o número de municípios que 

apresentou dependência espacial com as chuvas observadas caiu para 62. Em 2011, aumentou 

para 67 municípios; e 2012 caiu para 65 municípios; em 2013 caiu para 48 municípios; em 

2014, cresceu para 57 municípios e, em 2015, cresceu ainda mais para 71 municípios.                                 

No ano de 2016, apesar da estatística do I de Moran ter sido insignificante do ponto de vista 

global, o número de municípios que apresentou dependência espacial local com as chuvas 

observadas nos municípios vizinhos foi de 62. 

 

Gráfico 6 – Relação entre a estatística do I de Moran local bivariado da produtividade agrícola 

do feijão com as chuvas observadas e o número de municípios presentes em 

clusters espaciais - Ceará - 2008 a 2016 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 

 

Da análise da Figura 21 é possível observar os tipos de associação linear local da 

produtividade agrícola do feijão com as chuvas observadas nos municípios vizinhos para os 

anos de 2008 a 2016. Através dela é possível identificar a presença de quatro tipos de clusters 

espaciais: Alto-Alto (AA); Baixo-Baixo (BB); Baixo-Alto (BA) e Alto-Baixo (AB).  

A seguir, têm-se a descrição dos tipos e a localização da dependência espacial 

local da produtividade agrícola do feijão com a média das chuvas observadas nos municípios 

vizinhos, por regiões de planejamento e municípios cearenses para cada ano em análise. 
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A Figura 21 a seguir permite ainda observar que o número de municípios 

formando clusters espaciais da produtividade do feijão e a variável chuva observada foi de 76, 

no ano de 2008. O principal padrão de dependência espacial local com esta variável foi do 

tipo Alto-Baixo (AB) com 27 municípios, seguido pelo Baixo-Alto (BA), com 22 municípios, 

Baixo-Baixo (BB), com 20 municípios e, em menor número, Alto-Alto (AA), com apenas 7 

municípios. 

Os clusters espaciais do tipo AB, compostos por vinte e sete municípios 

localizados em oito regiões de planejamento cearense: Sertão Central, com dez municípios 

(Banabuiú, Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Mombaça, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Quixadá, 

Quixeramobim e Senador Pompeu); Sertão dos Crateús (Catunda, Monsenhor Tabosa, Santa 

Quitéria e Tamboril) e Vale do Jaguaribe (Limoeiro do Norte, Morada Nova, Russas e 

Tabuleiro do Norte), com quatro municípios cada região e Sertão de Canindé (Boa Viagem, 

Canindé e Madalena) e Sertão dos Inhamuns (Arneiroz, Parambu e Tauá), com três 

municípios cada região; Litoral Leste (Jaguaruana); Litoral Oeste/Vale do Curu (Miraíma) e 

Maciço de Baturité (Ocara), com um município apenas.  

Os clusters espaciais do tipo BA formados por vinte e dois municípios presentes 

em seis regiões de planejamento: Litoral Norte com nove municípios (Barroquinha, Bela 

Cruz, Camocim, Chaval, Granja, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole e Uruoca); 

Centro Sul com cinco municípios (Baixio, Cedro, Icó, Ipaumirim e Umari); Cariri, com 

quatro municípios (Aurora, Lavras da Mangabeira, Milagres e Missão Velha); Serra da 

Ibiapaba, com dois municípios (Tiangúa e Viçosa do Ceará); Grande Fortaleza (Itaitinga) e 

Sertão Central (Senador Pompeu), com apenas um município cada região. 

Os clusters espaciais do tipo BB, constituídos por vinte municípios, situados em 

sete regiões do Ceará: Sertão dos Crateús, com sete municípios (Ararendá, Crateús, 

Independência, Ipaporanga, Ipueiras, Nova Russas e Poranga); Litoral Oeste/Vale do Curu, 

com cinco municípios (Apuiarés, General Sampaio, Irauçuba, Itapajé e Tejuçuoca); Cariri, 

com três municípios (Antonina do Norte, Campos Sales e Potengi); Centro Sul, com dois 

municípios (Catarina e Saboeiro); Sertão de Canindé (Itatira); Sertão de Sobral (Forquilha) e 

Sertão dos Inhamuns (Aiuaba), com um município cada região. 

Por fim, e em menor número, os clusters do tipo AA, compostos por sete 

municípios presentes em duas regiões de planejamento: Cariri, com seis municípios (Barro, 

Caririaçu, Crato, Granjeiro, Juazeiro do Norte e Várzea Alegre) e Grande Fortaleza (Aquiraz).  
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Figura 21 – Mapas de clusters LISA do I de Moran local bivariado para a produtividade 

agrícola do feijão (FPR) e chuva observada (CHUVA) - Ceará - 2008 a 2016 

                   2008                                                                                                         2009                                                                        

 
                   2010                                                                                                         2011                                                                        

 
                   2012                                                                                                         2013                                                                        

 
                   2014                                                                                                         2015                                                                        

 
                   2016                                                                                                                                                                              

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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Em 2009, o número de municípios formando clusters espaciais da produtividade 

do feijão e a variável chuva observada aumentou para 90. O principal padrão de dependência 

espacial local com esta variável foi do tipo Baixo-Alto (BA), com 35 municípios, seguido 

pelo Alto-Baixo (AB) com 24 municípios, Baixo-Baixo (BB), com 22 municípios e em menor 

número Alto-Alto (AA), com apenas 9 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BA, formados por trinta e cinco municípios 

localizados em sete regiões de planejamento: Grande Fortaleza (Cascavel, Caucaia, Fortaleza, 

Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Paraipaba, Pindoretama, São Gonçalo 

do Amarante e Trairi) e Litoral Norte (Acaraú, Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, Chaval, 

Cruz, Granja, Itarema, Jijoca de Jericoacoara, Marco, Martinópole e Uruoca), com doze 

municípios cada região; Litoral Oeste/Vale do Curu (Amontada, Tururu e Umirim); Serra da 

Ibiapaba (Ibiapina, Tianguá e Viçosa do Ceará) e Sertão de Sobral (Mucambo, Pacujá e 

Sanador Sá) com três municípios cada região; Maciço de Baturité, com dois municípios 

(Acarape e Palmácia) e por último, Sertão de Canindé, com apenas um município (Caridade). 

Os clusters do tipo AB constituídos por vinte e quatro municípios presentes em 

quatro regiões de planejamento do Ceará: Cariri, com dezenove municípios (Abaiara, Araripe, 

Aurora, Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Jati, 

Lavras da Mangabeira, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Penaforte, Porteiras, Salitre e 

Santana do Cariri); Centro Sul, com três municípios (Cariús, Iguatu e Jucás); Sertão Central 

(Choró) e Sertão dos Inhamuns (Aiuaba), com um município cada.  

Os clusters espaciais do tipo BB, compostos por vinte e dois municípios 

localizados em seis regiões: Sertão Central, com seis municípios (Mombaça, Pedra Branca, 

Piquet Carneiro, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole); Cariri, com cinco 

municípios (Altaneira, Antonina do Norte, Assaré, Potengi e Tarrafas); Sertão dos Inhamuns 

com quatro municípios (Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis e Tauá); Centro Sul (Acopiara, 

Catarina e Saboeiro) e Sertão dos Crateús (Crateús, Independência e Novo Oriente), com três 

municípios cada região e Sertão de Canindé, com somente um município (Boa Viagem). 

Por fim, os clusters do tipo AA, formados por nove municípios, situados em duas 

regiões de planejamento cearense: Grande Fortaleza, com seis municípios (Aquiraz, 

Chorozinho, Eusébio, Guaiúba, Pacatuba e Pindoretama) e Maciço de Baturité, formado por 

três municípios (Barreira, Pacoti e Redenção). 

Ainda pela Figura 21 é possível notar que, em 2010, o número de municípios 

formando clusters espaciais da produtividade do feijão e a variável chuva observada caiu para 

62. O principal padrão de dependência espacial local encontrado foi do tipo Baixo-Baixo 
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(BB), com 24 municípios, seguido pelo Baixo-Alto (BA), com 21 municípios, Alto-Alto (AA) 

com 11 municípios e em menor número Alto-Baixo (AB), com apenas 6 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BB, compostos por vinte e quatro municípios 

localizados em nove regiões do estado do Ceará: Litoral Oeste/Vale do Curu, com seis 

municípios (Apuiarés, General Sampaio, Irauçuba, Itapajé, Pentecoste e Tejuçuoca); Sertão 

dos Crateús, com cinco municípios (Crateús, Independência, Monsenhor Tabosa, Novo 

Oriente e Tamboril); Sertão de Canindé com quatro municípios (Boa Viagem, Canindé, Itatira 

e Paramoti); Sertão Central (Choró e Pedra Branca); Sertão de Sobral (Forquilha e Groaíras) e 

Vale do Jaguaribe (Alto Santo e Iracema), com dois municípios cada região; Grande Fortaleza 

(Pacajus); Maciço de Baturité (Acarape) e Sertão dos Inhamuns (Quiterianópolis), com um 

município apenas em cada região. 

Os clusters do tipo BA combinados por vinte e um municípios presentes em três 

regiões do Estado: Cariri, com doze municípios (Abaiara, Aurora, Barbalha, Caririaçu, Crato, 

Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Juazeiro do Norte, Lavras da Mangabeira, Milagres e Missão 

Velha); Centro Sul com cinco municípios (Baixio, Cedro, Icó, Ipaumirim e Umari) e Sertão 

de Sobral, com quatro municípios (Coreaú, Graça, Mucambo e Pacujá).  

Os clusters do tipo AA, constituídos por onze municípios situados em quatro 

regiões de planejamento: Cariri, formado por cinco municípios (Barro, Brejo Santo, Nova 

Olinda, Porteiras e Várzea Alegre); Serra da Ibiapaba, com quatro municípios (Ibiapina, São 

Benedito, Tianguá e Ubajara); Centro Sul (Iguatu) e Grande Fortaleza (Paraipaba), com um 

município apenas. 

Finalmente, os clusters espaciais do tipo AB, formados por apenas seis 

municípios localizados em três regiões: Litoral Leste com três municípios (Aracati, Itaiçaba e 

Jaguaruana); Sertão dos Crateús, com dois municípios (Catunda e Santa Quitéria) e Vale do 

Jaguaribe, com um município apenas (Palhano). 

Conforme Figura 21, é possível afirmar que, em 2011, o número de municípios 

formando clusters espaciais da produtividade do feijão e a variável chuva observada 

aumentou para 67. O principal padrão de dependência espacial local encontrado foi do tipo 

Baixo-Alto (BA), com 24 municípios, seguido pelo Alto-Baixo (AB), com 23 municípios, 

Baixo-Baixo (BB) com 14 municípios e, em menor número, Alto-Alto (AA), com apenas 6 

municípios.  

Os clusters espaciais do tipo BA, formados por vinte e quatro municípios 

localizados em seis regiões de planejamento: Grande Fortaleza, com dez municípios 

(Cascavel, Caucaia, Chorozinho, Fortaleza, Guaiúba, Horizonte, Maracanaú, Maranguape, 
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Pacatuba e Pindoretama); Litoral Norte com seis municípios (Barroquinha, Bela Cruz, 

Camocim, Chaval, Granja e Marco); Maciço de Baturité, com três municípios (Pacoti, 

Palmácia e Redenção); Litoral Oeste/Vale do Curu (Amontada e Tururu) e Sertão de Sobral 

(Mucambo e Senador Sá), com dois municípios cada e Serra de Ibiapaba (Tianguá).  

Os clusters do tipo AB, compostos por vinte e três municípios situados em sete 

regiões do Ceará: Sertão dos Crateús, com seis municípios (Crateús, Independência, 

Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Santa Quitéria e Tamboril); Sertão Central, com cinco 

municípios (Banabuiú, Choró, Pedra Branca, Quixadá e Quixeramobim); Cariri, com quatro 

municípios (Antonina do Norte, Araripe, Potengi e Salitre); Litoral Oeste/Vale do Curu 

(Apuiarés, General Sampaio e Tejuçuoca) e Vale do Jaguaribe (Jaguaretama, Jaguaribe e 

Morada Nova), com três municípios cada região; Sertão de Sobral (Forquilha) e Sertão dos 

Inhamuns (Aiuaba), com um município cada. 

Os clusters espaciais do tipo BB, constituídos por catorze municípios localizados 

em seis regiões cearense: Sertão de Canindé (Boa Viagem, Canindé, Itatira e Madalena) e 

Sertão dos Inhamuns (Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis e Tauá), com quatro municípios 

cada região; Centro Sul (Catarina e Saboeiro) e Sertão Central (Mombaça e Solonópole), com 

dois municípios cada região; Cariri (Campos Sales) e Vale do Jaguaribe (Iracema), com 

somente um município cada. 

Por fim, os clusters do tipo AA, combinados por seis municípios presentes em 

duas regiões de planejamento: Grande Fortaleza (Aquiraz, Eusébio e Itaitinga) e Litoral Norte 

(Acaraú, Martinópole e Uruoca), cada região com três municípios.  

Em 2012, o número de municípios formando clusters espaciais da produtividade 

do feijão e a variável chuva observada caiu para 65. O principal padrão de dependência 

espacial local encontrado foi do tipo Baixo-Baixo (BB), com 28 municípios, seguido pelo 

Alto-Alto (AA), com 18 municípios, Baixo-Alto (BA), com 13 municípios e em menor 

número Alto-Baixo (AB), com apenas 6 municípios. 

Os clusters do tipo BB formados por vinte e oito municípios localizados em sete 

regiões de planejamento do estado do Ceará: Sertão dos Crateús, com nove municípios 

(Catunda, Crateús, Independência, Ipaporanga, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo 

Oriente, Santa Quitéria e Tamboril); Sertão Central, com sete municípios (Banabuiú, Choró, 

Deputado Irapuan Pinheiro, Milhã, Mombaça, Pedra Branca e Quixadá); Sertão de Canindé 

(Boa Viagem, Canindé, Itatira e Madalena) e Sertão dos Inhamuns (Aiuaba, Parambu, 

Quiterianópolis e Tauá), com quatro municípios cada região; Litoral Oeste/Vale do Curu, com 
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dois municípios (Apuiarés e Tejuçuoca); Sertão de Sobral (Forquilha) e Vale do Jaguaribe 

(Morada Nova), com um município em cada região. 

Os clusters espaciais do tipo AA, constituídos por dezoito municípios, situados 

em quatro regiões de planejamento: Cariri com seis municípios (Altaneira, Granjeiro, Juazeiro 

do Norte, Lavras da Mangabeira, Nova Olinda e Várzea Alegre); Grande Fortaleza, com cinco 

municípios (Caucaia, Guaiúba, Maracanaú, Maranguape e Pacatuba); Maciço de Baturité, 

com quatro municípios (Guaramiranga, Pacoti, Palmácia e Redenção) e Centro Sul, com três 

municípios (Cariús, Cedro e Iguatu).  

Os clusters espaciais do tipo BA formados por treze municípios localizados em 

cinco regiões: Grande Fortaleza, com seis municípios (Aquiraz, Eusébio, Fortaleza, 

Horizonte, Itaitinga e Pindoretama); Cariri, com quatro municípios (Caririaçu, Crato, Farias 

Brito e Tarrafas); Centro Sul (Ipaumirim); Maciço de Baturité (Baturité) e Sertão de Canindé 

(Caridade), com um município em cada região.  

Os clusters do tipo AB, compostos por seis municípios presentes em cinco regiões 

de planejamento: Sertão de Sobral, com dois municípios (Groaíras e Sobral); Litoral 

Oeste/Vale do Curu (General Sampaio); Sertão Central (Quixeramobim); Sertão dos Crateús 

(Hidrolândia) e Vale do Jaguaribe (Limoeiro do Norte), com um município cada região. 

Novamente pela Figura 21, tem-se que, em 2013, o número de municípios 

formando clusters espaciais da produtividade do feijão e a variável chuva observada diminui 

para 48. O principal padrão de dependência espacial local encontrado foi do tipo Baixo-Baixo 

(BB), com 27 municípios, seguido pelo Alto-Alto (AA), com 9 municípios, Baixo-Alto (BA) 

com 9 municípios e, em menor número, Alto-Baixo (AB), com apenas 3 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BB, constituídos por vinte e sete municípios situados 

em oito regiões de planejamento cearense: Sertão dos Crateús, com dez municípios 

(Ararendá, Catunda, Crateús, Independência, Ipaporanga, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, 

Novo Oriente, Santa Quitéria e Tamboril); Sertão dos Inhamuns com cinco municípios 

(Aiuaba, Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis e Tauá); Sertão de Canindé, com quatro 

municípios (Boa Viagem, Canindé, Itatira e Madalena); Centro Sul, com três municípios 

(Acopiara, Catarina e Saboiro); Cariri, com dois municípios (Antonina do Norte e Campos 

Sales); Litoral Oeste/Vale do Curu (General Sampaio); Sertão Central (Mombaça) e Sertão de 

Sobral (Groaíras), com um município cada. 

Os clusters espaciais do tipo AA, compostos por nove municípios, localizados em 

três regiões do estado do Ceará: Cariri com seis municípios (Barbalha, Brejo Santo, Juazeiro 

do Norte, Mauriti, Milagres e Missão Velha); Serra da Ibiapaba, com dois municípios 
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(Ibiapina e Ubajara) e Maciço de Baturité, com um município (Baturité).  

Os clusters espaciais do tipo BA, combinados por nove municípios presentes, em 

quatro regiões de planejamento: Cariri, com quatro municípios (Abaiara, Caririaçu, Crato e 

Jardim); Sertão de Sobral, com três municípios (Alcântaras, Graça e Mucambo); Grande 

Fortaleza (Trairi) e Litoral Oeste/Vale do Curu (Tururu), com um município em cada região. 

Por fim, os clusters espaciais do tipo AB, formados por três municípios, 

localizados em duas regiões cearense: Sertão Central, com dois municípios (Pedra Branca e 

Senador Pompeu) e Sertão dos Crateús (Ipueiras). 

De acordo com a Figura 21, o número de municípios formando clusters espaciais 

da produtividade do feijão e a variável chuva observada aumentou para 57, no ano de 2014.       

O principal padrão de dependência espacial local encontrado foi do tipo Baixo-Baixo (BB), 

com 24 municípios, seguido pelo Alto-Alto (AA), com 22 municípios, Baixo-Alto (BA), com 

7 municípios e em menor número Alto-Baixo (AB), com apenas 4 municípios. 

Os clusters do tipo BB, compostos por vinte e quatro municípios localizados em 

oito regiões de planejamento cearense: Sertão dos Crateús (Catunda, Independência, Ipueiras, 

Monsenhor Tabosa e Santa Quitéria) e Sertão dos Inhamuns (Aiuaba, Arneiroz, Parambu, 

Quiterianópolis e Tauá) com cinco municípios cada região; Litoral Oeste/Vale do Curu 

(Apuaiarés, General Sampaio e Tejuçuoca); Sertão de Canindé (Boa Viagem, Canindé e 

Paramoti) e Sertão de Sobral (Meruoca, Santana do Acaraú e Sobral), cada região com três 

municípios; Cariri (Antonina do Norte e Missão Velha) e Sertão Central (Choró e Pedra 

Branca), com dois municípios cada e Litoral Norte com um município (Cruz).  

Os clusters do tipo AA, formados por vinte e dois municípios, situados em três 

regiões de planejamento do estado do Ceará: Cariri, com catorze municípios (Altaneira, 

Aurora, Barbalha, Caririaçu, Crato, Farias Brito, Granjeiro, Jardim, Juazeiro do Norte, Lavras 

da Mangabeira, Milagres, Missão Velha, Nova Olinda e Várzea Alegre); Centro Sul, com 

cinco municípios (Cariús, Cedro, Iguatu, Ipaumirim e Umari) e Grande Fortaleza, com três 

municípios (Fortaleza, Horizonte e Itaitinga). 

Os clusters espaciais do tipo BA, constituídos por sete municípios presentes em 

três regiões de planejamento: Grande Fortaleza, com quatro municípios (Aquiraz, Eusébio, 

Maracanaú e Pacatuba); Serra de Ibiapaba com dois municípios (São Benedito e Ubajara) e 

Sertão de Sobral, com um município (Graça).  

Por fim, os clusters espaciais do tipo AB, combinados por quatro municípios 

localizados em três regiões: Sertão dos Crateús, com dois municípios (Crateús e Tamboril); 

Litoral Leste (Jaguaruana) e Vale do Jaguaribe (Russas), com um município cada região. 
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Em 2015, o número de municípios formando clusters espaciais da produtividade 

do feijão e a variável chuva observada aumentou ainda mais para 71. O principal padrão de 

dependência espacial local encontrado foi do tipo Baixo-Baixo (BB), com 29 municípios, 

seguido pelo Alto-Alto (AA) com 18 municípios, Baixo-Alto (BA), com 12 municípios e 

Alto-Baixo (AB), com 12 municípios.  

Os clusters do tipo BB, combinados por vinte e nove municípios localizados em 

dez regiões de planejamento do estado do Ceará: Centro Sul (Acopiara, Baixio, Catarina, Icó 

e Saboeiro) e Sertão Central (Choró, Deputado Irapuan Pinheiro, Mombaça, Senador Pompeu 

e Solonópole), com cinco municípios cada região; Sertão dos Crateus (Catunda, 

Independência, Monsenhor Tabosa e Santa Quitéria); Sertão dos Inhamuns (Arneiroz, 

Parambu, Quiterianópolis e Tauá) e Vale do Jaguaribe (Iracema, Jaguaretama, Morada Nova e 

Tabuleiro do Norte) com quatro municípios cada região; Sertão de Canindé (Boa Viagem e 

Itatira) e Sertão de Sobral (Cariré e Groaíras), com dois municípios cada; Cariri (Lavras da 

Magabeira); Grande Fortaleza (Fortaleza) e Litoral Leste (Itaiçaba), com um município cada. 

