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RESUMO 

 

Utilizando dados do IBGE, IPECE, IPEA e SEPLAG, este presente trabalho faz o 

Mapeamento da pobreza e da distribuição dos recursos dos programas sociais FECOP - Fundo 

Estadual de Combate à Pobreza (Programa do Governo do Estado do Ceará) e Programa 

Bolsa Família (Programa do Governo Federal) nos Municípios Cearenses no ano de 2010. As 

relações existentes entre os níveis de pobreza e as coberturas dos programas sociais são 

analisadas a partir da construção e cálculo dos Índices de Cobertura Municipal destes 

programas, e de estatísticas globais de eficácia na distribuição dos recursos. Com relação ao 

primeiro, foi verificado por meio de mapeamento que a cobertura dos programas de combate à 

pobreza, e principalmente do Programa Bolsa Família, apresentaram um cluster a favor dos 

municípios localizados no litoral leste e região Jaguaribana. Na segunda análise, foi possível 

perceber que a distribuição dos recursos do Programa Bolsa Família é realizada de forma mais 

eficiente que a do programa FECOP. Todavia, ao utilizar algumas variáveis de controle foi 

observado que ambos os programas atuam com eficiência equivalente. 

 

Palavras-Chave: Mapeamento. Pobreza. FECOP. Bolsa Família. Cobertura.  
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ABSTRACT 

 

Using data from the IBGE, IPECE, IPEA and SEPLAG, this study provides a profile of 

poverty mapping, the distribution of resources from social programs FECOP - State Fund to 

Combat Poverty Program (Program of the Government of the State of Ceará) and Bolsa 

Família Program (Program of the Federal Government) in Ceará municipalities in 2010. The 

relationship between poverty levels and coverage of social programs are analyzed using 

Municipal Coverage Ratios and global statistics of efficiency in resource distribution of these 

programs. Regarding the first, by mapping the coverage of programs to combat poverty it was 

found the presence of a cluster in favor of the municipalities located on the east coast and 

region of Jaguaribana, especially for the Bolsa Família Program. The second analysis showed 

that the distribution of funds from Bolsa Família Program is performed more efficiently than 

the FECOP program. However, when using some control variables we observed that both 

programs work with equivalent efficiency.  

 

Keywords: Mapping. Poverty. FECOP. Bolsa Família. Coverage. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O problema de desigualdade geográfica da pobreza é um tema que tem gerado 

grande preocupação em vários países e regiões, especialmente entre os países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento. Sendo a pobreza um fenômeno multidimensional e 

complexo, existem múltiplas definições e formas de avaliá-la. 

Por tradição, a pobreza é definida como privação material, medida pela renda ou 

consumo do indivíduo ou da família. Neste caso, fala-se de pobreza extrema ou absoluta 

como a insuficiência de rendimentos para satisfazer as necessidades alimentares básicas de 

um indivíduo, sendo muitas vezes, expressas em termos de requisitos calóricos mínimos. 

Outra definição de pobreza é a geral ou relativa, que é a insuficiência de renda para satisfazer 

necessidades alimentares básicas e necessidades não básicas, tais como vestuário, habitação e 

energia (UNDP, 2000). 

O Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS), no ano de 

2011, estipulou o valor da renda familiar mensal de R$ 70,00 por pessoa como linha de 

miséria, por ocasião do lançamento do Programa de Erradicação de Extrema Pobreza do 

Governo Federal. O IBGE, tomando como referência essa linha de extrema pobreza 

estipulado pelo MDS, disponibilizou um conjunto de dados relativos à população e aos 

domicílios particulares permanentes sem rendimento e com rendimento nominal mensal 

domiciliar per capita inferior a R$ 70,00. 

O estado do Ceará, de acordo com os dados do censo 2010 do IBGE, possuía 

1.502.924 moradores residentes em domicílios com rendimentos mensais por pessoa que não 

ultrapassavam o valor de R$ 70,00. Essa quantidade de moradores representa 17,78% da 

população total do estado. 

A utilização do mapeamento em estudos relacionados à pobreza permite a 

verificação da existência, ou não, de um padrão na sua distribuição, assim como identificar se 

os recursos dos programas governamentais de combate à pobreza estão também distribuídos 

de forma padronizada ou aleatória.  

Para Chiarini (2008), o uso de mapas tem sido importante para identificar onde a 

população pobre se localiza, assim como para servir de instrumento capaz de capturar a 

homogeneidade dentro de uma determinada região. A análise de indicadores agregados em 

nível global (País, Estado) pode dar a falsa impressão de que as condições internas estão 

uniformemente distribuídas e, frequentemente, podem camuflar variações consideráveis em 

nível menor de desagregação. 
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Nesse contexto, este trabalho tem como objetivo estudar os Índices de Pobreza 

dos Municípios Cearenses, os Índices de Cobertura Municipal e os Índices Gerais de 

Cobertura dos programas FECOP e Programa Bolsa Família, assim como qualificar o 

comparativo dos respectivos programas por intermédio de Estatísticas Globais Comparativas 

de Ajuste de Cobertura. 