Os clusters do tipo AA, compostos por dezoito municípios situados em quatro 

regiões de planejamento cearense: Grande Fortaleza, com sete municípios (Aquiraz, 

Fortaleza, Horizonte, Paracuru, Paraipaba, São Gonçalo do Amarante e Trairi); Maciço de 

Baturité, com seis municípios (Acarape, Baturité, Guaramiranga, Pacoti, Palmácia e 

Redenção); Litoral Norte, com quatro municípios (Acaraú, Camocim, Cruz e Jijoca de 

Jericoacoara) e Sertão de Canindé, com um município (Caridade).  

Os clusters do tipo BA, formados por doze municípios localizados em duas 

regiões de planejamento: Grande Fortaleza com dez municípios (Cascavel, Caucaia, Eusébio, 

Guaiúba, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba e Pindoretama) e Litoral 

Norte, com dois municípios (Bela Cruz e Granja). 

Finalmente, os clusters do tipo AB, constituídos por doze municípios presentes 

em seis regiões: Vale do Jaguaribe, com quatro municípios (Alto Santo, Jaguaribara, Limoeiro 

do Norte e São João do Jaguaribe); Sertão Central, com três municípios (Banabuiú, Pedra 

Branca e Quixeramobim); Sertão dos Crateús, com dois municípios (Novo Oriente e 

Tamboril); Cariri (Antonina do Norte); Sertão de Canindé (Madalena) e Sertão dos Inhamuns 

(Aiuaba), com um município cada região.  

Vale destacar que em 2016, o número de municípios formando clusters espaciais 

da produtividade do feijão e a variável chuva observada caiu para 62. O principal padrão de 

dependência espacial local encontrado foi do tipo Baixo-Baixo (BB), com 30 municípios, 

seguido pelo Baixo-Alto (BA), com 16 municípios, Alto-Baixo (AB), com 10 municípios e 
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em menor número Alto-Alto (AA), com apenas 6 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BB, formados por trinta municípios presentes em 

nove regiões de planejamento: Cariri (Altaneira, Antonina do Norte, Assaré, Campos Sales, 

Potengi e Tarrafas) e Sertão Central (Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Mombaça, Pedra Branca 

e Quixadá) cada região, com seis municípios; Litoral Norte (Aracati, Beberibe, Icapuí e 

Itaiçaba) e Sertão de Canindé (Boa Viagem, Canindé, Itatira e Madalena), com quatro 

municípios cada região; Sertão dos Inhamuns com três municípios (Aiuaba, Parambu e Tauá); 

Centro Sul (Catarina e Saboeiro); Sertão dos Crateus (Independência e Santa Quitéria) e Vale 

do Jaguaribe (Morada Nova e Palhano), cada região com dois municípios e Maciço de 

Baturité com um município (Ocara). 

Os clusters espaciais do tipo BA combinados por dezesseis municípios 

localizados em quatro regiões de planejamento do estado: Grande Fortaleza, com dez 

municípios (Aquiraz, Caucaia, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Pacatuba, Paracuru, 

Paraipaba, São Luís do Curu e Trairi); Litoral Norte, com três municípios (Barroquinha, Bela 

Cruz e Camocim); Sertão de Sobral, com dois municípios (Graça e Mucambo) e Litoral 

Oeste/Vale do Curu, com somente um município (Amontada).  

Os clusters espaciais do tipo AB, compostos por dez municípios situados em 

cinco regiões: Vale do Jaguaribe, com cinco municípios (Alto Santo, Limoeiro do Norte, 

Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte); Sertão Central, com dois municípios 

(Quixeramobim e Senador Pompeu); Cariri (Salitre); Litoral Leste (Jaguaruana) e Sertão dos 

Inhamuns (Arneiroz), com um município cada região. 

Os clusters espaciais do tipo AA, constituídos por seis municípios localizados em 

três regiões do Ceará: Grande Fortaleza, com três municípios (Eusébio, Maranguape e São 

Gonçalo do Amarante); Litoral Norte, com dois municípios (Chaval e Granja) e Serra da 

Ibiapaba, com apenas um município (São Benedito). 

O Gráfico 7 apresenta a evolução do número de municípios pertencentes a cada 

um dos tipos de clusters espaciais da produtividade agrícola do feijão com relação as chuvas 

observadas cearense entre os anos de 2008 e 2016. Pela análise do Gráfico 7 e Figura 21 é 

possível notar mudanças na distribuição dos tipos clusters, ao longo da série analisada, com 

preponderância para os tipos BA e AB, em anos bons de chuvas e BB e AA, em anos de 

chuvas abaixo da média. Por fim, e mais importante, são as mudanças ocorridas nos padrões 

espaciais no território do estado, ao longo dos anos analisados. 
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Gráfico 7 – Evolução do número de municípios pertencentes a algum tipo de cluster espacial 

da produtividade agrícola do feijão bivariado com as chuvas observadas - Ceará - 

2008 a 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 

A Tabela 22 apresenta a evolução da distribuição das quantidades de municípios 

por regiões de planejamento pertencentes a cada um dos quatro tipos de clusters espaciais 

bivariado da produtividade agrícola do feijão em relação as chuvas observadas entre os anos 

de 2008 e 2016. A partir dessa tabela é possível observar a dinâmica territorial de cada tipo de 

cluster espacial bivariado com as chuvas observadas identificadas. 

Pela análise da Tabela 22 é possível concluir que os clusters espaciais do tipo     

Alto-Alto (AA), ou seja, municípios com alta produtividade de feijão circundados por 

municípios com elevado volume de chuvas observadas no mesmo ano, registraram também 

vários deslocamentos territoriais dentro do estado ao longo dos anos analisados.  

Percebe-se que sete regiões de planejamento registraram a presença desse tipo de 

padrão espacial em algum dos anos analisados. Contudo, os clusters do tipo Alto-Alto (AA) 

concentraram-se principalmente nas regiões da Grande Fortaleza, presente em oito dos nove 

anos analisados, com uma quantidade expressiva de municípios, seguido pelas regiões do 

Cariri presente em cinco anos, com uma quantidade ainda mais expressiva de municípios e 

Maciço de Baturité presente em quatro anos com a terceira maior quantidade de municípios, 

revelando que, nestas regiões, estavam presentes os municípios com os maiores índices de 

produtividade agrícola do feijão cearense, em torno de municípios com elevado volume de 

chuvas. 

Ainda de acordo com a Tabela 22 é possível concluir que os clusters espaciais do 

tipo Baixo-Baixo (BB), ou seja, municípios com baixa produtividade de feijão circundados 

por municípios com baixo volume de chuvas observadas no mesmo ano, registraram também 

vários deslocamentos territoriais dentro do estado, ao longo dos anos analisados. Percebe-se 

que treze regiões de planejamento registraram a presença desse tipo de padrão espacial em 

algum dos anos analisados.  
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Tabela 22 – Evolução da distribuição das quantidades de municípios por regiões de 

planejamento pertencentes aos quatro tipos de clusters espaciais bivariado da 

produtividade agrícola do feijão em relação as chuvas observadas (CHUVA) - 

Ceará - 2008 a 2016 
Região de Planejamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ALTO-ALTO (AA) 

Cariri 6   5   6 6 14     

Centro Sul     1   3   5     

Grande Fortaleza 1 6 1 3 5   3 7 3 

Litoral Leste                   

Litoral Norte       3       4 2 

Litoral Oeste/Vale do Curu                   

Maciço de Baturité   3     4 1   6   

Serra da Ibiapaba     4     2     1 

Sertão Central                   

Sertão de Canindé               1   

Sertão de Sobral                   

Sertão dos Crateús                   

Sertão dos Inhamuns                   

Vale do Jaguaribe                   

Total de Municípios 7 9 11 6 18 9 22 18 6 

BAIXO-BAIXO (BB) 

Cariri 3 5   1   2 2 1 6 

Centro Sul 2 3   2   3   5 2 

Grande Fortaleza     1         1   

Litoral Leste               1 4 

Litoral Norte             1     

Litoral Oeste/Vale do Curu 5   6   2 1 3     

Maciço de Baturité     1           1 

Serra da Ibiapaba                   

Sertão Central   6 2 2 7 1 2 5 6 

Sertão de Canindé 1 1 4 4 4 4 3 2 4 

Sertão de Sobral 1   2   1 1 3 2   

Sertão dos Crateús 7 3 5   9 10 5 4 2 

Sertão dos Inhamuns 1 4 1 4 4 5 5 4 3 

Vale do Jaguaribe     2 1 1     4 2 

Total de Municípios 20 22 24 14 28 27 24 29 30 

BAIXO-ALTO (BA) 

Cariri 4   12   4 4       

Centro Sul 5   5   1         

Grande Fortaleza 1 11   10 6 1 4 10 10 

Litoral Leste                   

Litoral Norte 9 12   6       2 3 

Litoral Oeste/Vale do Curu   3   2   1     1 

Maciço de Baturité   2   3 1         

Serra da Ibiapaba 2 3   1     2     

Sertão Central 1                 

Sertão de Canindé   1     1         

Sertão de Sobral   3 4 2   3 1   2 

Sertão dos Crateús                   

Sertão dos Inhamuns                   

Vale do Jaguaribe                   

Total de Municípios 22 35 21 24 13 9 7 12 16 

ALTO-BAIXO (AB) 

Cariri   19   4       1 1 

Centro Sul   3               

Grande Fortaleza                   

Litoral Leste 1   3       1   1 

Litoral Norte                   

Litoral Oeste/Vale do Curu 1     3 1         

Maciço de Baturité 1                 

Serra da Ibiapaba                   

Sertão Central 10 1   5 1 2   3 2 

Sertão de Canindé 3             1   

Sertão de Sobral       1 2         

Sertão dos Crateús 4   2 6 1 1 2 2   

Sertão dos Inhamuns 3 1   1       1 1 

Vale do Jaguaribe 4   1 3 1   1 4 5 

Total de Municípios 27 24 6 23 6 3 4 12 10 

Total Geral 76 90 62 67 65 48 57 71 62 

Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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Contudo, os clusters do tipo Baixo-Baixo (BB) concentraram-se principalmente 

nas regiões do Sertão dos Inhamuns e Sertão de Canindé presente em todos os anos, tendo 

registrado a segunda e a terceira maior quantidade de municípios, seguido pelo Sertão dos 

Crateús e Sertão Central, presente em oito anos, registrando respectivamente, a maior e a 

segunda maior quantidade de municípios, vindo em seguida as regiões do Cariri presente em 

sete anos, Centro Sul e Sertão de Sobral presente em seis anos, revelando que estas regiões 

mantém os municípios com os menores índices de produtividade agrícola do feijão cearense 

em torno de município com baixos volumes de chuvas.  

Já os clusters do tipo Baixo-Alto (BA), ou seja, municípios com baixa 

produtividade de feijão circundados por municípios com alto volume de chuvas observadas no 

mesmo ano, revelaram também vários deslocamentos territoriais, presente em dez regiões de 

planejamento.  

Os clusters do tipo Baixo-Alto (BA) concentraram-se principalmente nas regiões 

da Grande Fortaleza aparecendo, em oito anos, com a maior quantidade de municípios, 

seguido pelas regiões do Sertão de Sobral presente em seis anos, Litoral Norte presente em 

cinco anos e pelas regiões do Cariri, Serra de Ibiapaba e Litoral Oeste/Vale do Curu presente 

em quatro anos, revelando que nestas regiões estavam presentes os municípios com os 

menores índices de produtividade agrícola do feijão cearense em torno de municípios com 

elevado volume de chuvas. 

Os clusters do tipo Alto-Baixo (AB), ou seja, municípios com alta produtividade 

de feijão circundados por municípios com baixo volume de chuvas observadas no mesmo ano, 

foram os que registraram também vários deslocamentos territoriais ao longo dos anos 

analisados tendo estado presente em dez das catorze regiões de planejamento.  

Por fim, os clusters do tipo Alto-Baixo (AB) concentraram-se principalmente nas 

regiões do Sertão Central, Vale do Jaguaribe e Sertão dos Crateús aparecendo em sete anos, 

com as maiores quantidades de municípios, seguido pelas regiões do Sertão dos Inhamuns 

presente em cinco anos e Cariri presente em quatro anos, mas com quantidade expressiva de 

municípios, revelando que nestas regiões estavam presente os municípios, com os maiores 

índices de produtividade agrícola do feijão cearense, em torno de municípios, com baixo 

volume de chuvas. 
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4.7.3 Produtividade agrícola do feijão versus índice de distribuição de chuvas 

 

Conforme apresentado na metodologia, a variável índice de distribuição de chuvas 

(IDC) está associada às variações volumétricas, temporais e espaciais de chuvas, levando-se 

em consideração o período escolhido para análise.  

De acordo com a Tabela 23 é possível afirmar que a produtividade agrícola do 

feijão, num dado município, guarda também uma associação espacial global com o índice de 

distribuição de chuvas nos municípios vizinhos para os anos em análise, com exceção dos 

anos de 2013 e 2016, que se revelaram estatisticamente insignificantes.  

Diante o exposto é possível afirmar que existe, em geral, uma dependência 

espacial entre a produtividade do feijão e os índices de distribuição chuvas observadas nos 

municípios vizinhos em quase todos os anos. 

 

Tabela 23 – Coeficientes do I de Moran global bivariado para a produtividade agrícola do 

feijão (FPR) e índice de distribuição de chuvas (IDC) - Ceará - 2008 a 2016 
Variáveis/Ano Permutações Pseudo-p valor I E(I) = -1/(n-1) Mean Desvio-Padrão z-value 

FPR2008-IDC2008 999  0,001  -0,2253  -0,0055  -0,0003  0,0355  -6,3361  

FPR2009-IDC2009 999  0,001  -0,3127  -0,0055  0,0009  0,0352  -8,9058  

FPR2010-IDC2010 999  0,057  0,0621  -0,0055  0,0004  0,0354  1,7452  

FPR2011-IDC2011 999  0,001  -0,2843  -0,0055  0,0021  0,0350  -8,1731  

FPR2012-IDC2012 999  0,002  0,0970  -0,0055  0,0001  0,0336  2,8825  

FPR2013-IDC2013 999  0,257  0,0208  -0,0055  -0,0013  0,0333  0,6622  

FPR2014-IDC2014 999  0,049  0,0563  -0,0055  -0,0002  0,0333  1,6938  

FPR2015-IDC2015 999  0,001  0,1374  -0,0055  -0,0023  0,0351  3,9820  

FPR2016-IDC2016 999  0,295  0,0172  -0,0055  -0,0011  0,0338  0,5402  

Nota: A pseudosignificância empírica baseada em 999 permutações aleatórias. Matriz de ponderação tipo Rainha 

de ordem 1. Fonte: Elaboração do autor. 

 

Novamente, percebe-se que o padrão de associação espacial entre estas duas 

variáveis muda em alguns anos, como pode ser observado pela inclinação da reta de regressão 

no diagrama de dispersão do I de Moran, apresentado na Figura 22, da mesma forma do 

ocorrido em relação as chuvas observadas.  

Nos anos de 2008, 2009 e 2011, anos considerados de chuvas acima da média, o 

sinal dos coeficientes estimados foram negativos, revelando uma autocorrelação linear 

bivariada negativa, ou seja, no geral, municípios com elevada produtividade agrícola do feijão 

estavam rodeados também por munícipios com baixo índice de distribuição de chuvas e, por 

outro lado, municípios com baixa produtividade agrícola do feijão estavam cercados por 

municípios com elevado índice de distribuição de chuvas, seguindo o mesmo padrão de 

associação linear bivariado já observado para as chuvas. As possíveis explicações para esse 

fenômeno já foram dadas na análise bivariada das chuvas observadas. 
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Figura 22 – Diagramas de dispersão do I de Moran global bivariado para a produtividade 

agrícola do feijão (FPR) e índice de distribuição de chuvas (IDC) - Ceará - 2008 

a 2016 
 

                                    2008                                                                   2009                                                                 2010                                        

 
 

                                     2011                                                                 2012                                                                 2013                                        

 
 

                                    2014                                                                   2015                                                                 2016                                        

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 

 

Enquanto isso, nos anos de 2010, 2012, 2014 e 2015, anos considerados de chuvas 

abaixo da média, o sinal dos coeficientes estimados passou a ser positivo, indicando uma 

autocorrelação linear bivariada positiva, ou seja, municípios com elevada produtividade 

agrícola do feijão passaram a estar rodeados por munícipios com elevado índice de 

distribuição de chuvas e municípios com baixa produtividade agrícola do feijão passaram a 

estar cercados por municípios com baixo índice de distribuição de chuvas.  
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Ao se analisar a magnitude do índice de Moran pode-se afirmar que o grau de 

associação espacial bivariado da produtividade do feijão, em relação ao índice de distribuição 

de chuvas oscilou entre um valor negativo (-0,3127), no ano de 2009, e um valor positivo 

(+0,1374), no ano de 2015, revelando novamente que o grau de associação linear espacial 

global entre estas duas variáveis, não se revelam tão fortes em nenhum dos anos, dado que o 

referido índice varia de zero a um em módulo fato esse já observado em relação às chuvas.  

Os anos que revelaram as maiores associações lineares entre estas duas variáveis foram: 2008 

(I = -0,2253), 2009 (I = -0,3127); 2011 (I = -0,2843), para o caso de associação global 

negativa e 2012  (I = +0,0970) e 2015 (I = +0,1374), no caso de associação global positiva. 

O ano de 2008 registrou uma pequena força de associação linear entre a 

produtividade agrícola do feijão e o índice de distribuição de chuvas de 0,2253 em módulo. 

Essa medida foi influenciada negativamente por um outlier espacial do tipo AA (Caridade) e 

influenciada positivamente por cinco pontos de alavancagem espaciais do tipo AB (Ibaretama, 

Quixeré, Madalena, São João do Jaguaribe e Limoeiro do Norte), e também por dois pontos 

de alavancagem espaciais do tipo BA (Carnaúbal e Freicherinha). 

A força da associação linear entre estas duas variáveis aumentou em módulo para 

0,3127, em 2009, explicada em boa parte pela presença de catorze pontos de alavancagem 

espaciais do tipo AB (Abaiara, Caririaçu, Penaforte, Mauriti, Jardim, Jati, Barbalha, Brejo 

Santo, Porteira, Granjeiro, Jaguaribe, Aurora, Juazeiro do Norte e Limoeiro do Norte). 

Em 2010, o grau de dependência linear bivariada caiu significativamente para 

0,0621 em boa parte explicado pela presença de nove outliers espaciais do tipo AB (Quixeré, 

Jaguaribe, Brejo Santo, Itaiçaba, Russas, São João do Jaguaribe, Jaguaruana, Limoeiro do 

Norte e Porteiras) e por apenas um ponto de alavancagem espacial do tipo AA (Ubajara). 

Em 2011, a força da dependência espacial bivariada voltou a crescer para 0,2843, 

em módulo, muito influenciado pela presença de dez pontos de alavancagem espaciais do tipo 

AB (São João do Jaguaribe, Jardim, Porteiras, Quixeré, Banabuiú, Brejo Santo, Abaiara, 

Ibaretama, Aurora e Limoeiro do Norte) e um ponto de alavancagem do tipo BA (Marco). 

No ano de 2012, o grau de dependência linear bivariado caiu fortemente para 

0,0970, bastante influenciado por quatro outliers espaciais do tipo AB (Jaguaribe, Porteiras, 

São João do Jaguaribe e Limoeiro do Norte), mesmo com a presença de um ponto de 

alavancagem do tipo AA (Pacoti), que influenciou positivamente esse índice.  

Por sua vez, em 2013, não foi registrado nenhum grau de associação linear 

bivariado global, contudo, foram observados dentro dos dados, cinco outliers espaciais do 
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tipo AB (Jaguaribe, Jaguaruana, Tabuleiro do Norte, Russas e São João do Jaguaribe) e a 

presença de um ponto de alavancagem do tipo AA (Pindoretama). 

Em 2014, a força de associação linear bivariada, apesar de significativa foi muito 

baixa, muito influenciado, pela presença de cinco outliers espaciais do tipo AB (São João do 

Jaguaribe, Penaforte, Farias Brito, Jati e Brejo Santo) e também de dois outliers espaciais do 

tipo BA (Eusébio e Carnaubal), apesar da contribuição positiva de quatro pontos de 

alavancagem do tipo AA (Missão Velha, Abaiara, Juazeiro do Norte e Fortaleza). 

Na sequência, a força da associação linear bivariada, observada em 2015, 

aumentou mas manteve-se ainda muito fraca, influenciada em boa parte pela presença de três 

outliers espaciais do tipo AB (Jati, Porteiras e Barbalha) e de quatro outliers espaciais do tipo 

BA (Pacatuba, Itaitinga, Eusébio e Maracanaú), mesmo com a contribuição favorável a essa 

medida pelos três pontos de alavancagem do tipo AA (Fortaleza, Barreira e Horizonte). 

Por fim, em 2016, também não foi observada dependência espacial global 

bivariada com o índice de distribuição das chuvas, mesmo com a presença de cinco outliers 

espaciais do tipo AB (Porteiras, Ererê, Crato, Barbalha e São João do Jaguaribe) e também 

dois outliers espaciais do tipo BA (Paracuru e Paraipaba). 

Assim, como se pôde obter os coeficientes de autocorrelação espacial global num 

contexto bivariado com o índice de distribuição de chuvas, também é possível conseguir 

medidas de autocorrelação espacial local bivariada com esta variável. A presente seção 

calculou os coeficientes de autocorrelação espacial local bivariado da produtividade agrícola 

do feijão com o índice de distribuição de chuvas. Semelhantemente aos cálculos do I de 

Moran global, somente os vizinhos da observação do município i, definidos conforme a 

matriz de pesos espaciais, são incluídos nesse cálculo.  

Com isso, é possível mapear os valores das probabilidade da medida, 

estatisticamente significativos, gerando os mapas de significância do I de Moran local 

bivariado da produtividade agrícola do feijão com o índice de distribuição de chuvas, 

disponível na Figura 23.  

Pela análise da Figura 23 e Gráfico 8, que relaciona a estatística do I de Moran 

local bivariado da produtividade agrícola do feijão com o índice de distribuição de chuvas e o 

número de municípios presentes em clusters espaciais cearenses, entre os anos de 2008 a 

2016, é possível afirmar que, em 2008, um total de 60 municípios apresentou significância 

estatística revelando, assim, uma associação espacial local com o índice de distribuição de 

chuvas nos municípios vizinhos.  
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Figura 23 – Mapas de significância LISA do I de Moran local bivariado para a produtividade 

agrícola do feijão (FPR) e índice de distribuição de chuvas (IDC) - Ceará - 2008 a 

2016 

2008                2009                                                                          

 
2010                2011                                                                         

 
2012                2013                                                                          

 
2014                2015                                                                          

 
2016                                                                                          

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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Esse número passou para 88 municípios, em 2009, revelando um aumento no 

número de municípios apresentando dependência espacial local da produtividade do feijão, 

em relação ao índice de distribuição de chuvas nos municípios vizinhos. Em 2010, o número 

de municípios que apresentou dependência espacial com o índice de distribuição de chuvas 

caiu significativamente para 37 municípios.  

Em 2011, aumentou para 76 municípios; em 2012, caiu para 54 municípios; em 

2013, aumentou para 62 municípios; em 2014, caiu para 53 municípios; em 2015, cresceu 

ainda mais para 60 municípios e, em 2016, ainda mais para 71 municípios. Isso ocorreu 

mesmo com a estatística do I de Moran global tendo sido insignificante nos anos de 2013 e 

2016. 

De acordo com a Figura 24 é possível observar os tipos de associação linear local 

da produtividade agrícola do feijão com o índice de distribuição de chuvas nos municípios 

vizinhos para os anos de 2008 a 2016. Através dela é possível identificar a presença de quatro 

tipos de clusters espaciais: Alto-Alto (AA); Baixo-Baixo (BB); Baixo-Alto (BA) e Alto-

Baixo (AB).  

 

Gráfico 8 – Relação entre a estatística do I de Moran local bivariado da produtividade agrícola 

do feijão com o índice de distribuição de chuvas e o número de municípios 

presentes em clusters espaciais - Ceará - 2008 a 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 

 

A seguir segue a descrição dos tipos e a localização da dependência espacial local 

da produtividade agrícola do feijão com a média do índice de distribuição de chuvas 

observado nos municípios vizinhos por regiões de planejamento e municípios cearenses para 

cada ano em análise. 

Pela análise da Figura 24 é possível observar que o número de municípios 

formando clusters espaciais da produtividade do feijão e a variável índice de distribuição de 

chuvas foi de 60, no ano de 2008.  
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Figura 24 – Mapas de clusters LISA do I de Moran local bivariado para a produtividade 

agrícola do feijão (FPR) e índice de distribuição de chuvas (IDC) - Ceará - 2008 

a 2016 

                   2008                                                                                                           2009 

 
                   2010                                                                                                           2011 

 
                   2012                                                                                                           2013 

 
                   2014                                                                                                           2015 

 
                   2016                                                                                                            

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 



146 

 

O principal padrão de dependência espacial local com esta variável encontrado foi 

do tipo Alto-Baixo (AB) com 24 municípios, seguido pelo Baixo-Baixo (BB), com 18 

municípios, Baixo-Alto (BA), com 17 municípios e, em menor número, Alto-Alto (AA), com 

apenas 1 município. 

Os clusters espaciais do tipo AB, formado por vinte e quatro municípios 

localizados em sete regiões: Sertão Central com seis municípios (Banabuiú, Choró, Mombaça, 

Pedra Branca, Quixeramobim e Senador Pompeu); Vale do Jaguaribe, com cinco municípios 

(Limoeiro do Norte, Morada Nova, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte); 

Litoral Leste (Aracati, Itaiçaba e Jaguaruana); Sertão dos Crateús (Monsenhor Tabosa, Santa 

Quitéria e Tamboril) e  Sertão dos Inhamuns (Arneiroz, Parambu e Tauá), com três 

municípios cada região; Maciço de Baturité (Barreira e Ocara) e Sertão de Canindé (Boa 

Viagem e Canindé), com dois municípios cada. 

Os clusters espaciais do tipo BB, compostos por dezoito municípios situados em 

nove regiões de planejamento do estado do Ceará: Sertão dos Crateús, com cinco municípios 

(Crateús, Hidrolândia, Independência, Ipaporanga e Novo Oriente); Cariri, com três 

municípios (Antonina do Norte, Campos Sales e Potengi); Centro Sul (Catarina e Saboeiro); 

Sertão Central (Deputado Irapuan Pinheiro e Solonópole) e Sertão dos Inhamuns (Aiuaba e 

Quiterianópolis), cada região com dois municípios; Grande Fortaleza (Chorozinho); Litoral 

Leste (Beberibe); Sertão de Canindé (Itatira) e Vale do Jaguaribe (Alto Santo), com um 

município cada. 

Os clusters espaciais do tipo BA, constituídos por dezessete municípios presentes 

em cinco regiões do Ceará: Sertão de Sobral, com seis municípios (Coreaú, Frecheirinha, 

Graça, Massapê, Moraújo e Mucambo); Serra de Ibiapaba, com cinco municípios (Carnaubal, 

Ibiapina, São Benedito, Tianguá e Ubajara); Cariri, com três municípios (Aurora, Lavras da 

Magabeira e Milagre); Litoral Norte, com dois municípios (Granja e Itarema) e Centro Sul, 

com um municípios (Ipaumirim). Por fim, o cluster espacial do tipo AA é composto por um 

município localizado na região do Sertão de Sobral (Alcântaras). 

Em 2009, o número de municípios formando clusters espaciais da produtividade 

do feijão e o índice de distribuição de chuvas aumentou para 88. O principal padrão de 

dependência espacial local com esta variável foi do tipo Baixo-Alto (BA), com 30 municípios, 

seguido pelo Alto-Baixo (AB) com 28 municípios, Baixo-Baixo (BB), com 22 municípios e, 

em menor número, Alto-Alto (AA), com apenas 8 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BA formados por trinta municípios presentes em sete 

regiões de planejamento: Grande Fortaleza, com onze municípios (Cascavel, Caucaia, 
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Fortaleza, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Paraipaba, São Gonçalo do 

Amarante e Trairi); Litoral Norte com seis municípios (Barroquinha, Bela Cruz, Camocim, 

Cruz, Granja e Marco); Serra da Ibiapaba com cinco municípios (Carnaubal, Ibiapina, 

Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará); Sertão de Sobral, com quatro municípios (Coreaú, 

Frecheirinha, Graça e Mucambo); Litoral Oeste/Vale do Curu, com dois municípios 

(Amontada e Umirim); Maciço de Baturité (Palmácia) e Sertão de Canindé (Caridade), com 

apenas um município cada região.  

Os clusters espaciais do tipo AB, compostos por vinte e oito municípios 

localizados, em cinco regiões do Ceará: Cariri, com dezenove municípios (Abaiara, Aurora, 

Barbalha, Barro, Brejo Santo, Campos Sales, Caririaçu, Farias Brito, Jardim, Jati, Lavras da 

Mangabeira, Mauriti, Milagres, Missão Velha, Penaforte, Porteiras, Salitre, Santana do Cariri 

e Várzea Alegre); Centro Sul, com quatro municípios (Cariús, Icó, Iguatu e Jucás); Sertão 

Central (Banabuiú e Choró); Vale do Jaguaribe (Jaguaretama e Jaguaribe), cada um com dois 

municípios e Sertão dos Inhamuns, com um município (Aiuaba). 

Os clusters espaciais do tipo BB, constituídos por vinte e dois municípios 

presentes em seis regiões de planejamento: Sertão Central, com sete municípios (Deputado 

Irapuan Pinheiro, Mombaça, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Quixeramobim, Senador Pompeu 

e Solonópole); Cariri com cinco municípios (Antonina do Norte, Assaré, Crato, Potengi e 

Tarrafas); Sertão dos Inhamuns, com quatro municípios (Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis 

e Tauá); Centro Sul com três municípios (Acopiara, Catarina e Saboeiro); Sertão de Canindé, 

com dois municípios (Boa Viagem e Itatira) e Sertão dos Crateus, com um município 

(Independência). 

Por fim, os clusters espaciais do tipo AA, combinados por 8 municípios presentes 

em três regiões de planejamento do estado do Ceará: Grande Fortaleza, com cinco municípios 

(Aquiraz, Eusébio, Guaiúba, Pacatuba e Pindoretama); Maciço de Baturité, com dois 

municípios (Pacoti e Redenção) e Sertão de Sobral, com um município (Alcântaras).  

Novamente pela Figura 24 é possível notar que, em 2010, o número de municípios 

formando clusters espaciais da produtividade do feijão e o índice de distribuição de chuvas 

caiu para 37. O principal padrão de dependência espacial local encontrado foi do tipo Baixo-

Baixo (BB) com 17 municípios, seguido pelo Alto-Alto (AA), com 9 municípios, Alto-Baixo 

(AB), com 8 municípios e em menor número Baixo-Alto (BA), com apenas 3 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BB, compostos por dezesete municípios localizados 

em sete regiões de planejamento do estado do Ceará: Sertão dos Crateús, com sete municípios 

(Crateús, Independência, Ipaporanga, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Poranga e 
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Tamboril); Sertão dos Inhamuns com três municípios (Parambu, Quiterianópolis e Tauá); 

Sertão de Canindé (Boa Viagem e Itatira) e Vale do Jaguaribe (Alto Santo e Jaguaretama) 

com dois municípios cada; Litoral Oeste/Vale do Curu (General Sampaio); Sertão Central 

(Choró) e Sertão de Sobral (Forquilha), com um município cada. 

Os clusters espaciais do tipo AA, constituídos por nove municípios presentes em 

duas regiões de planejamento: Grande Fortaleza, com seis municípios (Aquiraz, Caucaia, 

Fortaleza, Itaitinga, Maranguape e Pacatuba) e Serra da Ibiapaba, com três municípios 

(Ibiapina, São Benedito e Ubajara).  

Os clusters espaciais do tipo AB, formados por oito municípios localizados em 

cinco regiões de planejamento do estado: Cariri (Campos Sales e Jati); Sertão Central 

(Mombaça e Quixeramobim) e Sertão dos Crateús (Catunda e Santa Quitéria) cada região 

com dois municípios; Sertão de Sobral (Varjota) e Vale do Jaguaribe (Limoeiro do Norte), 

com um município cada.  

Finalmente, os clusters espaciais do tipo BA, combinados por três municípios 

situados em duas regiões: Sertão de Sobral com dois municípios (Graça e Mucambo) e 

Grande Fortaleza, com apenas um município (Eusébio). 

Ainda pela Figura 24, o número de municípios formando clusters espaciais da 

produtividade do feijão e o índice de distribuição de chuvas aumentou para 76 no ano de 

2011. O principal padrão de dependência espacial local encontrado foi do tipo Baixo-Alto 

(BA) com 27 municípios, seguido pelo Alto-Baixo (AB), com 27 municípios, Baixo-Baixo 

(BB), com 16 municípios e em menor número Alto-Alto (AA), com apenas 6 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BA, compostos por vinte e sete municípios presentes 

em seis regiões cearense: Grande Fortaleza, com sete municípios (Caucaia, Fortaleza, 

Guaiúba, Horizonte, Maracanaú, Maranguape e Trairi); Litoral Norte (Barroquinha, Bela 

Cruz, Granja, Jijoca de Jericoacoara e Marco); Serra de Ibiapaba (Carnaubal, Ibiapina, 

Tianguá, Ubajara e Viçosa do Ceará) e Sertão de Sobral (Frecheirinha, Graça, Moraújo, 

Mucambo e Senador Sá), com cinco municípios cada região; Maciço de Baturité, com quatro 

municípios (Baturité, Guaramiranga, Pacoti e Redenção) e Litoral Oeste/Vale do Curu, com 

um município (Amontada). 

Os clusters espaciais do tipo AB, formados por vinte e sete municípios 

localizados em seis regiões de planejamento do estado do Ceará: Cariri, com nove municípios 

(Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Barbalha, Brejo Santo, Jardim, Missão Velha, Porteiras 

e Potengi); Sertão dos Crateús (Crateús, Independência, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, 

Santa Quitéria e Tamboril) e Vale do Jaguaribe (Alto Santo, Jaguaretama, Jaguaribe, 
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Limoeiro do Norte, Morada Nova e Tabuleiro do Norte), com seis municípios cada região; 

Sertão Central, com quatro municípios (Choró, Quixadá, Quixeramobim e Senador Pompeu); 

Centro Sul (Acopiara) e Sertão dos Inhamuns (Aiuaba), com um município cada. 

Os clusters espaciais do tipo BB combinados por dezeseis municípios situados em 

seis regiões de planejamento do Estado: Sertão dos Inhamuns, com quatro municípios 

(Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis e Tauá); Cariri (Campos Sales, Jati e Penaforte); Sertão 

Central (Deputado Irapuan Pinheiro, Mombaça e Solonópole) e Sertão de Canindé (Boa 

Viagem, Itatira e Madalena), cada um com três municípios; Centro Sul, com dois municípios 

(Catarina e Saboeiro) e Vale do Jaguaribe, com um município (Iracema).  

Por fim, os clusters espaciais do tipo AA, compostos por seis municípios 

localizados, em quatro regiões de planejamento: Grande Fortaleza, com três municípios 

(Aquiraz, Eusébio e Itaitinga); Litoral Norte (Acaraú); Serra da Ibiapaba (São Benedito) e 

Sertão de Canindé (Caridade), com um município cada.    

Pela análise da Figura 24, pode-se notar que, em 2012, o número de municípios 

formando clusters espaciais da produtividade do feijão e o índice de distribuição de chuvas 

caiu para 54. O principal padrão de dependência espacial local encontrado foi do tipo Baixo-

Baixo (BB), com 28 municípios, seguido pelo Alto-Alto (AA), com 10 municípios, Alto-

Baixo (AB), com 8 municípios e Baixo-Alto (BA), com 8 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo AA, formados por dez municípios localizados em 

três regiões: Grande Fortaleza, com cinco municípios (Caucaia, Guaiúba, Maracanaú, 

Maranguape e Pacatuba); Maciço de Baturité, com quatro municípios (Guaramiranga, Pacoti, 

Palmácia e Redenção) e Serra de Ibiapaba, com um município (Ibiapina). 

Os clusters espaciais do tipo BB, constituídos por vinte e oito municípios 

presentes, em cinco regiões de planejamento do Ceará: Sertão Central, com dez municípios 

(Banabuiú, Choró, Deputado Irapuan Pinheiro, Ibicuitinga, Milhã, Mombaça, Pedra Branca, 

Quixadá, Senador Pompeu e Solonópole); Sertão dos Crateús, com nove municípios (Crateús, 

Independência, Ipaporanga, Monsenhor Tabosa, Nova Russas, Novo Oriente, Poranga, Santa 

Quitéria e Tamboril); Sertão de Canindé (Boa Viagem, Itatira e Madalena); Sertão dos 

Inhamuns (Parambu, Quiterianópolis e Tauá) e Vale do Jaguaribe (Iracema, Jaguaretama e 

Morada Nova), com três municípios cada região. 

Os clusters espaciais do tipo BA, formados por oito municípios presentes em 

cinco regiões de planejamento: Grande Fortaleza, com quatro municípios (Aquiraz, Eusébio, 

Fortaleza e Itaitinga); Maciço de Baturité (Baturité); Serra da Ibiapaba (Carnaubal); Sertão de 

Canindé (Caridade) e Sertão de Sobral (Graça), com um município cada.  
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Os clusters espaciais do tipo AB, constituídos por oito municípios localizados em 

quatro regiões de planejamento cearense: Vale do Jaguaribe, com cinco municípios (Alto 

Santo, Jaguaribara, Jaguaribe, Limoeiro do Norte e São João do Jaguaribe); Cariri (Penaforte); 

Sertão Central (Quixeramobim) e Sertão dos Crateús (Hidrolândia), com um município cada.  

Novamente pela Figura 24, nota-se que, em 2013, o número de municípios 

formando clusters espaciais da produtividade do feijão e o índice de distribuição de chuvas 

aumentou para 62. O principal padrão de dependência espacial local encontrado foi do tipo 

Baixo-Baixo (BB), com 27 municípios, seguido pelo Alto-Baixo (AB), com 13 municípios, 

Baixo-Alto (BA), com 12 municípios e em menor número Alto-Alto (AA), com 10 

municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BB, compostos por vinte e sete municípios 

localizados em seis regiões de planejamento: Sertão dos Crateús, com onze municípios 

(Catunda, Crateús, Hidrolândia, Independência, Ipaporanga, Monsenhor Tabosa, Nova 

Russas, Novo Oriente, Poranga, Santa Quitéria e Tamboril); Cariri, com seis municípios 

(Antonina do Norte, Araripe, Assaré, Campos Sales, Penaforte e Tarrafas); Sertão dos 

Inhamuns com cinco municípios (Aiuaba, Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis e Tauá); 

Centro Sul com três municípios (Acopiara, Catarina e Saboeiro); Sertão Central (Mombaça) e 

Sertão de Canindé (Boa Viagem), com apenas um município cada. 

Os clusters espaciais do tipo AB, formados por treze municípios presentes em 

quatro regiões: Vale do Jaguaribe, com cinco municípios (Limoeiro do Norte, Quixeré, 

Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte); Sertão Central com quatro municípios 

(Choró, Pedra Branca, Senador Pompeu e Solonópole); Cariri, com três municípios (Pontenti, 

Salitre e Santana do Cariri) e Sertão dos Crateús, com um município (Ipueiras).  

Os clusters espaciais do tipo BA, constituídos por doze municípios presentes em 

seis regiões do Ceará: Sertão de Sobral, com quatro municípios (Alcântaras, Frecheirinha, 

Graça e Mucambo); Litoral Norte, com três municípios (Barroquinha; Bela Cruz e Jijoca de 

Jericoacoara); Grande Fortaleza, com dois municípios (Guaiúba e Maracanaú); Maciço de 

Baturité (Guaramiranga); Serra de Ibiapaba (Tianguá) e Sertão de Canindé (Caridade), com 

um município cada.  

Por fim, os clusters espaciais do tipo AA, compostos por dez municípios 

localizados em três regiões de planejamento: Maciço de Baturité, com cinco municípios 

(Baturité, Capistrano, Mulungu, Pacoti e Redenção); Serra de Ibiapaba, com quatro 

municípios (Carnaubal, Ibiapina, São Benedito e Ubajara) e Litoral Norte, com um município 

(Granja). 
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Em 2014, o número de municípios formando clusters espaciais da produtividade 

do feijão e o índice de distribuição de chuvas caiu para 53. O principal padrão de dependência 

espacial local encontrado foi do tipo Baixo-Baixo (BB), com 22 municípios, seguido pelo  

Baixo-Alto (BA), com 15 municípios, Alto-Alto (AA), com 9 municípios e em menor número 

Alto-Baixo (AB), com apenas 7 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BB, compostos por vinte e dois municípios presentes 

em oito regiões de planejamento: Sertão dos Crateús, com seis municípios (Catunda, 

Independência, Ipueiras, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente e Santa Quitéria); Sertão dos 

Inhamuns, com quatro municípios (Aiuaba, Parambu, Quiterianópolis e Tauá); Cariri 

(Antonina do Norte, Campos Sales e Salitre); Sertão Central (Milhã, Pedra Branca e Senador 

Pompeu) e Vale do Jaguaribe (Limoeiro do Norte, Morada Nova e Tabuleiro do Norte), cada 

região com três municípios; Centro Sul (Acopiara); Litoral Norte (Morrinhos) e Sertão de 

Canindé (Boa Viagem), com um município cada.  

Os clusters espaciais do tipo BA, constituídos por quinze municípios localizados 

em cinco regiões cearense: Grande Fortaleza, com sete municípios (Aquiraz, Caucaia, 

Eusébio, Guaiúba, Maracanaú, Maranguape e Pacatuba); Serra da Ibiapaba, com quatro 

municípios (Carnaubal, Ibiapina, São Benedito e Ubajara); Sertão de Sobral com dois 

municípios (Graça e Mucambo); Maciço de Baturité (Capistrano) e Sertão de Canindé 

(Caridade), com um município cada. 

Os clusters espaciais do tipo AA, formados por nove municípios localizados em 

duas regiões de planejamento: Maciço de Baturité, com seis municípios (Baturité, 

Guaramiranga, Mulungu, Pacoti, Palmácia e Redenção) e Grande Fortaleza, com três 

municípios (Fortaleza, Horizonte e Itaitinga).  

Finalmente, os clusters espaciais do tipo AB, compostos por sete municípios 

presentes em quatro regiões de planejamento do estado do Ceará: Vale do Jaguaribe, com três 

municípios (Alto Santo, Jaguaretama e São João do Jaguaribe); Sertão dos Crateús, com dois 

municípios (Crateús e Tamboril); Litoral Leste (Jaguaruana) e Sertão Central 

(Quixeramobim), com um município cada região.  