Dando prosseguimento, na próxima seção, faremos uma breve revisão da 

literatura relacionada ao tema deste trabalho. Os programas abordados – FECOP e PBF – são 

descritos na terceira seção e, na quarta, é abordada a metodologia empregada. Na quinta, 

descrevemos os resultados obtidos e, por fim, compomos uma conclusão geral deste estudo.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

O Brasil demonstrou, nos últimos anos, melhorias na distribuição de rendimentos 

de sua população provocada por vários fatores dentre os quais podemos destacar o aumento 

do valor e do poder de compra do salário mínimo e, consequentemente, um aumento no valor 

de benefícios a ele indexados (aposentadorias, pensões) e aumento no volume dos recursos 

distribuídos pelos programas sociais dos governos federal, estadual e municipal. Nesse 

sentido, a diminuição dos diferenciais de renda foi notada em praticamente todas as regiões do 

país, como apontado em Ramos e Vieira (2000), Ramos (2006) e Soares (2006). 

Entretanto, mesmo com tanto progresso, o país permanece com elevados níveis de 

desigualdade. Aliando-se a esse fato, nota-se um baixo nível de renda per capita em muitos 

estados, principalmente aqueles pertencentes às regiões Norte e Nordeste. A junção desses 

dois fatores, desigualdade alta e renda per capita baixa fazem com que alguns dos estados 

brasileiros, dentre eles o Ceará, apresentem elevados índices de extrema pobreza, e como 

consequência suas populações tenham baixa qualidade de vida. 

Percebe-se, portanto, que no Brasil a pobreza não se encontra distribuída 

uniformemente, o Estado do Ceará possui aproximadamente 4% da população brasileira, mas 

apresenta aproximadamente 9% de toda a população em extrema pobreza segundo dados do 

MDS. 

Além da renda e da forma como essa se distribui entre os indivíduos brasileiros, 

existem outros condicionantes de pobreza importantíssimos como o nível de escolaridade da 

população, pois se sabe que quanto menor o nível de escolaridade dos indivíduos menor será 

o seu nível de renda dos mesmos. Além disso, uma distribuição irregular da educação entre os 

indivíduos e uma má qualidade da educação posta à disposição da população faz com que as 

desigualdades sociais e a pobreza sejam intensamente agravadas (BARROS; FRANCO; 

MENDONÇA, 2007). 

A grande maioria do território cearense encontra-se inserida no semiárido ao 

mesmo tempo em que a Região Metropolitana de Fortaleza concentra cerca de 60% do PIB 

cearense. Portanto, diante desses dados, pode-se supor que exista uma forte dependência 

espacial da miséria, com uma distribuição desigual da mesma nos municípios. Desse modo, os 

dados apresentados de forma agregada podem esconder informações sobre possíveis clusters 

de pobreza, os quais quando identificados facilitariam a aplicação de políticas públicas 

eficientes no combate à pobreza. 
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Liberato (2004) elaborou mapas da incidência de pobreza e de indigência da 

cidade de Belo Horizonte e região metropolitana para analisar a distribuição espacial da 

pobreza e subsidiar o planejamento e a tomada de decisão. 

Romero (2006), utilizando o IDH-M, analisou espacialmente a pobreza do Estado 

de Minas Gerais. O autor deduziu que a maioria dos municípios considerados pobres estão 

rodeados por municípios pobres e a maioria dos municípios considerados ricos estão rodeados 

de municípios ricos. 

Chiarini (2008) pesquisou a análise espacial da pobreza no Ceará para os anos de 

1991 a 2000, com base nos dados dos Censos Demográficos. Foi confirmada a hipótese de 

que há clusterização da miséria no Ceará. 

Dessa forma, entende-se a importância do mapeamento da pobreza a partir da 

utilização de ferramentas de análise espacial, para a definição do planejamento de políticas 

públicas e de ações eficazes de combate à extrema pobreza. 

O Mapeamento deve ser utilizado pelos governos federal, estadual e municipal ao 

tomar decisões sobre suas políticas públicas e seus programas relacionados ao combate à 

pobreza. Na implantação e avaliação desses programas de combate à pobreza, os governos 

podem e, também, deveriam mapear a distribuição de recursos que os mesmos oferecem. 

Neste sentido, pode-se perguntar qual o desenho distributivo-espacial dos programas sociais, e 

se os mesmos guardam alguma correlação com os padrões observados da extrema pobreza. A 

próxima seção descreve os programas de combate à pobreza que serão tratados e comparados 

nesta dissertação (Programa Bolsa Família e FECOP), e a seção posterior mostra como o 

padrão espacial da distribuição dos recursos destes programas será analisado.  
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3 FECOP, BOLSA FAMÍLIA E A ALOCAÇÃO DE RECURSOS NOS MUNICÍPIOS 

CEARENSES 

 

3.1 Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP 

 

3.1.1 Histórico 

 

O Fundo de Combate e Erradicação à Pobreza, nas instâncias federal, estadual e 

municipal, foi concebido com a Emenda Constitucional nº 31, de 14 de dezembro de 2000, a 

qual autorizou que fossem criados Pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios 

Programas de Combate à Pobreza, utilizando para tanto recursos oriundos do acréscimo de 

alíquotas do Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços - ICMS. 

No Estado do Ceará, o Fundo Estadual de Combate à Pobreza - FECOP foi 

instituído pela Lei Complementar Estadual nº 37, de 26 de novembro de 2003 e 

regulamentado pelo Decreto nº. 29.910 de 29 de setembro de 2009. 

 

3.1.2 Objetivos e estratégias de atuação 

 

O FECOP tem como orientação principal o combate à pobreza a partir da criação 

de meios para o fortalecimento do patrimônio individual e social das áreas pobres. Assim, sua 

finalidade maior é promover transformações estruturantes que possibilitem um efetivo 

combate à pobreza. Suas ações são segmentadas em duas vertentes: I) uma de assistência aos 

pobres, implementada para dar um mínimo de condições de sobrevivência aos pobres de curto 

prazo e aos grupos vulneráveis quando estes se encontrarem em situações adversas; e II) 

outra, cujo impacto é de médio e longo prazo e prioriza as ações que venham a criar 

condições para uma efetiva migração da condição de pobre para não pobre. 

 

3.1.3 Público-alvo 

 

O público-alvo do FECOP são as famílias que estão abaixo da linha de pobreza, 

não se limitando às famílias de forma isolada, estimulando-se uma integração destas por meio 

de ações comunitárias. 

O FECOP destina-se ao complemento financeiro de projetos de infraestrutura 

básica, social e produtiva. Esses projetos são solicitados pela comunidade assistida, sendo 
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selecionados e executados pelas Secretarias Setoriais, em parceria com o Poder Público 

Municipal, ONGS e Comunidades. O objetivo desses projetos deve ser a inclusão de 

populações de extrema pobreza, como por exemplo, crianças e adolescentes em situação de 

risco, idosos carentes, dentre outras. 

 

3.1.4 Prorrogação 

 

Vale ressaltar que a Lei Complementar Estadual nº 37/2003 estabelecia que a 

vigência do FECOP se encerrasse no dia 31 de dezembro de 2010. No entanto, durante o 

exercício de 2010 a Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou a Lei Complementar 

Estadual nº 89/2010 que prorrogou por tempo indeterminado a vigência do Fundo Estadual de 

Combate à Pobreza - FECOP, da mesma forma que a Emenda Constitucional nº 67/2010 

também prorrogou por prazo indeterminado o Fundo a nível Federal. 

 

3.2 Programa Bolsa Família – PBF  

 

3.2.1 Histórico 

 

Instituído pela Medida Provisória nº 132, de 20 de outubro de 2003, 

posteriormente convertida na Lei nº 10.836, de 9 de janeiro de 2004, o Bolsa Família unificou 

os seguintes programas de transferência de renda do Governo Federal: Bolsa-Escola, Auxílio-

Gás, Bolsa-Alimentação e Cartão-Alimentação. 

 

3.2.2 Objetivos e estratégias de atuação 

 

O Programa Bolsa Família tem por objetivo o combate à fome e à miséria e a 

promoção da emancipação das famílias mais pobres do país. Por intermédio do Programa 

Bolsa Família, o governo federal transfere mensalmente benefícios em dinheiro para famílias 

mais necessitadas. Também, o Programa busca a promoção da inclusão social, contribuindo 

para a emancipação das famílias beneficiárias, construindo meios e condições para que elas 

possam sair da situação de vulnerabilidade em que se encontram.   

O Programa Bolsa Família possui três eixos principais de atuação: transferência 

de renda, condicionalidades e programas complementares. A transferência de renda promove 

o alívio imediato da pobreza. As condicionalidades reforçam o acesso a direitos sociais 
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básicos nas áreas de educação, saúde e assistência social. Já os programas complementares 

objetivam o desenvolvimento das famílias, de modo que os beneficiários consigam superar a 

situação de vulnerabilidade. 

A gestão do Programa é descentralizada e compartilhada, envolvendo os três 

níveis de governo, ou seja, a União, os Estados e municípios.  

 

3.2.3 Público-alvo 

 

O Programa Bolsa Família atende mais de 13 milhões de famílias em todo 

território nacional. O valor do benefício recebido pela família varia de acordo com a renda 

familiar por pessoa, o número e a idade dos filhos. 

Porém, cabe informar que não existe uma orientação espacial para a distribuição 

dos recursos – os padrões ocorrem de acordo com a própria distribuição da pobreza, que pode 

estar mais ou menos concentrada. O Nordeste recebe, proporcionalmente, mais recursos, visto 

que concentra a maior parte da pobreza. Também é importante ressaltar que o registro no 

cadastro único (CadÚnico), bem como a atuação municipal dos gestores, podem contribuir 

para uma cobertura maior da população em situação de risco pois, somente recebem este tipo 

de auxílio aquelas famílias que possuem cadastro atualizado no sistema do governo federal. 
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4 METODOLOGIA 

 

Assim como é importante mapear a pobreza, como fazem os artigos citados 

anteriormente, faz-se igualmente necessário um estudo sobre a cobertura das políticas sociais 

relacionadas que visam combater este problema.  

Neste trabalho, empregamos duas estratégias de análise. Na primeira, utilizamos o 

Índice Municipal de Cobertura dos programas FECOP e PBF para realizar um mapeamento da 

eficiência da alocação dos recursos nos municípios cearenses. E, na segunda, realizamos um 

estudo analítico de Estatísticas Globais Comparativas de Eficiência Distributiva dos 

Programas de Combate à Pobreza. 

 

4.1 Índice Municipal de Cobertura  

 

O Índice Municipal de Cobertura tem o seu conceito baseado no Quociente 

Locacional (Crocco ET AL., 2003), extensamente utilizado em análises de identificação de 

clusters regionais.  

O indicador é individual para cada um dos 184 municípios, tem valores relativos 

ao Estado do Ceará e foi construído a partir da Taxa Municipal de Alocação dos Recursos de 

cada um dos programas analisados: 

 

,  

 

onde, Si é o montante de recurso do FECOP ou do PBF destinado à cidade cearense i; e da 

Taxa Municipal de Extrema Pobreza: 

 

,  

 

onde, Pi é o número de pessoas residentes em domicílios particulares permanentes cuja renda 

domiciliar per capita é  inferior a R$70,00 mensais na cidade cearense i, segundo dados do 

Censo 2010.  