Em 2015, o número de municípios formando clusters espaciais da produtividade 

do feijão e o índice de distribuição de chuvas aumentou para 60. O principal padrão de 

dependência espacial local encontrado foi do tipo Baixo-Baixo (BB), com 23 municípios, 

seguido pelo Alto-Baixo (AB), com 14 municípios, Baixo-Alto (BA), com 12 municípios e 

Alto-Alto (AA), com 11 municípios. 
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Os clusters espaciais do tipo BB, compostos por vinte e três municípios 

localizados em sete regiões do estado do Ceará: Sertão Central, com cinco municípios 

(Deputado Irapuan Pinheiro, Milhã, Mombaça, Senador Pompeu e Solonópole); Centro Sul 

(Acopiara, Catarina, Icó e Saboeiro) e Sertão dos Crateús (Catunda, Independência, Ipueiras e 

Santa Quitéria), com quatro municípios cada; Cariri (Campos Sales, Lavras da Mangabeira e 

Penaforte) e Sertão dos Inhamuns (Arneiroz, Parambu e Tauá), com três municípios cada; 

Sertão de Canindé (Boa Viagem e Itatira) e Vale do Jaguaribe (Iracema e Jaguaretama) com 

dois municípios cada. 

Os clusters espaciais do tipo AB formados por catorze municípios localizados em 

seis regiões de planejamento: Cariri (Antonina do Norte, Brejo Santo, Jati e Salitre) e Vale do 

Jaguaribe (Alto Santo, Jaguaribara, Jaguaribe e Limoeiro do Norte), com quatro municípios 

cada região; Sertão Central, com três municípios (Banabuiú, Pedra Branca e Quixeramobim); 

Sertão de Canindé (Madalena); Sertão dos Crateús (Tamboril) e Sertão dos Inhamuns 

(Aiuaba), com um município cada. 

Os clusters espaciais do tipo BA, constituídos por doze municípios, situados em 

três regiões do estado do Ceará: Grande Fortaleza, com nove municípios (Caucaia, Eusébio, 

Guaiúba, Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacajus, Pacatuba e Pindoretama); Litoral Norte 

com dois municípios (Bela Cruz e Granja) e Litoral Oeste/Vale do Curu, com um município 

(Tururu).  

Por fim, os clusters espaciais do tipo AA, formados por onze municípios presentes 

em três regiões: Grande Fortaleza (Aquiraz, Fortaleza, Horizonte, Paraipaba e São Gonçalo do 

Amarante) e Maciço de Baturité (Baturité, Guaramiranga, Pacoti, Palmácia e Redenção), com 

cinco municípios cada região e Sertão de Canindé, com um município (Caridade). 

Em 2016, o número de municípios formando clusters espaciais da produtividade 

do feijão e o índice de distribuição de chuvas aumentou para 71. O principal padrão de 

dependência espacial local encontrado foi do tipo Baixo-Baixo (BB), com 26 municípios, 

seguido pelo Alto-Baixo (AB), com 21 municípios, Baixo-Alto (BA), com 12 municípios e 

Alto-Alto (AA) com 12 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BB, compostos por vinte e seis municípios 

localizados em seis regiões de planejamento: Cariri, com nove municípios (Antonina do 

Norte, Araripe, Assaré, Campos Sales, Caririaçu, Farias Brito, Potengi, Santana do Cariri e 

Tarrafas); Centro Sul com seis municípios (Acopiara, Catarina, Cedro, Iguatu, Jucás e 

Saboeiro); Sertão Central com cinco municípios (Banabuiú, Deputado Irapuan Pinheiro, 

Mombaça, Pedra Branca e Solonópole); Sertão dos Inhamuns, com três municípios (Aiuaba, 
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Parambu e Tauá); Litoral Leste com dois municípios (Aracati e Itaiçaba) e Sertão dos Crateús, 

com um município (Independência).  

Os clusters espaciais do tipo AB, formados por vinte e um municípios presentes 

em seis regiões do Ceará: Cariri, com oito municípios (Barbalha, Crato, Lavras da 

Mangabeira, Missão Velha, Penaforte, Porteiras, Salitre e Várzea Alegre); Vale do Jaguaribe 

com seis municípios (Jaguaretama, Jaguaribara, Limoeiro do Norte, Pereiro, Quixeré e 

Tabuleiro do Norte); Centro Sul (Cariús e Orós); Sertão Central (Quixeramobim e Senador 

Pompeu) e Sertão dos Inhamuns (Arneiroz e Quiterianópolis), com dois municípios cada 

região e Litoral Leste, com um município (Jaguaruana). 

Os clusters espaciais do tipo AA constituídos por doze municípios presentes em 

cinco regiões de planejamento no estado do Ceará: Maciço de Baturité, com quatro 

municípios (Baturité, Pacoti, Palmácia e Redenção); Serra da Ibiapaba com três municípios 

(Ibiapina, São Benedito e Ubajara); Grande Fortaleza (Maranguape e São Gonçalo do 

Amarante) e Litoral Oeste/Vale do Curu (Itapipoca e Tururu), com dois municípios em cada 

região e Litoral Norte com um município (Granja). 

Os clusters espaciais do tipo BA, compostos por doze municípios situados em 

cinco regiões de planejamento do Estado: Grande Fortaleza com seis municípios (Caucaia, 

Itaitinga, Maracanaú, Paraipaba, São Luís do Curu e Trairi); Litoral Oeste/Vale do Curu 

(Pentecoste e Umirim) e Sertão de Sobral (Graça e Mucambo), com dois municípios cada; 

Maciço de Baturité (Palmácia) e Serra da Ibiapaba (Carnaubal), com um município cada.  

O Gráfico 9 apresenta a evolução do número de municípios pertencentes a cada 

um dos tipos de clusters espaciais da produtividade agrícola do feijão com relação ao índice 

de distribuição de chuvas cearense entre os anos de 2008 a 2016.  

Pela análise do Gráfico 9 e Figura 24 é possível notar mudança na distribuição dos 

tipos clusters ao longo da série analisada com preponderância para os tipos BA e AB em anos 

bons de chuvas e BB e AA, em anos de chuvas abaixo da média. Por fim, e mais importante, 

são as mudanças ocorridas nos padrões espaciais dentro do território do estado ao longo dos 

anos analisados.  

A Tabela 24 apresenta a evolução da distribuição das quantidades de municípios 

por regiões de planejamento pertencentes a cada um dos quatro tipos de clusters espaciais 

bivariado da produtividade agrícola do feijão em relação ao índice de distribuição de chuvas 

observadas entre os anos de 2008 e 2016. A partir dessa tabela é possível observar a dinâmica 

territorial de cada tipo de cluster espacial bivariado com o índice de distribuição de chuvas 

observadas identificado. 
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Gráfico 9 – Evolução do número de municípios pertencentes a algum tipo de cluster espacial 

da produtividade agrícola do feijão bivariado com ao índice de distribuição de 

chuvas - Ceará - 2008 a 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 

 

Pela análise da Tabela 24 é possível concluir que os clusters espaciais do tipo 

Alto-Alto (AA), ou seja, municípios com alta produtividade de feijão circundados por 

municípios com elevado índice de distribuição de chuvas observadas no mesmo ano, 

registraram vários deslocamentos territoriais dentro do estado ao longo dos anos analisados. 

Percebe-se que um total de sete regiões de planejamento registrou a presença desse tipo de 

padrão espacial em algum dos anos analisados. Contudo, os clusters do tipo Alto-Alto (AA) 

concentraram-se principalmente nas regiões da Grande Fortaleza presente em sete anos e com 

a maior quantidade de municípios, seguido pelas regiões do Maciço de Baturité presente em 

seis anos também com quantidade expressiva de municípios e Serra de Ibiapaba, presente em 

cinco anos, revelando que, nestas regiões, estão presentes os municípios com os maiores 

índices de produtividade agrícola do feijão cearense em torno de municípios com elevado 

índice de distribuição de chuvas. 

Novamente pela análise da Tabela 24 é possível concluir que os clusters espaciais 

do tipo Baixo-Baixo (BB), ou seja, municípios com baixa produtividade de feijão circundados 

por municípios com baixo índice de distribuição de chuvas observadas, no mesmo ano, 

registraram também vários deslocamentos territoriais dentro do estado ao longo dos anos 

analisados. Percebe-se que doze regiões de planejamento registraram a presença desse tipo de 

padrão espacial em algum dos anos analisados. 

Contudo, os clusters do tipo Baixo-Baixo (BB) concentraram-se, principalmente, 

nas regiões do Sertão dos Inhamuns e Sertão Central presente em todos os anos, com 

quantidade expressiva de municípios, seguido pelas regiões do Sertão dos Crateús, com a 

maior quantidade observada de municípios e Sertão de Canindé, presente em oito anos e, por 

fim, pelas regiões do Cariri e Centro Sul, presente em sete anos, revelando que nestas regiões 

estavam presentes os municípios com os menores índices de produtividade agrícola do feijão 

cearense, em torno de municípios com os menores índice de distribuição de chuvas.   
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Tabela 24 – Evolução da distribuição das quantidades de municípios por regiões de 

planejamento pertencentes aos quatro tipos de clusters espaciais bivariado da 

produtividade agrícola do feijão em relação ao índice de distribuição de 

chuvas (IDC) - Ceará - 2008 a 2016 

Região de Planejamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ALTO-ALTO (AA) 

Cariri                   

Centro Sul                   

Grande Fortaleza   5 6 3 5   3 5 2 

Litoral Leste                   

Litoral Norte       1   1     1 

Litoral Oeste/Vale do Curu                 2 

Maciço de Baturité   2     4 5 6 5 4 

Serra da Ibiapaba     3 1 1 4     3 

Sertão Central                   

Sertão de Canindé       1       1   

Sertão de Sobral 1 1               

Sertão dos Crateús                   

Sertão dos Inhamuns                   

Vale do Jaguaribe                   

Total de Municípios 1 8 9 6 10 10 9 11 12 

BAIXO-BAIXO (BB) 

Cariri 3 5   3   6 3 3 9 

Centro Sul 2 3   2   3 1 4 6 

Grande Fortaleza 1                 

Litoral Leste 1               2 

Litoral Norte             1     

Litoral Oeste/Vale do Curu     1             

Maciço de Baturité                   

Serra da Ibiapaba                   

Sertão Central 2 7 1 3 10 1 3 5 5 

Sertão de Canindé 1 2 2 3 3 1 1 2   

Sertão de Sobral     1             

Sertão dos Crateús 5 1 7   9 11 6 4 1 

Sertão dos Inhamuns 2 4 3 4 3 5 4 3 3 

Vale do Jaguaribe 1   2 1 3   3 2   

Total de Municípios 18 22 17 16 28 27 22 23 26 

BAIXO-ALTO (BA) 

Cariri 3                 

Centro Sul 1                 

Grande Fortaleza   11 1 7 4 2 7 9 6 

Litoral Leste                   

Litoral Norte 2 6   5   3   2   

Litoral Oeste/Vale do Curu   2   1       1 2 

Maciço de Baturité   1   4 1 1 1   1 

Serra da Ibiapaba 5 5   5 1 1 4   1 

Sertão Central                   

Sertão de Canindé   1     1 1 1     

Sertão de Sobral 6 4 2 5 1 4 2   2 

Sertão dos Crateús                   

Sertão dos Inhamuns                   

Vale do Jaguaribe                   

Total de Municípios 17 30 3 27 8 12 15 12 12 

ALTO-BAIXO (AB) 

Cariri   19 2 9 1 3   4 8 

Centro Sul   4   1         2 

Grande Fortaleza                   

Litoral Leste 3           1   1 

Litoral Norte                   

Litoral Oeste/Vale do Curu                   

Maciço de Baturité 2                 

Serra da Ibiapaba                   

Sertão Central 6 2 2 4 1 4 1 3 2 

Sertão de Canindé 2             1   

Sertão de Sobral     1             

Sertão dos Crateús 3   2 6 1 1 2 1   

Sertão dos Inhamuns 3 1   1       1 2 

Vale do Jaguaribe 5 2 1 6 5 5 3 4 6 

Total de Municípios 24 28 8 27 8 13 7 14 21 

Total Geral 60 88 37 76 54 62 53 60 71 

Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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Já os clusters do tipo Baixo-Alto (BA), ou seja, municípios com baixa 

produtividade de feijão circundados por municípios com alto volume de chuvas observadas no 

mesmo ano, revelaram também vários deslocamentos territoriais, presente em nove regiões de 

planejamento. Os clusters do tipo Baixo-Alto (BA) concentraram-se principalmente nas 

regiões da Grande Fortaleza, com a maior quantidade de municípios e Sertão de Sobral 

aparecendo em oito anos, seguido pelas regiões da Serra da Ibiapaba aparecendo em sete 

anos, Maciço de Baturité presente em cinco anos e Litoral Norte, também presente em cinco 

anos com quantidade expressiva de municípios, revelando que, nestas regiões, estavam 

presentes os municípios com os menores índices de produtividade agrícola do feijão cearense 

em torno de municípios com elevado índice de distribuição de chuvas. 

Por fim, os clusters do tipo Alto-Baixo (AB), ou seja, municípios com alta 

produtividade de feijão circundados por municípios com baixo volume de chuvas observadas 

no mesmo ano, também registraram vários deslocamentos territoriais ao longo dos anos 

analisados tendo estado presentes em dez das catorze regiões de planejamento. Os clusters do 

tipo Alto-Baixo (AB) concentraram-se principalmente nas regiões do Vale do Jaguaribe e 

Sertão Central, presente em todos os anos e nas regiões do Cariri, com a maior quantidade de 

municípios e Sertão dos Crateús presente em sete anos, revelando que, nestas regiões, 

estavam presentes os municípios com os maiores índices de produtividade agrícola do feijão 

cearense, em torno de municípios com baixo índice de distribuição de chuvas. 

 

4.7.4 Produtividade agrícola do feijão versus escoamento superficial das chuvas 

 

Como explicitado na metodologia, a variável escoamento superficial (ES) 

representa o volume de escoamento de água ocorrido no limite de absorção do solo, medido 

com base nas precipitações ocorridas, no máximo de absorção de cada solo (capacidade de 

campo), levando-se em consideração uma evapotranspiração de 5 mm/dia. 

Através da Tabela 25 é possível concluir também que a produtividade agrícola do 

feijão, num dado município, guarda uma associação espacial global bivariada com o 

escoamento superficial das chuvas nos municípios vizinhos para os anos em análise com 

exceção de 2010, 2013 e 2015, que se revelaram estatisticamente insignificantes. Ou seja, 

existe claramente uma dependência espacial entre estas duas variáveis para seis anos em 

análise. 
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Tabela 25 – Coeficientes do I de Moran global bivariado para a produtividade agrícola do 

feijão (FPR) e escoamento superficial (ES) - Ceará - 2008 a 2016 

Variáveis/Ano Permutações Pseudo-p valor I E(I) = -1/(n-1) Mean Desvio-Padrão z-value 

FPR2008-ES2008 999  0,001  -0,2366  -0,0055  0,0037  0,0349  -6,8935  

FPR2009-ES2009 999  0,009  -0,0742  -0,0055  0,0014  0,0344  -2,1947  

FPR2010-ES2010 999  0,378  -0,0109  -0,0055  -0,0002  0,0355  -0,3012  

FPR2011-ES2011 999  0,001  -0,1607  -0,0055  0,0015  0,0336  -4,8247  

FPR2012-ES2012 999  0,055  0,0529  -0,0055  -0,0003  0,0334  1,5929  

FPR2013-ES2013 999  0,248  0,0209  -0,0055  -0,0014  0,0349  0,6383  

FPR2014-ES2014 999  0,007  0,0923  -0,0055  -0,0001  0,0360  2,5642  

FPR2015-ES2015 999  0,160  0,0354  -0,0055  0,0008  0,0349  0,9922  

FPR2016-ES2016 999  0,045  -0,0560  -0,0055  -0,0010  0,0336  -1,6338  

Nota: A pseudosignificância empírica baseada em 999 permutações aleatórias. Matriz de ponderação tipo Rainha 

de ordem 1. Fonte: Elaboração do autor. 

 

Novamente, percebe-se que o padrão de associação espacial entre estas duas 

variáveis muda em alguns anos, como observado na Figura 25.  

Nos anos de 2008, 2009, 2011 e 2016, anos considerados de chuva acima da 

média com exceção de 2016, o sinal dos coeficientes estimados foi negativo, revelando no 

geral, que municípios com elevada produtividade agrícola do feijão estavam rodeados por 

munícipios com baixo escoamento superficial das chuvas e que municípios com baixa 

produtividade agrícola do feijão estavam cercados por municípios com elevado escoamento 

superficial de chuvas, como se o excesso de escoamento prejudicasse a produtividade do 

feijão nos municípios vizinhos, fato esse já comentado anteriormente.  

Por outro lado, nos anos de 2012 e 2014, anos considerados de chuvas abaixo da 

média, o sinal dos coeficientes estimados passaram a ser positivos, revelando que municípios 

com elevada produtividade agrícola do feijão estavam circundados por munícipios com 

elevado escoamento superficial de chuvas e que municípios com baixa produtividade agrícola 

estavam cercados por municípios com baixo escoamento superficial de chuvas, o que já é 

esperado, pois menor que seja o escoamento das águas das chuvas nos municípios vizinhos, 

em anos de pouca chuva, afeta positivamente a produtividade de quem está do lado. 

Ao se analisar a magnitude do índice de Moran global bivariado pode-se afirmar 

que o grau de associação espacial bivariado da produtividade do feijão com o índice de 

distribuição de chuvas oscilou entre um valor negativo (-0,2366), no ano de 2008, e um valor 

positivo (+0,0923), no ano de 2014, revelando novamente que o grau de associação linear 

espacial bivariado entre estas duas variáveis não é tão forte em nenhum dos anos, fato esse já 

observado em relação as chuvas observadas e ao índice de distribuição de chuvas. Os anos 

que revelaram as maiores associações lineares com o escoamento superficial foram: 2008                    

(I = -0,2366); 2009 (I = -0,0742) e 2011 (I = -0,1607), para o caso de associação global 

negativa, e 2012 (I = +0,0529) e 2014 (I = +0,0923), no caso de associação global positiva. 
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Figura 25 – Diagramas de dispersão do I de Moran global bivariado para a produtividade 

agrícola do feijão (FPR) e escoamento superficial (ES) - Ceará - 2008 a 2016 
 

                                   2008                                                                     2009                                                                 2010                                       

 
 
                                   2011                                                                     2012                                                                 2013                                       

 
 
                                   2014                                                                     2015                                                                 2016                                       

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 

 

A força da associação linear entre a produtividade agrícola do feijão e o 

escoamento superficial das chuvas observados em 2008 foi em módulo igual a 0,2366, 

influenciada em boa parte pela presença de cinco pontos de alavancagem espaciais do tipo AB 

(Ibaretama, Caridade, Quixeré, Madalena e São João do Jaguaribe) e dois pontos de 

alavancagem do tipo BA (Lavras da Mangabeira e Ipaumirim). 
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Em 2009, a força da associação linear entre estas duas variáveis caiu para apenas 

0,0742, em módulo, mantendo-se ainda significante estatisticamente, em parte influenciada 

pela presença de seis outliers espaciais do tipo AA (Caririaçu, Granjeiro, Abaiara, Jaguaribe, 

Aurora e Mauriti), mesmo com a presença de sete pontos de alavancagem espaciais do tipo 

AB (Penaforte, Jardim, Jati, Juazeiro do Norte, Barbalha, Porteiras e Brejo Santo).  

No ano seguinte, os dados não revelaram nenhuma dependência espacial, em 

função da não significância estatística do coeficiente de autocorrelação linear global. 

Contudo, identificou-se nos dados dois outliers espaciais do tipo AA (Jaguaribe e Brejo 

Santo) e seis pontos de alavancagem espaciais do tipo AB (Quixeré, Itaiçaba, Russas, São 

João do Jaguaribe, Jaguaruana e Limoeiro do Norte) e também um ponto de alavancagem 

espacial do tipo BA (Senador Pompeu). 

No ano de 2011, a força da associação entre a produtividade do feijão e o 

escoamento superficial das chuvas voltou a crescer para 0,1607, em módulo, influenciado pela 

presença de sete pontos de alavancagem espaciais do tipo AB (São João do Jaguaribe, 

Quixeré, Ibaretama, Porteiras, Jardim, Abaiara e Banabuiu) e dois pontos de alavancagem 

espaciais do tipo BA (Marco e Pindoretama). O outlier espacial do tipo AA (Aurora) afetou 

negativamente a magnitude dessa medida. 

Em 2012, a força da associação linear bivariada passou a ter o sinal positivo e caiu 

para 0,0529, influenciada pela presença de dois outliers espaciais do tipo AB (São João do 

Jaguaribe e Limoeiro do Norte) que afetaram de forma negativa essa medida, mesmo com a 

presença de dois pontos de alavancagem espaciais do tipo AA (Jaguaribe e Pacoti). 

No ano de 2013, a força de associação linear global também não foi significativa 

estatisticamente, mesmo assim foi identificado nos dados quatro outliers espaciais do tipo AB 

(Pindoretama, Tabuleiro do Norte, Russas e São João do Jaguaribe) e um outlier espacial do 

tipo BA (Icapuí), que afetaram negativamente essa medida, mesmo com a presença de dois 

pontos de alavancagem do tipo AA (Jaguaribe e Jaguaruana). 

Em 2014, a força da aucorrelação espacial bivariada aumentou para 0,0923 

resultante, em boa parte, da presença de três pontos de alavancagem do tipo AA (Farias Brito, 

Ipaumirim e Juazeiro do Norte), mesmo com a presença de seis outliers espaciais do tipo AB 

(São João do Jaguaribe, Abaiara, Porteiras, Penaforte, Brejo Santo e Jati). 
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Figura 26 – Mapas de significância LISA do I de Moran local bivariado para a produtividade 

agrícola do feijão (FPR) e escoamento superficial (ES) - Ceará - 2008 a 2016 

                  2008                                                                                                           2009 

 
                  2010                                                                                                           2011 

 
                  2012                                                                                                           2013 

 
                  2014                                                                                                           2015 

 
                  2016                                                                                                            

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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No ano de 2015 não foi identificado novamente nenhuma dependência linear 

espacial global, mesmo assim, foi identificado nos dados quatro outliers espaciais do tipo AB 

(Barreira, Jati, Porteira e Barbalha) e dois outliers espaciais do tipo BA (Maracanaú e 

Pacatuba) e também dois pontos de alavancagem espaciais do tipo AA (Horizonte e 

Fortaleza), que podem ter influenciado a significância estatística dessa medida. 