Dessa forma, os Índices Municipais de Cobertura de cada programa são 

calculados da seguinte forma: 
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, 

 

onde, i = 1, 2, ..., 184 municípios cearenses.  

Quando este valor é igual a 1, a conclusão é que o montante de recurso destinado 

ao dado município pelo programa em questão é exatamente suficiente para atender à parcela 

da população que vive na condição de extrema pobreza. Quando este valor é maior do que 1, 

vemos que o recurso financeiro disponível é maior do que o necessário para atender o 

percentual relativo de pessoas extremamente pobres do município. E quanto menor o valor do 

IMCi se apresentar, maior é a necessidade de recursos que o respectivo município demanda do 

respectivo programa. 

Este indicador é uma contribuição importante deste trabalho que merece destaque 

porque representa a intensidade da alocação dos recursos de cada programa nos diversos 

municípios cearenses. Ele mostra de forma objetiva e clara o encaixe dos Programas de 

Combate à Pobreza, evidenciando as cidades com maior necessidade de recursos, bem como 

eventuais desperdícios dos mesmos. 

Embora seja importante ter indicadores locais de eficiência da distribuição dos 

recursos, também se faz necessária a construção de indicadores gerais para analisar os 

programas de forma global e, assim, poder compará-los.  

 

4.2 Estatísticas Globais de Eficiência Distributiva  

 

Os Índices Municipais de Cobertura apenas descrevem se a fração da população 

que sobrevive abaixo da linha da pobreza, e que tem direito ao auxílio financeiro, é, ou não, 

plenamente atendida pelo programa. A informação que pode ser extraída é apenas o número 

de municípios que têm os recursos aplicados de forma eficiente.  

Entretanto, para analisar se o programa está atingindo os seus objetivos 

distributivos, são necessárias a construção e a análise de estatísticas comparativas entre os 

programas. Com a finalidade de fornecer uma avaliação qualitativa mais acurada sobre os 

dois programas em questão, bem como compará-los, utilizaremos as três estatísticas que serão 

descritas a seguir. 
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4.2.1 Índice Global de Disparidade Distributiva 

 

Este índice toma emprestado o conceito da literatura de spatial mismatch
1
 para 

medir a disparidade entre a demanda real do município e a fração dos recursos do programa 

que é destinada a ele. É calculado, para cada programa, fazendo-se a soma dos quadrados da 

diferença entre a proporção relativa de indivíduos na extrema pobreza de determinada cidade 

e a proporção dos recursos destinada a esta mesma cidade, que são, respectivamente, as Taxas 

Municipais de Extrema Pobreza (Ppobres_i) e de Alocação dos Recursos (Pcobertura_i), descritas 

anteriormente. Então: 

 

. 

 

Quanto mais próximos forem os valores dessas proporções para o mesmo i, mais 

próxima de zero será essa diferença e, consequentemente, melhor será a eficiência distributiva 

dos recursos. Do contrário, quanto mais alto for o valor desta estatística global, pior será a 

avaliação do programa. 

 

4.2.2 Coeficiente de Correlação de Pearson 

 

Este coeficiente é uma medida usual da relação linear entre duas variáveis, no 

caso a Taxa Municipal de Extrema Pobreza (Ppobres_i) e a Taxa Municipal de Alocação dos 

Recursos do programa (Pcobertura_i).  

O coeficiente de correlação de Pearson é normalmente representado pela letra r, e 

a sua fórmula de cálculo, para cada um dos dois programas analisados, é a seguinte: 

 

 

 

O índice pode variar entre -1 e 1, sendo o valor zero caracterizado pela 

inexistência de associação linear entre as variáveis. Quanto mais próximo dos valores 

extremos, mais forte é a correlação entre as variáveis, ou seja, mais próximos, em módulo, são 

as respectivas proporções individuais das cidades. Em termos práticos, isso significa que, 

                                                           
1
 Kohlhase e Lin (2010). 
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quanto mais o valor da estatística r se aproxima de 1, mais eficiente o programa se torna na 

destinação dos recursos financeiros. 

 

4.2.3 Elasticidade Programa-Pobreza 

 

O cálculo da elasticidade Programa-Pobreza fornece uma estimativa do quanto 

uma variação na taxa relacionada à pobreza influencia na destinação dos recursos por um 

dado programa. Para este trabalho exploratório essa elasticidade, representada por , é 

calculada pelo Método de Mínimos Quadrados Ordinários
2
 em uma equação de regressão 

simples utilizando o logaritmo da Taxa Municipal de Extrema Pobreza (Ppobres_i) como único 

preditor do logaritmo da Taxa Municipal de Alocação dos Recursos do programa (Pcobertura_i), 

já descritas. A equação tem a seguinte forma: 

 

. 

 

Um valor de  próximo de 1 implica que a variação na destinação do recurso será 

semelhante à variação no percentual de indivíduos vivendo na extrema pobreza, a não ser pela 

constante . Logo, a distribuição global dos recursos é tão mais eficiente quanto mais 

próximo de 1 for o valor estimado de  e de zero for o valor estimado de . 

Além de realizar a estimação da regressão acima, buscou-se fazer algumas 

simulações, incluindo algumas variáveis de controle no modelo acima, assim como estimar o 

modelo incluindo apenas os municípios com populações inferiores a 100.000 e 50.000 

habitantes, respectivamente. 