Por fim, em 2016, a força da associação entre a produtividade do feijão e o 

escoamento superficial das chuvas foi pequena e igual a 0,0560, em módulo, mesmo com a 

presença de cinco pontos de alavancagem espaciais do tipo AB (Porteiras, Ererê, Crato, 

Barbalha e São João do Jaguaribe) e três pontos de alavancagem do tipo BA (Caucaia, 

Itaitinga e Pacatuba) que ajudaram nessa medida.  

Assim, como se pôde obter um coeficiente de autocorrelação espacial global num 

contexto bivariado com o escoamento superficial também é possível conseguir uma medida 

de autocorrelação espacial local bivariada com esta variável. A presente seção, calculou os 

coeficientes de autocorrelação espacial local bivariado da produtividade agrícola do feijão 

com o escoamento superficial. Semelhantemente ao cálculo do I de Moran global, somente os 

vizinhos da observação do município i, definidos conforme a matriz de pesos espaciais, são 

incluídos nesse cálculo. Com isso, é possível mapear os valores das probabilidade da medida, 

estatisticamente significativos, gerando os mapas de significância do I de Moran local 

bivariado da produtividade agrícola do feijão com o escoamento superficial disponível na 

Figura 26 abaixo.  

Pela análise da Figura 26 e do Gráfico 10, que relaciona a estatística do I de 

Moran local bivariado da produtividade agrícola do feijão com o escoamento superficial das 

chuvas e o número de municípios presentes em clusters espaciais cearense, entre os anos de 

2008 a 2016, é possível afirmar que, em 2008, um total de 39 municípios apresentou 

significância estatística revelando, assim, uma associação espacial local com o escoamento 

superficial das chuvas registrado nos municípios vizinhos.  

Esse número passou para apenas 18 municípios, em 2009, revelando uma queda 

no número de municípios apresentando dependência espacial local da produtividade do feijão 

em relação ao escoamento superficial das chuvas nos municípios vizinhos. Em 2010, o 

número de municípios que apresentou dependência espacial em relação à referida variável 

cresceu para 24 municípios. Em 2011, aumentou para 41 municípios; em 2012 caiu para 29 

municípios; em 2013 cresceu para 32 municípios; em 2014, caiu para 30 municípios; em 2015 

caiu para 28 e; em 2016; aumentou para 39 municípios. Vale ressaltar que os anos de 2010, 

2013 e 2015 não registrarem padrão espacial global, devido a não significância da estatística 
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do I de Moran global bivariado, mas registraram diferentes padrões de dependência local 

bivariada com a variável em estudo. 
 

Gráfico 10 – Relação entre a estatística do I de Moran local bivariado da produtividade 

agrícola do feijão com o escoamento superficial das chuvas e o número de 

municípios presentes em clusters espaciais - Ceará - 2008 a 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 

 

Na Figura 27 é possível observar os tipos de associação linear local da 

produtividade agrícola do feijão com o escoamento superficial das chuvas nos municípios 

vizinhos para os anos de 2008 a 2016. Através dela é possível identificar a presença de quatro 

tipos de clusters espaciais: Alto-Alto (AA); Baixo-Baixo (BB); Baixo-Alto (BA) e Alto-

Baixo (AB).  

A seguir segue a descrição dos tipos e a localização da dependência espacial local 

da produtividade agrícola do feijão, com a média do escoamento superficial das chuvas 

observado nos municípios vizinhos por regiões de planejamento e municípios cearenses para 

cada ano em análise. 

Pela análise da Figura 27 é possível observar que o número de municípios 

formando clusters espaciais da produtividade do feijão e o escoamento superficial das chuvas 

foi de 39 no ano de 2008. O principal padrão de dependência espacial local com esta variável 

encontrado foi do tipo Alto-Baixo (AB), com 22 municípios, seguido pelo Baixo-Alto (BA) 

com 8 municípios, Baixo-Baixo (BB), com 5 municípios e, em menor número, Alto-Alto 

(AA) com apenas 4 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo AB compostos por vinte e dois municípios 

localizados em seis regiões de planejamento do Estado do Ceará: Maciço de Baturité 

(Aracoiaba, Aratuba, Baturité, Capistrano, Itapiúna e Mulungu); Sertão Central (Banabuiú, 

Choró, Ibaretama, Ibicuitinga, Quixadá e Quixeramobim) e Vale do Jaguaribe (Limoeiro do 

Norte, Morada Nova, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte), com seis 

municípios cada região; Litoral Leste com dois municípios (Aracati e Jaguaruana); Cariri 

(Jati) e Grande Fortaleza (Paracuru), com um município cada região.  
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Figura 27 – Mapas de clusters LISA do I de Moran local bivariado para a produtividade 

agrícola do feijão (FPR) e escoamento superficial (ES) - Ceará - 2008 a 2016 

                    2008                                                                                                         2009  

 
                    2010                                                                                                         2011  

 
                    2012                                                                                                         2013  

 
                    2014                                                                                                         2015  

 
                    2016                                                                                                           

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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Os clusters espaciais do tipo BA formados por oito municípios situados em três 

regiões de planejamento: Cariri, com quatro municípios (Aurora, Lavras da Mangabeira, 

Milagres e Missão Velha); Centro Sul, com três municípios (Cariús, Ipaumirim e Umari) e 

Litoral Norte, com um município (Barroquinha). 

Os clusters espaciais do tipo BB, constituídos por cinco municípios presentes em 

quatro regiões do Ceará: Cariri com dois municípios (Campos Sales e Potengi); Centro Sul 

(Quixelô); Litoral Leste (Beberibe) e Sertão Central (Deputado Irapuan Pinheiro), com um 

município cada região. 

Por fim, os clusters espaciais do tipo AA formados por quatro municípios 

presentes em duas regiões de planejamento: Cariri, com três municípios (Caririaçu, Granjeiro 

e Várzea Alegre) e Litoral Oeste/Vale do Curu, com um município (Miraíma). 

Em 2009, o número de municípios formando clusters espaciais da produtividade 

do feijão e o escoamento superficial das chuvas caiu para apenas 18. O principal padrão de 

dependência espacial local com esta variável foi do tipo Alto-Baixo (AB), com 9 municípios, 

seguido pelo Baixo-Baixo (BB) com 6 municípios e Baixo-Alto (BA), com apenas 3 

municípios. Não foram encontrados clusters espaciais do tipo Alto-Alto (AA). 

Os clusters espaciais do tipo AB constituídos por nove municípios presentes em 

duas regiões cearense: Cariri, com oito municípios (Campos Sales, Jardim, Jati, Milagres, 

Penaforte, Porteiras, Salitre e Santana do Cariri) e Sertão Central, com apenas um município 

(Banabuiú). 

Os clusters espaciais do tipo BB, compostos por seis municípios localizados em 

quatro regiões: Cariri (Potengi e Tarrafas) e Sertão dos Crateús (Hidrolândia e Monsenhor 

Tabosa) com dois municípios cada região; Litoral Oeste/Vale do Curu (Itapajé) e Sertão de 

Sobral (Massapê), com um município cada região.  

Finalmente, os clusters espaciais do tipo BA formados por três municípios 

presentes em duas regiões de planejamento: Sertão de Canindé com dois municípios (Canindé 

e Madalena) e Sertão dos Crateús com um município (Santa Quitéria). 

Novamente pela Figura 27, é possível notar que, em 2010, o número de 

municípios formando clusters espaciais da produtividade do feijão e o escoamento superficial 

das chuvas aumentou para 24. O principal padrão de dependência espacial local encontrado 

foi do tipo Alto-Baixo (AB) com 8 municípios, seguido pelo Baixo-Baixo (BB) com 8 

municípios, Baixo-Alto (BA), com 6 municípios e em menor número Alto-Alto (AA), com 

apenas 2 municípios. 
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Os clusters espaciais do tipo AB compostos por oito municípios situados em 

quatro regiões de planejamento: Vale do Jaguaribe com quatro municípios (Limoeiro do 

Norte, Palhano, Russas e São João do Jaguaribe); Serra da Ibiapaba (Carnaubal e Viçosa do 

Ceará) e Litoral Leste (Aracati e Jaguaruana), com dois municípios cada.  

Os clusters espaciais do tipo BB formados por oito municípios localizados em três 

regiões: Litoral Norte, com quatro municípios (Bela Cruz, Camocim, Marco e Morrinhos); 

Litoral Oeste/Vale do Curu, com três municípios (Irauçuba, Itapajé e Tururu) e Vale do 

Jaguaribe, com um município (Tabuleiro do Norte). 

Os clusters espaciais do tipo BA constituídos por seis municípios presentes em 

duas regiões no Ceará: Sertão Central com cinco municípios (Banabuiú, Deputado Irapuan 

Pinheiro, Milhã, Senador Pompeu e Solonópole) e Centro Sul com um município (Acopiara).  

Por fim, o cluster espacial do tipo AA composto por dois municípios localizados 

na região do Sertão Central (Piquet Carneiro e Quixeramobim). Em 2011, o número de 

municípios formando clusters espaciais da produtividade do feijão e o escoamento superficial 

das chuvas aumentou para 41. O principal padrão de dependência espacial local encontrado 

foi do tipo Alto-Baixo (AB), com 18 municípios, seguido pelo Baixo-Alto (BA), com 11 

municípios, Baixo-Baixo (BB), com 7 municípios e em menor número Alto-Alto (AA), com 

apenas 5 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo AB formados por dezoito municípios localizados em 

seis regiões de planejamento do Ceará: Vale do Jaguaribe com seis municípios (Limoeiro do 

Norte, Morada Nova, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte); Sertão 

dos Crateús, com quatro municípios (Crateús, Independência, Novo Oriente e Tamboril); 

Sertão Central, com três municípios (Choró, Ibaretama e Quixadá); Cariri (Abaiara e Potengi) 

e Litoral Oeste/Vale do Curu (Apuiarés e Miraíma), com dois municípios cada região e 

Litoral Leste com um município (Jaguaruana). 

Os clusters espaciais do tipo BA, compostos por onze municípios presentes em 

cinco regiões de planejamento: Grande Fortaleza com quatro municípios (Fortaleza, 

Horizonte, Maranguape e Pindoretama); Sertão de Sobral, com três municípios (Graça, 

Mucambo e Reriutaba); Serra da Ibiapaba, com dois municípios (Ibiapina e Ubajara); Cariri 

(Lavras da Mangabeira) e Centro Sul (Ipaumirim), com um município em cada região.  

Os clusters espaciais do tipo BB, constituídos por sete municípios situados em 

quatro regiões: Maciço de Baturité, com três municípios (Aracoiaba, Aratuba e Itapiúna); 

Sertão de Canindé com dois municípios (Boa Viagem e Canindé); Litoral Norte (Cruz) e 

Litoral Oeste/Vale do Curu (Irauçuba), com um município em cada.  
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Por fim, os clusters espaciais do tipo AA formados por cinco municípios 

localizados em três regiões de planejamento do estado do Ceará: Grande Fortaleza com três 

municípios (Aquiraz, Eusébio e Itaitinga); Litoral Norte (Martinópole) e Serra da Ibiapaba 

(São Benedito), com um município em cada. 

Pela análise da Figura 27, é possível afirmar que no ano de 2012, o número de 

municípios formando clusters espaciais da produtividade do feijão e o escoamento superficial 

das chuvas caiu para 29. O principal padrão de dependência espacial local encontrado foi do 

tipo Baixo-Baixo (BB) e Alto-Alto (AA), com 10 municípios em cada, seguido pelo Alto-

Baixo (AB), com 5 municípios e Baixo-Alto (BA) com apenas 4 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BB, compostos por dez municípios, localizados em 

sete regiões de planejamento: Sertão dos Crateús, com quatro municípios (Crateús, 

Ipaporanga, Santa Quitéria e Tamboril); Cariri (Araripe); Grande Fortaleza (São Gonçalo do 

Amarante); Litoral Norte (Bela Cruz); Litoral Oeste/Vale do Curu (Tejuçuoca); Sertão de 

Canindé (Boa Viagem) e Sertão dos Inhamuns (Tauá), com apenas um município em cada 

região. 

Os clusters espaciais do tipo AA, formados por dez municípios presentes em três 

regiões de planejamento cearense: Centro Sul, com seis municípios (Baixio, Cariús, Cedro, 

Icó, Iguatu e Jucás); Cariri (Lavras da Mangabeira e Várzea Alegre) e Grande Fortaleza 

(Guaiúba e Maracanaú), com dois municípios cada região. 

Os clusters espaciais do tipo AB, constituídos por cinco municípios situados em 

três regiões de planejamento: Litoral Norte, com três municípios (Cruz, Itarema e Jijoca de 

Jericoacoara); Grande Fortaleza (Paraipaba) e Vale do Jaguaribe (Limoeiro do Norte), com 

um município cada região. 

Os clusters espaciais do tipo BA, compostos por quatro municípios, localizados 

em três regiões de planejamento do estado do Ceará: Grande Fortaleza, com dois municípios 

(Aquiraz e Eusébio); Cariri (Tarrafas) e Vale do Jaguaribe (Iracema), com um município 

cada. 

Em 2013, o número de municípios formando clusters espaciais da produtividade 

do feijão e o escoamento superficial das chuvas aumentou para 32. O principal padrão de 

dependência espacial local encontrado foi do tipo Baixo-Baixo (BB), com 16 municípios, 

seguido pelo Alto-Baixo (AB), com 9 municípios, Alto-Alto (AA), com 4 municípios e em 

menor número Baixo-Alto (BA), com apenas 3 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BB, formados por dezeseis municípios presentes em 

seis regiões de planejamento: Cariri, com cinco municípios (Altaneira, Antonina do Norte, 
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Araripe, Assaré e Campos Sales); Sertão dos Inhamuns, com quatro municípios (Aiuaba, 

Arneiroz, Parambu e Quiterianópolis); Litoral Norte, com três municípios (Bela Cruz, Cruz e 

Marco); Sertão dos Crateús, com dois municípios (Ipaporanga e Novo Oriente); Centro Sul 

(Catarina) e Grande Fortaleza (Eusébio), com um município cada.  

Os clusters espaciais do tipo AB, compostos por nove municípios, situados em 

quatro regiões do Ceará: Vale do Jaguaribe, com quatro municípios (Limoeiro do Norte, 

Quixeré, Russas e São João do Jaguaribe); Cariri com três municípios (Potengi, Salitre e 

Santana do Cariri); Grande Fortaleza (Fortaleza) e Sertão dos Crateús (Ipueiras), com um 

município cada região.  

Os clusters espaciais do tipo AA, formados por quatro municípios localizados em 

duas regiões de planejamento do estado do Ceará: Cariri, com três municípios (Brejo Santo, 

Milagres e Missão Velha) e Vale do Jaguaribe, com um município (Jaguaribe). Por fim, os 

clusters espaciais do tipo BA, constituídos por três municípios localizados em duas regiões de 

planejamento: Sertão de Sobral, com dois municípios (Alcântaras e Mucambo) e Litoral 

Leste, com apenas um município (Icapuí).  

Novamente pela observação da Figura 27, é possível destacar que, em 2014, o 

número de municípios formando clusters espaciais da produtividade do feijão e o escoamento 

superficial das chuvas caiu para 30. O principal padrão de dependência espacial local 

encontrado foi do tipo Baixo-Baixo (BB), com 13 municípios, seguido pelo Alto-Alto (AA) 

com 8 municípios, Baixo-Alto (BA), com 5 municípios e, em menor número, Alto-Baixo 

(AB), com apenas 4 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BB, constituídos por treze municípios, situados em 

seis regiões de planejamento do Ceará: Litoral Norte, com sete municípios (Bela Cruz, 

Camocim, Cruz, Granja, Jijoca de Jericoacoara, Marco e Morrinhos); Sertão de Sobral, com 

dois municípios (Moraújo e Senador Sá); Litoral Leste (Itaiçaba); Litoral Oeste/Vale do Curu 

(Itapipoca); Maciço de Baturité (Capistrano) e Sertão dos Crateús (Hidrolândia), com apenas 

um município, em cada região. 

Os clusters espaciais do tipo AA, formados por oito municípios, localizados em 

três regiões no Ceará: Cariri, com cinco municípios (Aurora, Caririaçu, Lavras da 

Mangabeira, Nova Olinda e Várzea Alegre); Centro Sul, com dois municípios (Cariús e 

Ipaumirim) e Litoral Oeste/Vale do Curu, com um município (Umirim). 

Os clusters espaciais do tipo BA, compostos por cinco municípios presentes em 

três regiões de planejamento do estado: Serra da Ibiapaba (São Benedito e Ubajara) e Sertão 

de Sobral (Graça e Mucambo), com dois municípios cada região e Centro Sul com um 
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município (Baixio). Por último, os clusters espaciais do tipo AB, formados por quatro 

municípios, localizados em quatro regiões: Cariri (Jati); Litoral Norte (Itarema); Maciço de 

Baturité (Aratuba) e Sertão dos Crateús (Tamboril), com um município em cada. 

De acordo com a Figura 27 é possível observar que, em 2015, o número de 

municípios formando clusters espaciais da produtividade do feijão e o escoamento superficial 

das chuvas caiu para 28. O principal padrão de dependência espacial local encontrado foi do 

tipo Alto-Baixo (AB), com 9 municípios, seguido pelo Baixo-Alto (BA), com 8 municípios, 

Baixo-Baixo (BB) com 7 municípios e em menor número Alto-Alto (AA), com apenas 4 

municípios. 

Os clusters espaciais do tipo AB, formados por nove municípios presentes em seis 

regiões do Ceará: Vale do Jaguaribe com três municípios (Limoeiro do Norte, Russas e São 

João do Jaguaribe); Cariri, com dois municípios (Jati e Milagres); Litoral Norte (Itarema); 

Sertão Central (Pedra Branca); Sertão de Canindé (Madalena) e Sertão dos Crateús (Novo 

Oriente), com um município cada região. Os clusters espaciais do tipo BA, compostos por 

oito municípios, localizados na região da Grande Fortaleza (Caucaia, Eusébio, Guaiúba, 

Itaitinga, Maracanaú, Maranguape, Pacatuba e Pindoretama). 

Os clusters espaciais do tipo BB, constituídos por sete municípios, situados em 

quatro regiões de planejamento: Centro Sul, com quatro municípios (Acopiara, Cedro, Iguatu 

e Orós); Serra da Ibiapaba (Ipu); Sertão Central (Quixeramobim) e Vale do Jaguaribe 

(Tabuleiro do Norte), com um município cada. Por fim, os clusters espaciais do tipo AA 

compostos por quatro municípios presentes em duas regiões de planejamento do estado do 

Ceará: Grande Fortaleza, com três municípios (Aquiraz, Fortaleza e Horizonte) e Cariri, com 

apenas um município (Barro). 

Por fim, em 2016, o número de municípios formando clusters espaciais da 

produtividade do feijão e o escoamento superficial das chuvas aumentou para 39. O principal 

padrão de dependência espacial local encontrado foi do tipo Alto-Baixo (AB), com 14 

municípios, seguido pelo Baixo-Baixo (BB), com 13 municípios, Baixo-Alto (BA), com 7 

municípios e em menor número Alto-Alto (AA), com apenas 5 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo AB, compostos por catorze municípios localizados 

em quatro regiões cearense: Vale do Jaguaribe, com seis municípios (Alto Santo, Limoeiro do 

Norte, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte); Maciço de Baturité, 

com quatro municípios (Acarape, Barreira, Baturité e Redenção); Cariri, com três municípios 

(Jati, Penaforte e Porteiras) e Litoral Leste, com um município (Jaguaruana).  
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Os clusters espaciais do tipo BB, formados por treze municípios situados em seis 

regiões de planejamento do Estado: Cariri, com quatro municípios (Altaneira, Assaré, Jardim 

e Potengi); Litoral Leste (Aracati e Itaiçaba); Sertão Central (Ibaretama e Quixadá); Sertão de 

Canindé (Boa Viagem e Madalena) e Vale do Jaguaribe (Morada Nova e Palhano), com dois 

municípios cada região e Litoral Oeste/Vale do Curu, com apenas um município (Apuiarés). 

Os clusters espaciais do tipo BA, formados por sete municípios localizados na 

região da Grande Fortaleza (Aquiraz, Caucaia, Horizonte, Itaitinga, Maracanaú, Pacatuba e 

Paraipaba). Por fim, os clusters espaciais do tipo AA, constituídos por cinco municípios 

presentes em duas regiões de planejamento: Grande Fortaleza, com quatro municípios 

(Eusébio, Maranguape, Pindoretama e São Gonçalo do Amarante) e Serra da Ibiapaba, com 

apenas um município (São Benedito). 

O Gráfico 11 apresenta a evolução do número de municípios pertencentes a cada 

um dos tipos de clusters espaciais da produtividade agrícola do feijão em relação ao 

escoamento superficial das chuvas cearenses entre os anos de 2008 a 2016.  
 

Gráfico 11 – Evolução do número de municípios pertencentes a algum tipo de cluster espacial 

da produtividade agrícola do feijão bivariado com o escoamento superficial das 

chuvas (ES) - Ceará - 2008 a 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 

 

Pela análise do Gráfico 11 e Figura 27 é possível notar mudanças na distribuição 

dos tipos clusters ao longo da série analisada com preponderância para os tipos AB e BA em 

anos bons de chuvas e BB e AA em anos de chuvas abaixo da média. Por fim, e mais 

importante, são as mudanças ocorridas nos padrões espaciais dentro do território do estado ao 

longo dos anos analisados.  