As variáveis de controle do modelo são: 

- ln_npobres: logaritmo natural da proporção do município  em relação ao estado 

do número de indivíduos não pobres no ano de 2010. Esta variável de controle captura o 

efeito populacional do município  no modelo; 

- pref_govern: variável dummy que captura a presença (ou não) de influência 

política (efeito político) na distribuição dos recursos da Bolsa Família e do FECOP nos 

municípios cearenses, onde 1 indica que o município  pertence a um partido político que 

                                                           
2
 O método utiliza matriz de covariância robusta. 
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participou  da coligação que apoiou a reeleição do atual governador do Estado do Ceará – Cid 

Ferreira Gomes
3
, e 0 caso contrário. 

- ln_pib_prop: logaritmo natural da proporção do PIB a preços correntes do 

município  em relação ao PIB a preços correntes do Estado do Ceará no ano de 2010. Esta 

variável de controle captura o efeito econômico no modelo. 

O comparativo entre os parâmetros estimados é realizado informalmente, sem 

uma comparação estatística entre os modelos. A menos que seja feita uma simulação 

(bootstrap) da distribuição subjacente dos parâmetros estimados, estas estimativas não podem 

ser comparadas com rigor científico.  

 

 

 

                                                           
3
 Os partidos políticos da coligação que apoiou a reeleição do Governador Cid Ferreira Gomes são: PSB, PT, 

PDT, PRB, PMDB, PSC e PC do B. 
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5 RESULTADOS 

 

Esta seção tem por objetivo descrever e analisar os resultados obtidos a partir do 

emprego das técnicas descritas na seção anterior em relação à distribuição espacial dos 

recursos dos Programas FECOP e PBF nos municípios do estado do Ceará, bem como um 

comparativo entre a eficiência destes programas quanto ao cumprimento dos seus objetivos.  

Inicialmente, foi realizado um estudo acerca da extrema pobreza no estado, 

analisando-se os índices de pobreza nos municípios, utilizando os dados do Censo 2010 do 

IBGE e informes do IPECE. Em seguida, foi realizado estudo sobre a alocação dos recursos 

do FECOP e do Programa Bolsa Família, utilizando dados do IPEADATA e dos Relatórios 

do FECOP, comparando a proporcionalidade entre essa alocação de recursos e os níveis de 

pobreza apresentados, construindo-se a partir desse trabalho o Índice Municipal de Cobertura 

dos referidos programas.  

Por fim, com o intuito de demonstrar qual dos programas apresenta uma política 

de cobertura mais ajustada às necessidades reais da sociedade, foi elaborado um estudo 

comparativo entre a cobertura do FECOP e a cobertura do PBF através das três medidas de 

ajustamento sugeridas.  

 

5.1 Índice Municipal de Cobertura  

 

Segundo o Censo, em 2010, o estado do Ceará contava com 8.452.381 habitantes. 

Destes, 1.502.924 habitantes viviam na extrema pobreza, ou seja, cerca de 17,78% da 

população do Estado.  

A partir das informações municipais, foram calculados os percentuais relativos de 

indivíduos extremamente pobres em cada cidade e os valores do Índice Municipal de 

Cobertura para cada programa analisado. Estes valores estão dispostos na Tabela I, em anexo.  

Exemplificando a distribuição da pobreza no estado do Ceará, observa-se na 

Tabela 1, a classificação dos municípios cearenses, com base nas dez maiores e nas dez 

menores proporções de pessoas em situação de extrema pobreza.  

As dez cidades com maiores percentuais de indivíduos vivendo na extrema 

pobreza somam 23,62% da população extremamente pobre do estado, encabeçada pela capital 

Fortaleza, que compreende 8,92% do total de pessoas do estado que vive com menos de 

R$70,00 mensais (133.992 habitantes). Já as dez cidades com os menores números de pessoas 

em situação de extrema pobreza sequer somam 1% do total de indivíduos extremamente 
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pobres do estado (0,92%). A cidade com menor índice é Guaramiranga, com uma participação 

de apenas 0,03% do total do estado (519 habitantes). 

 

Tabela 1 – Municípios com as maiores e as menores proporções relativas de pessoas extremamente pobres – 

2010 

Maiores Menores 

Município n % Município n % 

Fortaleza 133.992 8,92 Potiretama  1741 0,12 

Caucaia 33897 2,26 Arneiroz 1740 0,12 

Itapipoca 33501 2,23 Palhano 1740 0,12 

Granja 25002 1,66 General Sampaio 1615 0,11 

Juazeiro do Norte 24099 1,60 Granjeiro 1467 0,10 

Canindé 22759 1,51 Pacujá 1314 0,09 

Sobral 22290 1,48 S. J.do Jaguaribe 1293 0,09 

Viçosa do Ceará 22043 1,47 Baixio 1272 0,08 

Boa Viagem 19089 1,27 Itaiçaba 1153 0,08 

Acaraú 18365 1,22 Guaramiranga 519 0,03 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados do IBGE, Censo Demográfico 2010 

Nota: Total de habitantes extremamente pobres no Estado do Ceará: 1.502.924 
 

Nas tabelas seguintes estão classificados os municípios que recebem os maiores e 

os menores percentuais de recursos financeiros do FECOP, Tabela 2, e do PBF, Tabela 3.  

Nota-se que Fortaleza recebe os maiores percentuais do total de recursos de 

ambos os projetos, até porque concentra a maior parcela da população em situação de extrema 

pobreza do Estado (8,92%). Note que, na Tabela 3, os municípios aos quais são destinadas as 

menores frações dos recursos são, em sua maioria, aqueles que têm os menores índices 

relativos de pobreza – conforme a Tabela 1.  

 

Tabela 2 – Municípios com as maiores e as menores proporções relativas de investimento do FECOP – 2010 

Maiores Menores 

Município % Município % 

Fortaleza 18,43 Altaneira 0,13 

Jaguaribara 2,59 Pindoretama 0,13 

Itapipoca 2,17 Tarrafas 0,13 

Sobral 1,99 Itaiçaba 0,12 

Quixadá 1,40 Alcântaras 0,12 

Nova Olinda 1,27 Palmácia 0,12 

Quixeramobim 1,22 Moraújo 0,12 

Tauá 1,13 Martinópole 0,09 

Aquiraz 1,03 Eusébio 0,08 

Juazeiro do Norte 0,98 Pacujá 0,08 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da SEPLAG, Relatórios do FECOP 2010 e IBGE, Censo 

Demográfico 2010  
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Tabela 3 – Municípios com as maiores e as menores proporções relativas de investimento do PBF – 2010 

Maiores Menores 

Município % Município % 

Fortaleza 17,67 Altaneira 0,11 

Caucaia 2,82 Itaiçaba 0,11 

Juazeiro do Norte 2,63 S. J. do Jaguaribe 0,11 

Maracanaú 1,98 Arneiroz 0,10 

Sobral 1,73 Baixio 0,10 

Itapipoca 1,61 Ererê 0,09 

Maranguape 1,43 Granjeiro 0,09 

Crato 1,42 General Sampaio 0,09 

Canindé 1,17 Pacujá 0,09 

Icó 1,09 Guaramiranga 0,07 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados do IPEADATA Social 2010 e IBGE, Censo Demográfico 2010 
 

Na teoria, o recurso fornecido a cada cidade deveria ser compatível com o 

percentual de indivíduos na extrema pobreza. Matematicamente, o Índice Municipal de 

Cobertura deveria ser bastante próximo de 1 pois, assim, haveria compatibilidade na alocação 

dos recursos do programa. Quer dizer, a destinação dos recursos financeiros seria eficiente 

quando entendida do ponto de vista de atender a todos que necessitam sem que haja 

desperdício destes recursos. Entretanto, as distribuições dos recursos parecem não seguir este 

padrão, conforme a Tabela 4 a seguir.  

Mais de 7,56% dos recursos do programa FECOP são gastos com dez cidades que 

concentram 1,78% dos indivíduos extremamente pobres do estado. Além disso, entre elas, 

nenhuma está entre as dez cidades que mais compreendem habitantes desta classe. Mas o 

contrário acontece, cidades com baixos índices de extrema pobreza recebem altos percentuais 

de recursos.  

Jaguaribara, por exemplo, embora tenha apenas 0,13% da população 

extremamente pobre do estado, recebe cerca de 2,59% dos recursos totais do FECOP, gerando 

um índice de Cobertura de 20,63. Isso significa que ela recebe proporcionalmente 20 vezes 

mais recursos do programa do que a demanda real da cidade.  

Já o município de Granja, tem 1,66% da população de extremamente pobres do 

Ceará, e recebe apenas 19% do montante financeiro necessário para atender os habitantes 

desta classe social.  

 

Tabela 4 – Municípios com os maiores e os menores Índices Municipais de Cobertura do FECOP – 2010 

Maiores índices Menores índices 

Município 
% de extrema 

pobreza 

Índice de 

Cobertura 
Município 

% de extrema 

pobreza 

Índice de 

Cobertura 

Jaguaribara 0,13 20,63 Aracoiaba 0,44 0,41 

Guaramiranga 0,03 9,21 Maracanaú 0,98 0,39 

Nova Olinda 0,26 4,81 Crato 0,89 0,37 
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Maiores índices Menores índices 

Município 
% de extrema 

pobreza 

Índice de 

Cobertura 
Município 

% de extrema 

pobreza 

Índice de 

Cobertura 

General Sampaio 0,11 2,94 Itarema 0,91 0,37 

Arneiroz 0,12 2,88 Martinópole 0,26 0,37 

Monsenhor Tabosa 0,38 2,50 Camocim 1,14 0,35 

Potiretama 0,12 2,43 Caucaia 2,26 0,32 

Baixio 0,08 2,40 Viçosa do Ceará 1,47 0,32 

Milhã 0,22 2,36 Eusébio 0,25 0,32 

Horizonte 0,33 2,34 Granja 1,66 0,19 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da SEPLAG, Relatórios do FECOP 2010 

 

Na Figura 1, estão mapeados, em tom mais escuro, os municípios que recebem 

mais recursos do que a demanda necessária para atender a parcela de habitantes extremamente 

pobres em cada município ( ). No total, são 71 municípios distribuídos por todas as 

regiões do Estado e que abarcam 54,11% dos recursos disponibilizados pelo FECOP.  

 

Figura 1 – Índice Municipal de Cobertura – Programa FECOP 2010 

 
Fonte: Elaboração do autor 

 

Em relação ao PBF, percebe-se que a amplitude de cobertura do programa é 

menor, varia de 0,45 a 2,03, o que sugere uma melhor distribuição dos recursos.  