A Tabela 26 apresenta a evolução da distribuição das quantidades de municípios 

por regiões de planejamento pertencentes a cada um dos quatro tipos de clusters espaciais 

bivariado da produtividade agrícola do feijão em relação ao escoamento superficial das 

chuvas observadas entre os anos de 2008 e 2016. A partir dessa tabela é possível observar a 

dinâmica territorial de cada tipo de cluster espacial bivariado com o escoamento superficial 

das chuvas identificado. 
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Pela análise da Tabela 26 é possível concluir que os clusters espaciais do tipo     

Alto-Alto (AA), ou seja, municípios com alta produtividade de feijão circundados por 

municípios com elevado escoamento superficial de chuvas observadas no mesmo ano, 

registraram vários deslocamentos territoriais dentro do estado ao longo dos anos analisados. 

Percebe-se que um total de oito regiões de planejamento registraram a presença desse tipo de 

padrão espacial em algum dos anos analisados. Contudo, os clusters do tipo Alto-Alto (AA) 

concentraram-se principalmente nas regiões do Cariri, presente em cinco anos, com as 

maiores quantidades de municípios, seguido pelas regiões da Grande Fortaleza presente em 

quatro anos e Centro Sul, presente em apenas dois anos, revelando que nestas regiões estavam 

presentes os municípios com os maiores índices de produtividade agrícola do feijão cearense, 

em torno de municípios com elevado escoamento superficial das chuvas. 

Novamente pela análise da Tabela 26 é possível concluir que os clusters espaciais 

do tipo Baixo-Baixo (BB), ou seja, municípios com baixa produtividade de feijão circundados 

por municípios com baixo escoamento superficial de chuvas observadas no mesmo ano, 

registraram também nítidos deslocamentos territoriais dentro do estado ao longo dos anos 

analisados. Percebe-se que todas as regiões de planejamento registraram a presença desse tipo 

de padrão espacial em algum dos anos analisados. Contudo, os clusters do tipo Baixo-Baixo 

(BB) concentraram-se principalmente nas regiões do Litoral Oeste/Vale do Curu presente em 

seis anos, Litoral Norte e Cariri presente em cinco anos, com as quantidades mais expressivas 

de municípios, revelando que nestas regiões estavam presentes os municípios com os menores 

índices de produtividade agrícola do feijão cearense, em torno de municípios, com baixo 

escoamento superficial das chuvas. 

Já os clusters do tipo Baixo-Alto (BA), ou seja, municípios com baixa 

produtividade de feijão circundados por municípios com elevado escoamento superficial das 

chuvas observadas no mesmo ano, revelaram também vários deslocamentos territoriais, 

presente em onze regiões de planejamento. Os clusters do tipo Baixo-Alto (BA) 

concentraram-se principalmente nas regiões da Grande Fortaleza com a maior quantidade de 

municípios e Centro Sul presente em quatro anos, seguido pelas regiões do Sertão de Sobral e 

Cariri presente em três anos apenas, revelando que nestas regiões estavam presentes os 

municípios com os menores índices de produtividade agrícola do feijão cearense em torno de 

municípios com elevado escoamento superficial de chuvas. 
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Tabela 26 – Evolução da distribuição das quantidades de municípios por regiões de 

planejamento pertencentes aos quatro tipos de clusters espaciais bivariado da 

produtividade agrícola do feijão em relação ao escoamento superficial das 

chuvas (ES) - Ceará - 2008 a 2016 
Região de Planejamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ALTO-ALTO (AA) 

Cariri 3       2 3 5 1   

Centro Sul         6   2     

Grande Fortaleza       3 2     3 4 

Litoral Leste                   

Litoral Norte       1           

Litoral Oeste/Vale do Curu 1           1     

Maciço de Baturité                   

Serra da Ibiapaba       1         1 

Sertão Central     2             

Sertão de Canindé                   

Sertão de Sobral                   

Sertão dos Crateús                   

Sertão dos Inhamuns                   

Vale do Jaguaribe           1       

Total de Municípios 4 0 2 5 10 4 8 4 5 

BAIXO-BAIXO (BB) 

Cariri 2 2     1 5     4 

Centro Sul 1         1   4   

Grande Fortaleza         1 1       

Litoral Leste 1           1   2 

Litoral Norte     4 1 1 3 7     

Litoral Oeste/Vale do Curu   1 3 1 1   1   1 

Maciço de Baturité       3     1     

Serra da Ibiapaba               1   

Sertão Central 1             1 2 

Sertão de Canindé       2 1       2 

Sertão de Sobral   1         2     

Sertão dos Crateús   2     4 2 1     

Sertão dos Inhamuns         1 4       

Vale do Jaguaribe     1         1 2 

Total de Municípios 5 6 8 7 10 16 13 7 13 

BAIXO-ALTO (BA) 

Cariri 4     1 1         

Centro Sul 3   1 1     1     

Grande Fortaleza       4 2     8 7 

Litoral Leste           1       

Litoral Norte 1                 

Litoral Oeste/Vale do Curu                   

Maciço de Baturité                   

Serra da Ibiapaba       2     2     

Sertão Central     5             

Sertão de Canindé   2               

Sertão de Sobral       3   2 2     

Sertão dos Crateús   1               

Sertão dos Inhamuns                   

Vale do Jaguaribe         1         

Total de Municípios 8 3 6 11 4 3 5 8 7 

ALTO-BAIXO (AB) 

Cariri 1 8   2   3 1 2 3 

Centro Sul                   

Grande Fortaleza 1       1 1       

Litoral Leste 2   2 1         1 

Litoral Norte         3   1 1   

Litoral Oeste/Vale do Curu       2           

Maciço de Baturité 6           1   4 

Serra da Ibiapaba     2             

Sertão Central 6 1   3       1   

Sertão de Canindé               1   

Sertão de Sobral                   

Sertão dos Crateús       4   1 1 1   

Sertão dos Inhamuns                   

Vale do Jaguaribe 6   4 6 1 4   3 6 

Total de Municípios 22 9 8 18 5 9 4 9 14 

Total Geral 39 18 24 41 29 32 30 28 39 

Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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Por fim, os clusters do tipo Alto-Baixo (AB), ou seja, municípios com alta 

produtividade de feijão circundados por municípios com baixo escoamento superficial das 

chuvas observadas no mesmo ano, também registraram vários deslocamentos territoriais ao 

longo dos anos analisados tendo estado presentes em onze das catorze regiões de 

planejamento.  

Os clusters do tipo Alto-Baixo (AB) concentraram-se principalmente nas regiões 

do Vale do Jaguaribe com a maior quantidade de municípios e Cariri com a segunda maior 

quantidade de municípios presente em sete anos, seguido pelas regiões do Sertão Central, 

Sertão dos Crateús e Litoral Norte, presente em quatro anos, revelando que, nestas regiões, 

estão presentes os municípios com os maiores índices de produtividade agrícola do feijão 

cearense em torno de municípios com baixo escoamento superficial de chuvas. 

 

4.7.5 Produtividade agrícola do feijão versus índice de aridez 

 

Conforme citado na metodologia, a variável índice de aridez (IA) é a precipitação 

histórica de um determinado ponto dividido pela evapotranspiração potencial (máximo de 

evaporação que se pode ter em um determinado ponto). 

Finalmente, pela análise da Tabela 27, é possível inferir que existe associação 

espacial global também entre a produtividade agrícola do feijão num dado município e o 

índice de aridez nos municípios vizinhos para os anos analisados com exceção de 2010, 2013 

e 2014, que se revelaram estatisticamente insignificantes. Ou seja, existe dependência espacial 

geral entre estas duas variáveis na maioria dos anos analisados. 

 

Tabela 27 – Coeficientes do I de Moran global bivariado para a produtividade agrícola do 

feijão (FPR) e índice de aridez (IA) - Ceará - 2008 a 2016 
Variáveis/Ano Permutações Pseudo-p valor I E(I) = -1/(n-1) Mean Desvio-Padrão z-value 

FPR2008-IA2008 999  0,001  -0,1430  -0,0055  0,0004  0,0344  -4,1668  

FPR2009-IA2009 999  0,068  -0,0501  -0,0055  0,0009  0,0339  -1,5075  

FPR2010-IA2010 999  0,426  0,0041  -0,0055  0,0001  0,0358  0,1108  

FPR2011-IA2011 999  0,001  -0,1668  -0,0055  -0,0001  0,0345  -4,8321  

FPR2012-IA2012 999  0,015  0,0880  -0,0055  0,0004  0,0347  2,5447  

FPR2013-IA2013 999  0,362  0,0106  -0,0055  -0,0013  0,0353  0,3364  

FPR2014-IA2014 999  0,474  0,0014  -0,0055  -0,0007  0,0350  0,0606  

FPR2015-IA2015 999  0,027  0,0682  -0,0055  -0,0011  0,0344  2,0150  

FPR2016-IA2016 999  0,034  0,0650  -0,0055  -0,0016  0,0338  1,9672  

Nota: A pseudosignificância empírica baseada em 999 permutações aleatórias. Matriz de ponderação tipo Rainha 

de ordem 1. Fonte: Elaboração do autor. 

 

Novamente, percebe-se que o padrão de associação espacial entre estas duas 

variáveis muda ao longo dos anos conforme mostrado na Figura 28.  
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Nos anos de 2008, 2009 e 2011, considerados de chuvas acima da média, o sinal 

dos coeficientes estimados foram negativos, revelando que municípios com elevada 

produtividade agrícola do feijão estavam rodeados por munícipios com baixo índice de aridez 

e que municípios com baixa produtividade agrícola do feijão estavam cercados por 

municípios com elevado índice de aridez, ou seja, municípios com precipitação histórica 

acima da evapotranspiração potencial revelando menor grau de aridez.  

Figura 28 – Diagramas de dispersão do I de Moran global bivariado para a produtividade 

agrícola do feijão (FPR) e índice de aridez (IA) - Ceará - 2008 a 2016 

                                    2008                                                                    2009                                                                2010                                     

 
 

                                    2011                                                                    2012                                                                2013                                        

 
 

                                    2014                                                                    2015                                                               2016                                        

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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Enquanto isso, nos anos de 2012, 2015 e 2016, considerados de chuvas abaixo da 

normal climatológica, o sinal dos coeficientes estimados passaram a ser positivos, revelando 

que municípios com elevada produtividade agrícola do feijão estavam rodeados por 

munícipios com também elevado índice de aridez e que municípios com baixa produtividade 

agrícola estavam cercados por municípios com baixo índice de aridez, o que é esperado, pois, 

quanto menos árida a região, dado pelo maior índice de aridez, melhores as condições 

climáticas para o plantio dessa cultura. 

Ao se analisar a magnitude dos índices de Moran bivariado entre a produtividade 

do feijão e o índice de aridez, nota-se uma oscilação entre um valor negativo (-0,1668) no ano 

de 2011 e um valor positivo (+0,0880) para o ano de 2012, revelando novamente que o grau 

de associação linear espacial bivariado entre estas duas variáveis não era tão forte em nenhum 

dos anos, como já observado nas três variáveis climáticas anteriores.  

Os anos que revelaram as maiores associações lineares entre estas duas variáveis, 

foram: 2008 (I = -0,1430); 2009 (I = -0,0501) e 2011 (I = -0,1668) para o caso de associação 

global negativa e 2012 (I = +0,0880); 2015 (I = +0,0682) e 2016 (I = +0,0650) no caso de 

associação global positiva. 

Em suma, pelo exposto acima é possível afirmar que existe, no geral, um padrão 

de associação espacial global bivariado da produtividade do feijão cearense com todas as 

quatro variáveis climáticas escolhidas para a maioria dos anos analisados. Todavia, a direção 

dessa associação muda de negativo, em anos bons de chuvas, acima da normal climatológica, 

para positivo em anos ruins de chuvas, abaixo da média histórica, revelando um achado nunca 

antes visto na literatura, cuja principal explicação recai sobre a relação negativa do excesso de 

chuvas sobre a produtividade dessa cultura. Todavia, a autocorrelação espacial global 

bivariada revelou-se altamente significativa para a maioria dos anos, mas não tão forte, dado 

as baixas magnitudes dos índices calculados que, na maioria dos anos, ficou abaixo de 0,30, 

em módulo. Ademais, a não significância estatística ou a baixa magnitude dos índices 

calculados no nível global não impedem a presença de associações locais significativas 

estatisticamente, indicando a presença de dependência espacial local. 

A força da associação linear entre a produtividade agrícola do feijão e o índice de 

aridez em 2008 foi pequena e em módulo igual a 0,1430, mesmo com a presença de quatro 

pontos de alavancagem espaciais do tipo AB (Quixeré, Madalena, São João do Jaguaribe e 

Limoeiro do Norte) e também de um ponto de alavancagem espacial do tipo BA (Ibiapina) e 

com a presença de um outlier espacial do tipo AA (Caridade) que afetou negativamente essa 

medida. 
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Em 2009, o grau de dependência linear espacial entre essas duas variáveis se 

apresentou ainda mais fraco e em módulo igual a 0,0501, em parte explicada pela presença de 

três outliers espaciais do tipo AA (Aurora, Barbalha e Juazeiro do Norte) que afetaram 

negativamente essa medida e com a presença de dez pontos de alavancagem espaciais do tipo 

AB (Abaiara, Caririaçu, Jaguaribe, Penaforte, Mauriti, Brejo Santo, Porteiras, Limoeiro do 

Norte, Jardim e Jati) e também um ponto de alavancagem do tipo BA (Ibiapina) que afetaram 

positivamente essa medida.  

Para 2010 não se detectou nenhum padrão de associação linear global, mesmo 

assim foi identificado nos dados nove outliers espaciais do tipo AB (Quixeré, Jaguaribe, 

Brejo Santo, Itaiçaba, Russas, São João do Jaguaribe, Jaguaruana, Limoeiro do Norte e 

Porteiras) e um ponto de alavancagem espacial do tipo AA (Carnaubal) que possivelmente 

afetaram a significância estatística dessa medida. 

Em 2011, a força da associação entre a produtividade do feijão e o índice de 

aridez aumentou para 0,1668, em módulo, resultado da presença de oito pontos de 

alavancagem espaciais do tipo AB (São João do Jaguaribe, Quixeré, Banabuiú, Ibaretama, 

Brejo Santo, Porteiras, Abaiara e Limoeiro do Norte) e um ponto de alavancagem do tipo BA 

(Carnaubal). Os dois outliers espaciais do tipo AA (Aurora e Jardim) afetaram negativamente 

o crescimento dessa medida. 

No ano de 2012, a força da aucorrelação espacial bivariada passou a ser positiva 

caindo para 0,0880, resultado em parte explicado, pela presença de cinco outliers espaciais do 

tipo AB (Brejo Santo, Jaguaribe, São João do Jaguaribe, Porteiras e Limoeiro do Norte), 

mesmo com a presença de um ponto de alavancagem espacial do tipo AA (Pacoti).  

Para o ano de 2013, a força de associação linear global foi também não 

significativa estatisticamente, mesmo assim foi identificado nos dados cinco outliers espaciais 

do tipo AB (Jaguaribe, Jaguaruana, Tabuleiro do Norte, Russas e São João do Jaguaribe) e 

dois pontos de alavancagem espaciais do tipo AA (Pindoretama e Carnaúbal), que podem ter 

influenciado essa medida. 

Em 2014, a força de associação linear global novamente foi não significativa 

estatisticamente, mesmo assim foi identificado nos dados cinco outliers espaciais do tipo AB 

(São João do Jaguaribe, Barro, Porteiras, Penaforte e Brejo Santo) e também dois outliers 

espaciais do tipo BA (Ibiapina e Carnaubal) afetando negativamente a medida de 

autocorrelação entre as variáveis. Também foi localizado nos dados quatro pontos de 

alavancagem espaciais do tipo AA (Barbalha, Missão Velha, Farias Brito e Juazeiro do Norte) 

que podem ter afetado positivamente a medida do indicador. 
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Figura 29 – Mapas de significância LISA do I de Moran local bivariado para a produtividade 

agrícola do feijão (FPR) e índice de aridez (IA) - Ceará - 2008 a 2016 

                  2008                                                                                                           2009   

 
                  2010                                                                                                           2011   

 
                  2012                                                                                                           2013   

 
                  2014                                                                                                           2015   

 
                  2016                                                                                                           2009   

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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Em 2015, a força da aucorrelação espacial bivariada aumentou para 0,0682, ainda 

muito baixa, resultante em boa parte, da presença de quatro pontos de alavancagem espaciais 

do tipo AA (Horizonte, São João do Jaguaribe, Fortaleza e Barbalha), mesmo com a presença 

de dois outliers espaciais do tipo AB (Barreira e Porteira) e dois outliers espaciais do tipo BA 

(Ibiapina e Carnaubal) que podem ter afetado negativamente essa medida. 

Por fim, no ano de 2016, a força da aucorrelação espacial bivariada entre a 

produtividade da cultura do feijão e o índice de aridez manteve-se relativamente estável e 

fraca igual a 0,0650 resultante, em boa parte, da presença de três pontos de alavancagem 

espaciais do tipo AA (Ererê, Crato e Barbalha), mesmo com a presença de dois outliers 

espaciais do tipo AB (Porteiras e São João do Jaguaribe) e de um outlier espacial do tipo BA 

(Carnaubal) que podem ter influenciado negativamente essa medida. 

Assim, como se pôde obter um coeficiente de autocorrelação espacial global num 

contexto bivariado com o índice de aridez também é possível conseguir uma medida de 

autocorrelação espacial local bivariada com esta variável. A presente seção calculou os 

coeficientes de autocorrelação espacial local bivariado da produtividade agrícola do feijão 

com o índice de aridez.  

Semelhantemente ao cálculo do I de Moran global, somente os vizinhos da 

observação do município i, definidos conforme a matriz de pesos espaciais, são incluídos 

nesse cálculo. Com isso, é possível mapear os valores das probabilidade da medida, 

estatisticamente significativos, gerando os mapas de significância do I de Moran local 

bivariado da produtividade agrícola do feijão com o índice de aridez disponível na Figura 29.  

Pela análise da Figura 29 e Gráfico 12, que relaciona a estatística do I de Moran 

local bivariado da produtividade agrícola do feijão com o índice de aridez e o número de 

municípios presentes em clusters espaciais cearenses entre os anos de 2008 a 2016, é possível 

afirmar que, nesse período, a exceção do ano de 2011, um total de 56 municípios 

apresentaram significância estatística revelando, assim, uma dependência espacial local com o 

índice de aridez observado nos municípios vizinhos.  

Vale observar mesmo que 2010, 2013 e 2014 não tenham apresentado nenhum 

padrão de dependência espacial global com esta variável, foi ainda possível detectar diferentes 

padrões de dependência espaciais locais como será visto adiante. Vale destacar ainda que 

como o índice de aridez para cada município foi constante para todos os anos analisados, é 

possível afirmar que a dependência espacial local com esta variável é recorrente por parte dos 

mesmos municípios, mudando apenas o tipo de dependência espacial ao longo dos anos. 
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Gráfico 12 – Relação entre a estatística do I de Moran local bivariado da produtividade 

agrícola do feijão com o índice de aridez e o número de municípios presentes 

em clusters espaciais - Ceará - 2008 a 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 

 

Através da Figura 30 é possível observar os tipos de associação linear local da 

produtividade agrícola do feijão com o índice de aridez nos municípios vizinhos para os anos 

de 2008 a 2016. Através dela é possível identificar a presença de quatro tipos de clusters 

espaciais: Alto-Alto (AA); Baixo-Baixo (BB); Baixo-Alto (BA) e Alto-Baixo (AB).  

Segue a descrição dos tipos e a localização da dependência espacial local da 

produtividade agrícola do feijão cearense com a média do índice de aridez observado nos 

municípios vizinhos por regiões de planejamento e municípios cearenses para cada ano em 

análise. 

Pela análise da Figura 30 é possível observar que o número de municípios 

formando clusters espaciais da produtividade do feijão e a variável índice de aridez foi de 56, 

no ano de 2008. O principal padrão de dependência espacial local com esta variável 

encontrada foi do tipo Alto-Baixo (AB), com 23 municípios, seguido pelo Baixo-Baixo (BB) 

com 16 municípios, Baixo-Alto (BA), com 10 municípios e, em menor número, Alto-Alto 

(AA), com apenas 7 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo AB formados por vinte e três municípios localizados 

em cinco regiões de planejamento do Estado: Sertão Central (Banabuiú, Milhã, Mombaça, 

Pedra Branca, Piquet Carneiro, Quixadá, Quixeramobim e Senador Pompeu) e Vale do 

Jaguaribe (Jaguaretama, Jaguaribara, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixeré, Russas, São 

João do Jaguaribe e Tabuleiro do Norte), com oito municípios cada região; Sertão dos Crateús 

(Monsenhor Tabosa, Santa Quitéria e Tamboril) e Sertão dos Inhamuns (Arneiroz, Parambu e 

Tauá) com três municípios cada e Centro Sul, com um município (Acopiara).  
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Figura 30 – Mapas de clusters LISA do I de Moran local bivariado para a produtividade 

agrícola do feijão (FPR) e índice de aridez (IA) - Ceará - 2008 a 2016 

                   2008                                                                                                            2009                                                                         

 
                   2010                                                                                                            2011                                                                         

 
                   2012                                                                                                            2013                                                                         

 
                   2014                                                                                                            2015                                                                         

 
                   2016                                                                                                                                                                                     

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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Os clusters espaciais do tipo BB compostos, por dezesseis municípios, presentes 

em sete regiões de planejamento do Ceará: Centro Sul, com quatro municípios (Catarina, 

Orós, Quixelô e Saboeiro); Litoral Oeste/Vale do Curu, com três municípios (Apuiarés, 

General Sampaio e Tejuçuoca); Sertão Central (Deputado Irapuan Pinheiro e Solonópole); 

Sertão de Canindé (Itatira e Paramoti); Sertão dos Crateús (Independência e Novo Oriente); 

Sertão dos Inhamuns (Aiuaba e Quiterianópolis), com dois municípios cada região e Vale do 

Jaguaribe com um município (Alto Santo). 