Mas, vemos, novamente, Guaramiranga recebendo mais recursos do PBF do que o 

esperado para atender a fração extremamente pobre concentrada no município. E, também 

neste programa, a cidade de Granja dispõe de menos da metade (45%) do montante financeiro 

que seria compatível com a parcela de habitantes que vivem na extrema pobreza nesta cidade. 
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Tabela 5 – Municípios com os maiores e os menores Índices Municipais de Cobertura do PBF – 2010 

Maiores Arrecadações Menores Arrecadações 

Município 
% de extrema 

pobreza 

Índice de 

Cobertura 
Município 

% de extrema 

pobreza 

Índice de 

Cobertura 

Guaramiranga 0,03 2,03 Pereiro 0,40 0,60 

Maracanaú 0,98 2,02 Mucambo 0,34 0,60 

Fortaleza 8,92 1,98 Amontada 1,05 0,59 

Eusébio 0,25 1,75 Pires Ferreira 0,24 0,59 

Pacatuba 0,39 1,71 Graça 0,43 0,56 

Juazeiro do Norte 1,60 1,64 Choró 0,39 0,56 

Crato 0,89 1,59 Croata 0,52 0,55 

Maranguape 0,90 1,58 Santana do Acaraú 0,87 0,54 

Horizonte 0,33 1,57 Miraíma 0,38 0,51 

Barbalha 0,48 1,56 Granja 1,66 0,45 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados do IPEADATA Social 2010 
 

A seguir, na Figura 2, estão mapeados os municípios que recebem mais recursos 

do que a demanda (em tom mais escuro). São 53 municípios que dispõem de pouco mais de 

49% dos recursos totais do Programa Bolsa Família. Nota-se, claramente, quatro regiões bem 

definidas de influência do PBF: região metropolitana de Fortaleza, região do Cariri ao sul, 

região de Sobral ao norte, e região Juaguaribana ao leste.  

 

Figura 2 – Índice Municipal de Cobertura – Programa Bolsa Família 2010 

 
Fonte: Elaboração do autor 
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5.2 Estatísticas Globais de Eficiência Distributiva  

 

A Tabela 6 resume os resultados das três estatísticas calculadas para cada 

programa analisado neste estudo.  

O Índice Global de Disparidade mede a “distância” entre a demanda real do 

município e a fração dos recursos do programa que é destinada a ele. Os resultados mostram 

que o PBF tem menor disparidade global entre os percentuais de indivíduos extremamente 

pobres e de recursos alocados em cada município. Ou seja, com um índice de , 

contra  do FECOP, o PBF está mais bem ajustado e isso significa que tem os seus 

recursos mais eficientemente empregados nos municípios.  

O Coeficiente de Correlação de Pearson mede a relação linear entre as Taxas 

Municipais de Extrema Pobreza e de Alocação dos Recursos de cada programa. O resultado é 

favorável, novamente, ao PBF que apresenta uma correlação , contra  do 

FECOP. Esse valor, próximo de 1 e estatisticamente significante, indica um forte 

relacionamento entre as variáveis, quer dizer, quanto mais habitantes extremamente pobres a 

cidade concentra, maior será o montante de recursos financeiros disponibilizado à esta cidade. 

A Elasticidade Programa-Pobreza fornece uma estimativa do quanto uma variação 

na taxa municipal de pobreza influencia na destinação dos recursos do dado programa. Mais 

uma vez, os resultados sugerem que o PBF está mais bem ajustado às necessidades 

demandadas pela sociedade, conforme as equações estimadas: 

 

PBF: ; 

FECOP: . 

 

O valor estimado  para o modelo de regressão deste programa é igual a 0,96, o 

que significa que uma variação no percentual de habitantes extremamente pobres implica uma 

variação praticamente proporcional na fração dos recursos destinada àquela cidade analisada.  

 

Tabela 6 – Estatísticas Comparativas 

Estatística FECOP PBF 

Índice Global de Disparidade 111,20 84,49 

Coeficiente de Correlação de Pearson 0,90 ** 0,95 ** 

Elasticidade Programa-Pobreza 0,61 ** (0,05) 0,96 ** (0,03) 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da SEPLAG, Relatórios do FECOP 2010 e IPEADATA Social 

2010 

Nota: ** Significância a 1%.  Erro padrão entre parênteses.  
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Adicionalmente, a análise da Elasticidade Pobreza-Programa foi dividida em 4 

cenários: regressão simples – já apresentada; inclusão de variáveis de controle; exclusão dos 

municípios com mais de 100.000 habitantes;  e exclusão dos municípios com mais de 50.000 

habitantes. Os resultados estão na Tabela 7 a seguir. 

Os resultados da regressão simples mostraram que o número de habitantes que 

vivem na extrema pobreza influencia a distribuição dos recursos de ambos os programas, mas 

com maior impacto sobre o Programa Bolsa Família, o que significa que uma variação no 

percentual de habitantes extremamente pobres implica uma variação praticamente 

proporcional na fração dos recursos do Programa Bolsa Família destinada àquela cidade 

analisada. Isso indica que o respectivo programa torna-se mais eficiente do que e FECOP. Em 

termos de elasticidade, em relação ao Programa Bolsa Família, em média, um aumento de 

10% na proporção de extremamente pobres do município  proporciona um aumento dos 

recursos do Programa Bolsa Família em 9,57%. Agora, em relação ao FECOP, em média, um 

aumento de 10% na proporção de extremamente pobres do município  ocasiona um aumento 

de 6,04% nos recursos do FECOP. 

A maior eficiência distributiva do PBF pode ser explicada, em parte, por este ser 

um programa único de combate à pobreza com transferências diretas de renda. Já o FECOP, 

por outro lado, é dividido em vários programas de inserção social, os quais incluem desde o 

apoio a organizações de bairro até programas educacionais e que nem sempre estão 

distribuídos nos municípios de forma proporcional à sua necessidade. 

No entanto, com a inclusão de variáveis de controle no modelo e de exclusão de 

municípios
4
, observam-se alguns pontos importantes: o primeiro deles é a perda de poder de 

explicação dos programas, já que os valores dos coeficientes reduzem consideravelmente, 

principalmente do Programa Bolsa Família. 