Os clusters espaciais do tipo BA constituídos por dez municípios situados em 

duas regiões: Serra da Ibiapaba (Carnaubal, Ibiapina, São Benedito, Tianguá e Ubajara) e 

Sertão de Sobral (Coreaú, Frecheirinha, Graça, Massapê e Mucambo), com cinco municípios 

cada região. 

Por fim, os clusters espaciais do tipo AA, formados por sete municípios 

localizados em três regiões de planejamento do estado do Ceará: Maciço de Baturité, com 

cinco municípios (Baturité, Capistrano, Guaramiranga, Mulungu e Pacoti); Serra da Ibiapaba 

(Guaraciaba do Norte) e Sertão de Canindé (Caridade), com um município em cada região. 

Ainda pela Figura 30 é possível notar que, em 2009, o número de municípios 

formando clusters espaciais da produtividade do feijão e o índice de aridez manteve-se em 56. 

O principal padrão de dependência espacial local com esta variável passou a ser do tipo 

Baixo-Baixo (BB), com 27 municípios, seguido pelo Baixo-Alto (BA), com 15 municípios, 

Alto-Baixo (AB), com 12 municípios e, em menor número, Alto-Alto (AA), com apenas 2 

municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BB, constituídos por vinte e sete municípios, 

presentes em sete regiões de planejamento: Sertão Central com nove municípios (Deputado 

Irapuan Pinheiro, Milhã, Mombaça, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Quixadá, Quixeramobim, 

Senador Pompeu e Solonópole); Sertão dos Crateús com cinco municípios (Independência, 

Monsenhor Tabosa, Novo Oriente, Santa Quitéria e Tamboril); Sertão dos Inhamuns, com 

quatro municípios (Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis e Tauá); Centro Sul, com três 

municípios (Acopiara, Catarina e Saboeiro); Litoral Oeste/Vale do Curu (Apuiarés e 

Tejuçuoca); Sertão de Canindé (Itatira e Paramoti) e Vale do Jaguaribe (Morada Nova e 

Tabuleiro do Norte), com dois municípios em cada região. 

Os clusters espaciais do tipo BA, compostos por quinze municípios presentes em 

quatro regiões: Serra da Ibiapaba, com seis municípios (Carnaubal, Guaraciaba do Norte, 

Ibiapina, São Benedito, Tianguá e Ubajara); Sertão de Sobral, com cinco municípios (Coreaú, 
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Frecheirinha, Graça, Massapê e Mucambo); Maciço de Baturité, com três municípios 

(Baturité, Capistrano e Mulungu) e Sertão de Canindé, com um município (Caridade).  

Os clusters espaciais do tipo AB, formados por doze municípios situados em 

cinco regiões de planejamento do estado do Ceará: Vale do Jaguaribe, com sete municípios 

(Alto Santo, Jaguaretama, Jaguaribara, Limoeiro do Norte, Quixeré, Russas e São João do 

Jaguaribe); Centro Sul, com dois municípios (Orós e Quixelô); Litoral Oeste/Vale do Curu 

(General Sampaio); Sertão Central (Banabuiú) e Sertão dos Inhamuns (Aiuaba), com um 

município cada região. Por fim, o cluster espacial do tipo AA, formado por dois municípios 

localizados na região do Maciço de Baturité (Guaramiranga e Pacoti). 

Novamente pela análise da Figura 30, nota-se que, em 2010, o número de 

municípios formando clusters espaciais da produtividade do feijão e o índice de aridez 

manteve-se ainda em 56. O principal padrão de dependência espacial local com esta variável 

novamente foi do tipo Baixo-Baixo (BB), com 27 municípios, seguido pelo Alto-Baixo (AB) 

com 12 municípios, Baixo-Alto (BA), com 9 municípios e em menor número Alto-Alto (AA) 

com apenas 8 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BB compostos por vinte e sete municípios presentes 

em sete regiões de planejamento do Estado: Sertão Central, com sete municípios (Banabuiú, 

Deputado Irapuan Pinheiro, Milhã, Pedra Branca, Quixadá, Senador Pompeu e Solonópole); 

Sertão dos Inhamuns (Aiuaba, Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis e Tauá) e Vale do 

Jaguaribe (Alto Santo, Jaguaretama, Jaguaribara, Morada Nova e Tabuleiro do Norte), com 

cinco municípios cada região; Sertão dos Crateús, com quatro municípios (Independência, 

Monsenhor Tabosa, Novo Oriente e Tamboril); Litoral Oeste/Vale do Curu, com três 

municípios (Apuiarés, General Sampaio e Tejuçuoca); Sertão de Canindé, com dois 

municípios (Itatira e Paramoti) e  Centro Sul, com um município (Acopiara).  

Os clusters espaciais do tipo AB, formados por doze municípios presentes em 

quatro regiões de planejamento: Centro Sul (Catarina, Orós, Quixelô e Saboeiro) e Vale do 

Jaguaribe (Limoeiro do Norte, Quixeré, Russas e São João do Jaguaribe), com quatro 

municípios cada; Sertão Central, com três municípios (Mombaça, Piquet Carneiro e 

Quixeramobim) e Sertão dos Crateús, com um município (Santa Quitéria).  

Os clusters espaciais do tipo BA constituídos por nove municípios situados em 

três regiões: Maciço de Baturité, com cinco municípios (Baturité, Capistrano, Guaramiranga, 

Mulungu e Pacoti); Sertão de Sobral, com três municípios (Coreaú, Graça e Mucambo) e 

Sertão de Canindé, com um município (Caridade). Por fim, os clusters espaciais do tipo AA 

combinados por oito municípios situados em duas regiões de planejamento do estado do 
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Ceará: Serra da Ibiapaba, com seis municípios (Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, 

São Benedito, Tianguá e Ubajara) e Sertão de Sobral, com dois municípios (Frecheirinha e 

Massapê). 

Ainda na Figura 30, o número de municípios formando clusters espaciais da 

produtividade do feijão e o índice de aridez aumentou para 57, para o ano de 2011. O 

principal padrão de dependência espacial local com esta variável voltou a ser do tipo Alto-

Baixo (AB) com 27 municípios, seguido pelo Baixo-Alto (BA) e Baixo-Baixo (BB), com 13 

municípios em cada e em menor número Alto-Alto (AA), com apenas 4 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo AB, formados por vinte e sete municípios 

localizados em sete regiões: Vale do Jaguaribe com nove municípios (Alto Santo, 

Jaguaretama, Jaguaribara, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixeré, Russas, São João do 

Jaguaribe e Tabuleiro do Norte); Sertão Central (Banabuiú, Pedra Branca, Quixadá, 

Quixeramobim e Senador Pompeu) e Sertão dos Crateús (Independência, Monsenhor Tabosa, 

Novo Oriente, Santa Quitéria e Tamboril) com cinco municípios cada região; Centro Sul 

(Acopiara, Iguatu e Orós) e Litoral Oeste/Vale do Curu (Apuiarés, General Sampaio e 

Tejuçuoca) ,com três municípios cada região; Sertão de Canindé (Paramoti) e Sertão dos 

Inhamuns (Aiuaba), com um município cada.  

Os clusters espaciais do tipo BA, compostos por treze municípios presentes em 

três regiões de planejamento: Maciço de Baturité, com cinco municípios (Baturité, 

Capistrano, Guaramiranga, Mulungu e Pacoti); Serra da Ibiapaba (Carnaubal, Ibiapina, 

Tianguá e Ubajara) e Sertão de Sobral (Coreaú, Frecheirinha, Graça e Mucambo), com quatro 

municípios cada região.  

Os clusters espaciais do tipo BB, combinados por treze municípios situados em 

quatro regiões do Ceará: Sertão Central, com cinco municípios (Deputado Irapuan Pinheiro, 

Milhã, Mombaça, Piquet Carneiro e Solonópole); Sertão dos Inhamuns, com quatro 

municípios (Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis e Tauá); Centro Sul, com três municípios 

(Catarina, Quixelô e Saboeiro) e Sertão de Canindé, com um município (Itatira).  

Por fim, os clusters espaciais do tipo AA, compostos por quatro municípios 

presentes em três regiões de planejamento do estado do Ceará: Serra da Ibiapaba, com dois 

municípios (Guaraciaba do Norte e São Benedito); Sertão de Canindé (Caridade) e Sertão de 

Sobral (Massapê) com um município cada. 

Ainda na Figura 30, observa-se que o número de municípios formando clusters 

espaciais da produtividade do feijão e o índice de aridez retornou para 56, em 2012.                          

O principal padrão de dependência espacial local com esta variável voltou a ser do tipo Baixo-
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Baixo (BB), com 30 municípios, seguido pelo Alto-Baixo (AB) e Baixo-Alto (BA) com 9 

municípios em cada e em menor número Alto-Alto (AA), com apenas 8 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BB, compostos por trinta municípios localizados em 

sete regiões de planejamento: Sertão Central, com nove municípios (Banabuiú, Deputado 

Irapuan Pinheiro, Milhã, Mombaça, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Quixadá, Senador 

Pompeu e Solonópole); Sertão dos Crateús (Independência, Monsenhor Tabosa, Novo 

Oriente, Santa Quitéria e Tamboril) e Sertão dos Inhamuns (Aiuaba, Arneiroz, Parambu, 

Quiterianópolis e Tauá) com cinco municípios cada região; Centro Sul, com quatro 

municípios (Acopiara, Catarina, Quixelô e Saboeiro); Vale do Jaguaribe com três municípios 

(Jaguaretama, Morada Nova e Tabuleiro do Norte); Litoral Oeste/Vale do Curu (Apuiarés e 

Tejuçuoca) e Sertão de Canindé (Itatira e Paramoti) com dois municípios em cada.  

Os clusters espaciais do tipo AB constituídos por nove municípios localizados em 

quatro regiões do Ceará: Vale do Jaguaribe, com seis municípios (Alto Santo, Jaguaribara, 

Limoeiro do Norte, Quixeré, Russas e São João do Jaguaribe); Centro Sul (Orós); Litoral 

Oeste/Vale do Curu (General Sampaio) e Sertão Central (Quixeramobim), com um município 

em cada região.  

Os clusters espaciais do tipo BA formados por nove municípios presentes em 

quatro regiões de planejamento do Estado: Serra da Ibiapaba (Carnaubal, Guaraciaba do Norte 

e São Benedito) e Sertão de Sobral (Coreaú, Graça e Mucambo), com três municípios cada 

região; Maciço de Baturité com dois municípios (Baturité e Capistrano) e Sertão de Canindé, 

com um município (Caridade). 

Finalmente, os clusters espaciais do tipo AA, compostos por oito municípios 

situados em três regiões de planejamento: Maciço de Baturité (Guaramiranga, Mulungu e 

Pacoti) e Serra da Ibiapaba (Ibiapina, Tianguá e Ubajara), com três municípios cada e Sertão 

de Sobral com dois municípios (Frecheirinha e Massapê). 

Em 2013, o número de municípios formando clusters espaciais da produtividade 

do feijão e o índice de aridez manteve-se, ainda, em 56. O principal padrão de dependência 

espacial local com esta variável novamente foi do tipo Baixo-Baixo (BB), com 22 municípios, 

seguido pelo Alto-Baixo (AB) com 17 municípios, Alto-Alto (AA) com 10 municípios e, por 

Baixo-Alto (BA), com 7 municípios. 

Os clusters do tipo BB compostos por vinte e dois municípios localizados em sete 

regiões de planejamento cearense: Sertão dos Crateús (Independência, Monsenhor Tabosa, 

Novo Oriente, Santa Quitéria e Tamboril) e Sertão dos Inhamuns (Aiuaba, Arneiroz, 

Parambu, Quiterianópolis e Tauá), com cinco municípios em cada região; Centro Sul 
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(Acopiara, Catarina e Saboeiro); Litoral Oeste/Vale do Curu (Apuiarés, General Sampaio e 

Tejuçuoca) e Sertão Central (Deputado Irapuan Pinheiro, Mombaça e Piquet Carneiro), com 

três municípios cada; Sertão de Canindé com dois municípios (Itatira e Paramoti) e Vale do 

Jaguaribe, com um município (Jaguaretama). 

Os clusters espaciais do tipo AB constituídos por dezessete municípios situados 

em três regiões de Planejamento do Estado: Vale do Jaguaribe, com oito municípios (Alto 

Santo, Jaguaribara, Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixeré, Russas, São João do 

Jaguaribe e Tabuleiro do Norte); Sertão Central com sete municípios (Banabuiú, Milhã, Pedra 

Branca, Quixadá, Quixeramobim, Senador Pompeu e Solonópole) e Centro Sul, com dois 

municípios (Orós e Quixelô).  

Os clusters espaciais do tipo AA, formados por dez municípios presentes em três 

regiões: Serra da Ibiapaba, com cinco municípios (Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Ibiapina, 

São Benedito e Ubajara); Maciço de Baturité, com quatro municípios (Baturité, Capistrano, 

Mulungu e Pacoti) e Sertão de Sobral, com um município (Massapê). Por fim, os clusters 

espaciais do tipo BA constituídos por sete municípios presentes em quatro regiões de 

planejamento: Sertão de Sobral com quatro municípios (Coreaú, Frecheirinha, Graça e 

Mucambo); Maciço de Baturité (Guaramiranga); Serra da Ibiapaba (Tianguá) e Sertão de 

Canindé (Caridade), com um município em cada região.  

Pela análise da Figura 30, o número de municípios formando clusters espaciais da 

produtividade do feijão e o índice de aridez manteve-se ainda em 56, no ano de 2014.                      

O principal padrão de dependência espacial local com esta variável novamente foi do tipo 

Baixo-Baixo (BB), com 28 municípios, seguido pelo Baixo-Alto (BA), com 12 municípios, 

Alto-Baixo (AB), com 11 municípios e, em menor número, Alto-Alto (AA), com apenas 5 

municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BB formados por vinte e oito municípios localizados 

em sete regiões de planejamento: Sertão Central, com sete municípios (Deputado Irapuan 

Pinheiro, Milhã, Mombaça, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Senador Pompeu e Solonópole); 

Sertão dos Inhamuns, com cinco municípios (Aiuaba, Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis e 

Tauá); Sertão dos Crateús (Independência, Monsenhor Tabosa, Novo Oriente e Santa 

Quitéria) e Vale do Jaguaribe (Limoeiro do Norte, Morada Nova, Quixeré e Tabuleiro do 

Norte), com quatro municípios em cada região; Centro Sul (Acopiara, Catarina e Quixelô) e  

Litoral Oeste/Vale do Curu (Apuiarés, General Sampaio e Tejuçuoca), com três municípios 

em cada e Sertão de Canindé com dois municípios (Itatira e Paramoti).  
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Os clusters espaciais do tipo BA, compostos por doze municípios localizados em 

quatro regiões de planejamento cearense: Serra da Ibiapaba, com seis municípios (Carnaubal, 

Guaraciaba do Norte, Ibiapina, São Benedito, Tianguá e Ubajara); Sertão de Sobral com 

quatro municípios (Coreaú, Graça, Massapê e Mucambo); Maciço de Baturité (Capistrano) e 

Sertão de Canindé (Caridade), com um município cada.  

Os clusters espaciais do tipo AB, formados por onze municípios presentes em 

quatro regiões: Vale do Jaguaribe, com cinco municípios (Alto Santo, Jaguaretama, 

Jaguaribara, Russas e São João do Jaguaribe); Sertão Central com três municípios (Banabuiú, 

Quixadá e Quixeramobim); Centro Sul, com dois municípios (Orós e Saboeiro) e Sertão dos 

Crateús, com um município (Tamboril). 

Por fim, os clusters espaciais do tipo AA constituídos por cinco municípios 

localizados em duas regiões de planejamento do Estado: Maciço de Baturité, com quatro 

municípios (Baturité, Guaramiranga, Mulungu e Pacoti) e Sertão de Sobral, com apenas um 

município (Frecheirinha). 

Em 2015, o número de municípios formando clusters espaciais da produtividade 

do feijão e o índice de aridez manteve-se em 56. O principal padrão de dependência espacial 

local com esta variável novamente foi do tipo Baixo-Baixo (BB), com 25 municípios, seguido 

pelo Alto-Baixo (AB), com 14 municípios, Baixo-Alto (BA), com 9 municípios e em menor 

número Alto-Alto (AA), com apenas 8 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BB, compostos por vinte e cinco municípios 

presentes em sete regiões de planejamento do Ceará: Sertão Central com sete municípios 

(Deputado Irapuan Pinheiro, Milhã, Mombaça, Piquet Carneiro, Quixadá, Senador Pompeu e 

Solonópole); Centro Sul, com cinco municípios (Acopiara, Catarina, Orós, Quixelô e 

Saboeiro); Sertão dos Inhamuns, com quatro municípios (Arneiroz, Parambu, Quiterianópolis 

e Tauá); Sertão dos Crateús (Independência, Monsenhor Tabosa e Santa Quitéria) e Vale do 

Jaguaribe (Jaguaretama, Morada Nova e Tabuleiro do Norte) com três municípios cada 

região; Litoral Oeste/Vale do Curu com dois municípios (Apuiarés e Tejuçuoca) e Sertão de 

Canindé, com um município (Itatira). 

Os clusters do tipo AB combinados por catorze municípios localizados em seis 

regiões de planejamento: Vale do Jaguaribe, com seis municípios (Alto Santo, Jaguaribara, 

Limoeiro do Norte, Quixeré, Russas e São João do Jaguaribe); Sertão Central, com três 

municípios (Banabuiú, Pedra Branca e Quixeramobim); Sertão dos Crateús, com dois 

municípios (Novo Oriente e Tamboril); Litoral Oeste/Vale do Curu (General Sampaio); 

Sertão de Canindé (Paramoti) e Sertão dos Inhamuns (Aiuaba), com um município cada. 
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Os clusters do tipo BA formados por nove municípios situados em três regiões: 

Serra da Ibiapaba (Carnaubal, Guaraciaba do Norte, Ibiapina e São Benedito) e Sertão de 

Sobral (Coreaú, Graça, Massapê e Mucambo), com quatro municípios em cada região e 

Maciço de Baturité com um município (Capistrano). Por fim, os clusters espaciais do tipo 

AA, combinados por oito municípios presentes em quatro regiões do estado do Ceará: Maciço 

de Baturité, com quatro municípios (Baturité, Guaramiranga, Mulungu e Pacoti); Serra da 

Ibiapaba, com dois municípios (Tianguá e Ubajara); Sertão de Canindé (Caridade) e Sertão de 

Sobral (Frecheirinha), com apenas um município em cada região. 

Por fim, em 2016, o número de municípios formando clusters espaciais da 

produtividade do feijão e o índice de aridez manteve-se ainda em 56. O principal padrão de 

dependência espacial local com esta variável novamente foi do tipo Baixo-Baixo (BB), com 

21 municípios, seguido pelo Alto-Baixo (AB) com 18 municípios, Alto-Alto (AA), com 9 

municípios e em menor número Baixo-Alto (BA) com apenas 8 municípios. 

Os clusters espaciais do tipo BB, combinados por vinte e um municípios presentes 

em sete regiões de planejamento do estado do Ceará: Sertão Central com sete municípios 

(Banabuiú, Deputado Irapuan Pinheiro, Mombaça, Pedra Branca, Piquet Carneiro, Quixadá e 

Solonópole); Sertão dos Crateús, com quatro municípios (Independência, Monsenhor Tabosa, 

Novo Oriente e Santa Quitéria); Centro Sul (Acopiara, Catarina e Saboeiro) e Sertão dos 

Inhamuns (Aiuaba, Parambu e Tauá), cada região com três municípios;  Litoral Oeste/Vale do 

Curu com dois municípios (Apuiarés e General Sampaio); Sertão de Canindé (Itatira) e Vale 

do Jaguaribe (Morada Nova), com um município cada. 

Os clusters espaciais do tipo AB formados por dezoito municípios situados em 

sete regiões de planejamento do estado: Vale do Jaguaribe, com oito municípios (Alto Santo, 

Jaguaretama, Jaguaribara, Limoeiro do Norte, Quixeré, Russas, São João do Jaguaribe e 

Tabuleiro do Norte); Sertão Central, com três municípios (Milhã, Quixeramobim e Senador 

Pompeu); Centro Sul (Orós e Quixelô) e Sertão dos Inhamuns (Arneiroz e Quiterianópolis), 

com dois municípios cada região; Litoral Oeste/Vale do Curu (Tejuçuoca); Sertão de Canindé 

(Paramoti) e Sertão dos Crateús (Tamboril) ,com apenas um município cada.  

Os clusters espaciais do tipo AA, compostos por nove municípios, localizados em 

três regiões: Maciço de Baturité (Baturité, Guaramiranga, Mulungu e Pacoti) e Serra da 

Ibiapaba (Guaraciaba do Norte, Ibiapina, São Benedito e Ubajara), com quatro municípios em 

cada região e Sertão de Sobral, com um município (Coreaú). 

Os clusters espaciais do tipo BA constituídos por oito municípios localizados em 

quatro regiões de planejamento: Sertão de Sobral com quatro municípios (Frecheirinha, 
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Graça, Massapê e Mucambo); Serra da Ibiapaba, com dois municípios (Carnaubal e Tianguá); 

Maciço de Baturité (Capistrano) e Sertão de Canindé (Caridade), com um município em cada. 

 O Gráfico 13 apresenta a evolução do número de municípios pertencentes a cada 

um dos tipos de clusters espaciais da produtividade agrícola do feijão com relação ao índice 

de aridez entre os anos de 2008 a 2016.  
 

Gráfico 13 – Evolução do número de municípios pertencentes a algum tipo de cluster espacial 

da produtividade agrícola do feijão bivariado com o índice de aridez (IA) - 

Ceará - 2008 a 2016 

 
Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 

 

Pela análise do Gráfico 13 e Figura 30, é possível notar mudanças nas 

distribuições dos tipos clusters ao longo da série analisada, com preponderância para os tipos 

AB e BA em anos bons de chuvas e BB e AA em anos com chuvas abaixo da média. Por fim, 

e mais importante, são as mudanças ocorridas nos padrões espaciais dentro do território do 

Ceará ao longo dos anos analisados.  

A Tabela 28 apresenta a evolução da distribuição das quantidades de municípios 

por regiões de planejamento pertencentes a cada um dos quatro tipos de clusters espaciais 

bivariado da produtividade agrícola do feijão em relação ao índice de aridez observado entre 

os anos de 2008 e 2016. A partir dessa tabela é possível observar a dinâmica territorial de 

cada tipo de cluster espacial bivariado com o índice de aridez identificado. 

Pela análise da Tabela 28 é possível concluir que os clusters espaciais do tipo 

Alto-Alto (AA), ou seja, municípios com alta produtividade de feijão circundados por 

municípios com elevado índice de aridez registraram poucos deslocamentos territoriais dentro 

do estado, ao longo dos anos analisados. Percebe-se que quatro regiões de planejamento 

registraram a presença desse tipo de padrão espacial em algum dos anos analisados.  
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Tabela 28 – Evolução da distribuição das quantidades de municípios por regiões de 

planejamento pertencentes aos quatro tipos de clusters espaciais bivariado da 

produtividade agrícola do feijão em relação ao índice de aridez (IA) - Ceará - 

2008 a 2016  
Região de Planejamento 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

ALTO-ALTO (AA) 

Cariri                   

Centro Sul                   

Grande Fortaleza                   

Litoral Leste                   

Litoral Norte                   

Litoral Oeste/Vale do Curu                   

Maciço de Baturité 5 2     3 4 4 4 4 

Serra da Ibiapaba 1   6 2 3 5   2 4 

Sertão Central                   

Sertão de Canindé 1     1       1   

Sertão de Sobral     2 1 2 1 1 1 1 

Sertão dos Crateús                   

Sertão dos Inhamuns                   

Vale do Jaguaribe                   

Total de Municípios 7 2 8 4 8 10 5 8 9 

BAIXO-BAIXO (BB) 

Cariri                   

Centro Sul 4 3 1 3 4 3 3 5 3 

Grande Fortaleza                   

Litoral Leste                   

Litoral Norte                   

Litoral Oeste/Vale do Curu 3 2 3   2 3 3 2 2 

Maciço de Baturité                   

Serra da Ibiapaba                   

Sertão Central 2 9 7 5 9 3 7 7 7 

Sertão de Canindé 2 2 2 1 2 2 2 1 1 

Sertão de Sobral                   

Sertão dos Crateús 2 5 4   5 5 4 3 4 

Sertão dos Inhamuns 2 4 5 4 5 5 5 4 3 

Vale do Jaguaribe 1 2 5   3 1 4 3 1 

Total de Municípios 16 27 27 13 30 22 28 25 21 

BAIXO-ALTO (BA) 

Cariri                   

Centro Sul                   

Grande Fortaleza                   

Litoral Leste                   

Litoral Norte                   

Litoral Oeste/Vale do Curu                   

Maciço de Baturité   3 5 5 2 1 1 1 1 

Serra da Ibiapaba 5 6   4 3 1 6 4 2 

Sertão Central                   

Sertão de Canindé   1 1   1 1 1   1 

Sertão de Sobral 5 5 3 4 3 4 4 4 4 

Sertão dos Crateús                   

Sertão dos Inhamuns                   

Vale do Jaguaribe                   

Total de Municípios 10 15 9 13 9 7 12 9 8 

ALTO-BAIXO (AB) 

Cariri                   

Centro Sul 1 2 4 3 1 2 2   2 

Grande Fortaleza                   

Litoral Leste                   

Litoral Norte                   

Litoral Oeste/Vale do Curu   1   3 1     1 1 

Maciço de Baturité                   

Serra da Ibiapaba                   

Sertão Central 8 1 3 5 1 7 3 3 3 

Sertão de Canindé       1       1 1 

Sertão de Sobral                   

Sertão dos Crateús 3   1 5     1 2 1 

Sertão dos Inhamuns 3 1   1       1 2 

Vale do Jaguaribe 8 7 4 9 6 8 5 6 8 

Total de Municípios 23 12 12 27 9 17 11 14 18 

Total Geral 56 56 56 57 56 56 56 56 56 

Fonte: Elaboração do autor. Matriz de ponderação tipo Rainha de ordem 1. 
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Contudo, os clusters do tipo Alto-Alto (AA) concentraram-se principalmente nas 

regiões do Maciço de Baturité, registrando a maior quantidade de municípios no total dos 

anos, Serra da Ibiapaba segunda maior quantidade de municípios e Sertão de Sobral, quando 

este padrão espacial esteve presente em sete anos e menos expressivo na região do Sertão de 

Canindé estando presente em apenas três anos, revelando que, nestas quatro regiões, estão 

presentes os municípios com os maiores índices de produtividade agrícola do feijão cearense 

em torno de municípios com elevados índices de aridez. 

Novamente pela análise da Tabela 28 é possível concluir que os clusters espaciais 

do tipo Baixo-Baixo (BB), ou seja, municípios com baixa produtividade de feijão circundados 

por municípios com baixo índice de aridez registraram também os menores deslocamentos 

territoriais dentro do estado ao longo dos anos analisados. Percebe-se que sete regiões de 

planejamento registraram a presença desse tipo de padrão espacial em algum dos anos 

analisados. Contudo, os clusters do tipo Baixo-Baixo (BB) concentraram-se principalmente 

nas regiões do Sertão Central com a maior quantidade de municípios apresentando baixa 

produtividade, Sertão dos Inhamuns com a segundo maior quantidade de municípios 

revelando esse padrão espacial, Centro Sul também com quantidade expressiva de municípios 

e Sertão de Canindé quando esse padrão espacial esteve presente em todos os anos 

investigados, seguido pelas regiões Sertão dos Crateús, Litoral Oeste/Vale do Curu e Vale do 

Jaguaribe presente em oito anos, revelando uma recorrência nesse padrão ao longo dos anos 

nestas regiões que detém os municípios com os menores índices de produtividade agrícola do 

feijão cearense em torno de municípios com baixos índices de aridez.  

Já os clusters do tipo Baixo-Alto (BA), ou seja, municípios com baixa 

produtividade de feijão circundados por municípios com alto índice de aridez observado no 

mesmo ano, revelaram também poucos deslocamentos territoriais, presente em apenas quatro 

regiões de planejamento. Contudo, os clusters do tipo Baixo-Alto (BA) concentraram-se 

principalmente nas regiões do Sertão de Sobral com a maior quantidade de municípios 

presente em todos os anos, Serra da Ibiapaba também com quantidade expressiva de 

municípios e Maciço de Baturité presente em oito anos e por fim, no Sertão de Canindé 

presente em seis anos, revelando que, nestas regiões, estão presentes os municípios com os 

menores índices de produtividade agrícola do feijão cearense em torno de municípios com 

elevado índice de aridez. 

 Por fim, os clusters do tipo Alto-Baixo (AB), ou seja, municípios com alta 

produtividade de feijão circundados por municípios com baixos índices de aridez foram os 

que registraram os deslocamentos territoriais mais intensos ao longo dos anos analisados, 
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presente em sete das catorze regiões de planejamento. Os clusters do tipo Alto-Baixo (AB) 

concentraram-se principalmente nas regiões do Vale do Jaguaribe com a maior quantidade de 

municípios dentro desse padrão espacial e Sertão Central com quantidade expressiva de 

municípios presente em todos os anos, seguido pela região do Centro Sul presente em oito 

anos, Sertão dos Crateús presente em seis anos, Sertão dos Inhamuns e Litoral Oeste/Vale do 

Curu presente em cinco anos e por fim, Sertão de Canindé presente, em apenas três anos, 

revelando que, nestas regiões, estão presentes os municípios com os maiores índices de 

produtividade agrícola do feijão cearense em torno de municípios com baixo índice de aridez, 

mostrando que, nestas regiões, existem diferenciais de tecnologia produtiva em termos de 

abastecimento e distribuição de água, correção de solos, uso de fertilizantes e proximidade 

com bacias hidrográficas. Na próxima e última seção, apresentam-se as conclusões do 

trabalho. 
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5 CONCLUSÕES 

 

Pelo exposto, pode-se concluir que existem evidências estatísticas de que a 

produtividade do feijão apresenta um padrão de associação linear positivo para todos os anos, 

indicando que municípios com alta produtividade de feijão estão rodeados por municípios 

também com alta produtividade dessa cultura e que municípios com baixa produtividade de 

feijão estão circundados por municípios também com baixa produtividade dessa cultura.  

Traçou-se também como objetivo a análise da autocorrelação espacial global e 

local bivariada no tempo, tentando-se identificar a existência de uma associação espacial 

global com os valores da produtividade agrícola defasada no tempo nos municípios vizinhos. 

Pela análise da autocorrelação espacial global bivariada no tempo, identificou-se   

a existência de um padrão linear global entre duas variáveis iguais e defasadas no espaço-

tempo, revelando a presença de uma dependência global espaço temporal em todos os anos da 

série. Como resultado positivo dos coeficientes estimados foi possível afirmar que a maioria 

dos municípios apresentou um padrão espacial do tipo Alto-Alto (AA) ou Baixo-Baixo (BB), 

revelando uma recorrência dessa característica no decorrer dos anos, ou seja, municípios com 

elevada produtividade agrícola na cultura do feijão num dado ano estavam rodeados por 

municípios com também elevada produtividade dessa cultura no ano anterior. Além disso, 

municípios com baixa produtividade num dado ano estavam circundados por municípios de 

baixa produtividade no ano anterior, mostrando, assim, a persistência de um padrão de 

elevada e baixa produtividade em diferentes regiões do Estado, visto que a produtividade 

média agrícola do feijão pode ser explicada por diversos fatores, tais como, diferenças na 

tecnologia de produção, forma de cultivo, solo e clima. 

Também traçou-se como objetivo descobrir a existência ou não de padrões de 

associação global entre essa cultura num dado município e as variáveis selecionadas nos 

municípios vizinhos para posteriormente identificar padrões de associação espacial locais 

bivariados com variáveis climáticas, ou seja identificar a existência de clusters espaciais 

bivariados climáticos ao longo dos vários anos. Os resultados apontam para a existência de 

padrões globais e locais climáticos em quase todo o período. 

Em relação às chuvas observadas, é possível afirmar que existe um padrão de 

associação linear global com a produtividade agrícola do feijão para quase todos os anos 

analisados, exceto o ano de 2016, cuja estatística não foi significante nem a 10%. Com isso, é 

possível afirmar que a produtividade agrícola do feijão num dado município guardou uma 
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associação espacial global com a chuva observada nos municípios vizinhos para os anos de 

2008 a 2015. 

Nos anos de 2008, 2009 e 2011, anos de chuvas acima da média histórica, o sinal 

dos coeficientes estimados foram negativos, revelando que, no geral, municípios com elevada 

produtividade agrícola do feijão estavam rodeados por munícipios com baixa precipitação 

pluviométrica e que municípios com baixa produtividade agrícola do feijão estavam rodeados 

por municípios com elevada precipitação pluviométrica, como se a chuva registrada nos 

municípios vizinhos não fosse importante para a produtividade dos municípios em análise, o 

que parece algo contraditório.  

Uma possível explicação para esse fenômeno, é que, em anos de boas chuvas, os 

agricultores decidem plantar uma área muito maior que em anos de seca visando uma maior 

produção o que pode fazer a produtividade não crescer na mesma intensidade do volume de 

chuvas. Uma outra possível explicação para este fenômeno é que o excesso de chuvas também 

pode prejudicar, de alguma forma, a colheita dessa cultura por encharcar o solo, em função do 

escoamento superficial, resultando em transbordamento de águas para os municípios vizinhos.  

Todavia, em 2010, 2012, 2013, 2014 e 2015, anos com chuvas abaixo da média 

histórica, o sinal dos coeficientes estimados ficaram positivos, revelando, no geral, que 

municípios com elevada produtividade agrícola do feijão estão rodeados por munícipios com 

também elevada precipitação pluviométrica e que municípios com baixa produtividade 

agrícola estão também cercados por municípios com baixa precipitação de chuvas. Esse 

resultado é o esperado dado que em anos de seca, o pouco que chove num dado município 

ajuda na umidificação da terra dos municípios vizinhos ampliando a produtividade dos 

últimos e do próprio município. 

Observou-se várias mudanças na distribuição dos tipos de clusters espaciais ao 

longo da série analisada com preponderância para os tipos BA e AB em anos bons de chuvas 

e BB e AA em anos de chuvas abaixo da média.  

Na análise em relação ao índice de distribuição de chuvas (IDC), também é 

possível afirmar, que a produtividade agrícola do feijão, num dado município, guarda também 

uma associação espacial global com esta variável, para os anos em análise, com exceção dos 

anos de 2013 e 2016, que se revelaram estatisticamente insignificantes. Sendo assim, existe, 

em geral, uma dependência espacial entre a produtividade do feijão e o índice de distribuição 

de chuvas observada nos municípios vizinhos em quase todos os anos. 

Nos anos de 2008, 2009 e 2011, anos de chuvas acima da média, o sinal dos 

coeficientes estimados foram negativos, similarmente ao constatado com a variável chuvas 
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observadas, revelando uma autocorrelação linear bivariada negativa, ou seja, no geral, 

municípios com elevada produtividade agrícola do feijão estão rodeados, também, por 

munícipios com baixo índice de distribuição de chuvas e, por outro lado, municípios com 

baixa produtividade agrícola do feijão estão cercados por municípios com elevado índice de 

distribuição de chuvas, seguindo o mesmo padrão de associação linear bivariado já observado 

para as chuvas.  

Enquanto isso, nos anos de 2010, 2012, 2014 e 2015, anos de chuvas abaixo da 

média, o sinal dos coeficientes estimados passou a ser positivo, indicando uma autocorrelação 

linear bivariada positiva, ou seja, municípios com elevada produtividade agrícola do feijão 

estavam rodeados por munícipios com elevado índice de distribuição de chuvas e municípios 

com baixa produtividade agrícola do feijão estavam cercados por municípios com baixo 

índice de distribuição de chuvas.  

No tocante à variável escoamento superficial das chuvas também observou-se 

uma dependência espacial global com a produtividade agrícola do feijão cearense para os anos 

em análise com exceção de 2010, 2013 e 2015, que se revelaram estatisticamente 

insignificantes. 

 Nos anos de 2008, 2009 e 2011, anos de chuva acima da média, o sinal dos 

coeficientes estimados foram negativos, seguindo o mesmo padrão das chuvas observadas e 

do índice de distribuição de chuvas, revelando no geral, que municípios com elevada 

produtividade agrícola do feijão estavam rodeados por munícipios com baixo escoamento 

superficial das chuvas e que municípios com baixa produtividade agrícola do feijão estavam 

cercados por municípios com elevado escoamento superficial de chuvas como se o excesso de 

escoamento prejudicasse a produtividade do feijão nos municípios vizinhos, fato esse já 

comentado anteriormente.  

Por outro lado, nos anos de 2012 e 2014, anos de chuvas abaixo da média, o sinal 

dos coeficientes estimados passaram a ser positivos, revelando que municípios com elevada 

produtividade agrícola do feijão estavam circundados por munícipios com elevado 

escoamento superficial de chuvas e que municípios com baixa produtividade agrícola estavam 

cercados por municípios com baixo escoamento superficial de chuvas, o que já era esperado, 

pois menor que sejam os escoamentos das águas das chuvas nos municípios vizinhos, em anos 

de pouca chuvas, afeta positivamente a produtividade de quem está do lado. 

Vale ressaltar que, mesmo não registrando um padrão espacial global nos anos de 

2010, 2013 e 2015, devido a não significância da estatística do I de Moran global bivariado, 
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foram registrados diferentes padrões de dependência local bivariada com a variável em 

estudo. 

Finalmente, em relação à análise bivariada com o índice de aridez, foi também 

identificado a presença de uma associação espacial global com a produtividade agrícola do 

feijão cearense para os anos analisados com exceção de 2010, 2013 e 2014, que se revelaram 

estatisticamente insignificantes, podendo-se afirmar que também existe uma dependência 

espacial geral entre estas duas variáveis na maioria dos anos. 

Percebeu-se, a exemplo do comportamento já observado nas demais variáveis 

climáticas, que o padrão de associação espacial mudou ao longo dos anos. Nos anos de 2008, 

2009 e 2011, com o volume de chuvas acima da média, o sinal dos coeficientes estimados 

foram negativos, revelando que municípios com elevada produtividade agrícola do feijão 

estavam rodeados por munícipios com baixo índice de aridez e que municípios com baixa 

produtividade agrícola do feijão estavam cercados por municípios com elevado índice de 

aridez, ou seja, municípios com precipitação histórica acima da evapotranspiração potencial 

revelando menor grau de aridez. 

Enquanto isso, nos anos de 2012, 2015 e 2016, anos de chuvas abaixo da normal 

climatológica, o sinal dos coeficientes estimados passaram a ser positivos, revelando que 

municípios com elevada produtividade agrícola do feijão estavam rodeados por munícipios 

com também elevado índice de aridez e que municípios com baixa produtividade agrícola 

estavam cercados por municípios com baixo índice de aridez o que é esperado pois, quanto 

menos árida a região, dado pelo maior índice de aridez, melhores as condições climáticas para 

o plantio dessa cultura. 

Vale observar mesmo que 2010, 2013 e 2014 não tenham apresentado nenhum 

padrão de dependência espacial global com esta variável, foi ainda possível detectar diferentes 

padrões de dependência espaciais locais, como será visto adiante. Vale destacar ainda que, 

como o índice de aridez para cada município foi constante para todos os anos analisados, é 

possível afirmar que a dependência espacial local com esta variável é recorrente por parte dos 

mesmos municípios, mudando apenas o tipo de dependência espacial ao longo dos anos. 

Em suma, pelo exposto acima é possível afirmar que existe, no geral, um padrão 

de associação espacial global bivariado da produtividade do feijão cearense com todas as 

quatro variáveis climáticas escolhidas para a maioria dos anos analisados. Todavia, a direção 

dessa associação muda de negativo, em anos bons de chuvas, acima da normal climatológica, 

para positivo em anos ruins de chuvas, abaixo da média histórica, revelando um achado nunca 
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antes visto na literatura, cuja principal explicação recai sobre a relação negativa do excesso de 

chuvas sobre a produtividade dessa cultura.  

No Ceará, a maior parte do feijão produzido é oriundo de agricultores familiares 

que possuem pequenas propriedades e estas não têm ligação com adutoras, dependendo 

fortemente de boas chuvas no município e não no município vizinho. Contudo, a 

autocorrelação espacial global bivariada revelou-se altamente significativa para a maioria dos 

anos, mas não tão forte, dado as baixas magnitudes dos índices calculados, que na maior parte 

dos anos ficou abaixo de 0,30 em módulo, possivelmente tendo sido afetado pelos outliers 

espaciais e também pelos pontos de alavangem espaciais.  

Ademais, a não significância estatística ou a baixa magnitude dos índices 

calculados no nível global, não impediram a presença de associações locais significativas 

estatisticamente, revelando a presença de dependência espacial local em todos os anos. 

Em suma, o presente estudo revelou que os dados da produtividade agrícola do 

feijão guardam uma dependência espacial em todos os anos, mas com nítida perda da força 

dessa associação nos anos de chuvas abaixo da média, o que alterou significativamente os 

padrões das associações espaciais locais por tipo e por distribuição nas regiões de 

planejamento, apresentando em quais regiões existem uma concentração de um padrão 

produtivo mais eficiente e em quais regiões a referida cultura encontra maior dificuldade de 

produção, ao revelar os mais baixos índices de produtividade. 

Fatores presentes em cada uma dessas regiões podem ser capazes de explicar os 

diferentes resultados, a exemplo de diferenças de cultivo, qualidade dos solos, técnicas de 

plantio, abundância ou falta de reservatórios hídricos, pluviometria, distribuição de chuvas, 

escoamento pluviais dos solos, temperatura, fertilizantes e defensivos agrícolas. 

A melhor compreensão desse fatores podem de alguma forma atenuar tais 

diferenças, a exemplo de políticas públicas que incentivem a melhor distribuição de água 

através de canais, adutoras e construção de novos reservatórios hídricos que sejam capazes de 

suprir as necessidades de água dessa cultura, revelando a importância da ação pública para 

melhorar a produtividade do feijão cearense.  

Como o padrão de baixa produtividade foi o mais frequente, a melhor 

compreensão dos fatores que afetam essa produtividade pode ajudar a reverter essa situação 

recorrente em boa parte dos municípios cearenses. Assim, políticas de melhorias de plantio, 

irrigação, seleção de cultivares, avanços tecnológicos podem ajudar a mudar essa realidade, 

em especial, das pessoas mais carentes, dado que, no estado do Ceará, essa é uma cultura de 

subsistência. 
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Por fim, propõe-se como trabalhos futuros: estudar a relação causal através de um 

dos modelos de regressão espacial (SAR, SEM e SAC), cuja variável dependente é a 

produtividade agrícola do feijão em relação as variáveis climáticas utilizadas; estudar a 

autocorrelação espacial de outras culturas agrícolas de subsistência, tanto na ótica univariada, 

quanto na bivariada no tempo, e em relação às variáveis climáticas, para saber se elas 

guardam o mesmo padrão de dependência espacial observado na lavoura do feijão cearense; 

identificar o padrão de dependência espacial global e local da produtividade do feijão por 

municípios pertencentes a região do semiárido nordestino e; por fim, identificar, através de 

um modelo de painel espacial, a relação causal entre a produtividade agrícola do feijão e os 

dados de diferentes estados do Brasil. 
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