Outro ponto que chama a atenção é o fato da população não pobre (efeito 

populacional), em todos os cenários em que ela está presente, ter influência apenas na 

distribuição do Programa Bolsa Família. Isso ocorre por que o referido programa atende não 

somente à população que vive em extrema pobreza, mas também a população que vive com 

renda superior a R$ 70,00, mas menor que ½ salário mínimo
5
, a linha de pobreza utilizada 

pelo programa. 

                                                           
4
 Foi realizado um cenário excluindo a cidade de Fortaleza. Os resultados mostraram que, para o programa Bolsa 

Família, a variável de pobreza obteve um valor igual a 0,4610, enquanto que a variável dos não pobres obteve 

um valor igual a 0,4676. Ambas estatisticamente significantes a 1%. Já para o FECOP, apenas a variável de 

pobreza foi estatisticamente significante, com um parâmetro igual a 0,4338. 
5
 R$ 255,00 em 2010. 
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A variável dummy de controle que capta a influência política na distribuição dos 

recursos do Programa Bolsa Família e do FECOP nos municípios (efeito político) apresentou-

se estatisticamente insignificante em ambos os programas. Isso nos sugere que não existiu 

influência política na distribuição dos recursos dos programas Bolsa Família e do FECOP no 

ano de 2010. 

A variável de controle que mede a proporção do PIB municipal em relação ao PIB 

estadual (efeito econômico) mostrou-se estatisticamente significante apenas para o Programa 

Bolsa Família quando se excluem os municípios com população superior a 50.000 habitantes. 

 

Tabela 7 – Estatísticas Comparativas da Elasticidade Programa-Pobreza 

Cenários Var. Cobertura Constante LnPpobres Ln_npobres Pref_govern Ln_pib_prop 

Regressão 

Simples 

(n=184) 

LnBF 

R
2
ajust.: 0,8744 

-0,1459** 

(0,0323) 

0,9573** 

(0,0268) 
- - - 

LnFECOP 

R
2
ajust.: 0,4752 

-0,4021** 

(0,0565) 

0,6045** 

(0,0468) 
- - - 

       

Inclusão 

Var. 

Controle 

(n=184) 

LnBF 

R
2
ajust.: 0,9841 

2.3727** 

(0,0777) 

0,4611** 

(0,0174) 

0,4661** 

(0,0383) 

0,0023 

(0,0144) 

0,0286 

(0,0288) 

LnFECOP 

R
2
ajust.: 0,4868 

0,4331 

(0,3776) 

0,4322** 

(0,0846) 

0,1834 

(0,1864) 

0,0570 

(0,0701) 

-0,0116 

(0,1398) 
       

População  

<100.000 

hab.(n=176) 

LnBF 

R
2
ajust.: 0,9774 

2,4061** 

(0,0911) 

0,4642** 

(0,0176) 

0,4600** 

(0,0395) 

0,0005 

(0,0146) 

0,0385 

(0,0296) 

LnFECOP 

R
2
ajust.: 0,3780 

0,2762 

(0,4245) 

0,3935** 

(0,0820) 

0,1813 

(0,1839) 

0,0268 

(0,0682) 

-0,0293 

(0,1378) 
       

População  

< 50.000 

hab.(n=151) 

LnBF 

R
2
ajust.: 0,9664 

2,4444** 

(0,1227) 

0,4575** 

(0,0206) 

0,4434** 

(0,0430) 

-0,0094 

(0,0160) 

0,0598 + 

(0,0328) 

LnFECOP 

R
2
ajust.: 0,2775 

-0,3313 

(0,5612) 

0,4396** 

(0,0944) 

0,1935 

(0,1968) 

0,0080 

(0,0735) 

-0,1362 

(0,1502) 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa  

Nota: **estatisticamente significante a 1%; *estatisticamente significante a 5%; + estatisticamente significante a 

10% 
 

Por último, fez-se um Teste Bootstrap para comparativo dos parâmetros 

estimados em cada cenário
6
. Os resultados mostraram que os parâmetros estimados são 

estatisticamente diferentes apenas na regressão simples. Os cenários com as variáveis de 

controle mostraram que os parâmetros estimados são estatisticamente idênticos, até mesmo 

quando excluímos os municípios com populações superiores a 50.000 e 100.000 habitantes. 

Os resultados encontram-se na Tabela 8 a seguir
7
. 

 

                                                           
6
 Foi realizado um teste Bootstrap excluindo a cidade de Fortaleza. O resultado mostrou que valor do coeficiente 

do diferencial foi igual a 0,0288, o desvio padrão igual a 0,0962. Logo, conclui-se que os parâmetros estimados 

são estatisticamente iguais 
7
 Foi realizado também um teste Bootstrap entre os parâmetros estimados do FECOP, incluindo as variáveis de 

controle. As simulações foram: cenário com amostra total e excluindo os municípios com mais de 100.000 

habitantes; cenário com amostra total e excluindo os municípios com mais de 50.000 habitantes; e cenário 

excluindo os municípios com mais de 100.000 e 50.000. Em todas as simulações os resultados mostraram que os 

parâmetros são estatisticamente iguais. 
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Tabela 8 – Estatísticas Comparativas da Elasticidade Programa-Pobreza 

 

Cenários 

Coeficiente do 

Diferencial 

( ) 

 

Desvio Padrão 

Bootstrap 

 

P>|Z| 

Regressão Simples 0,3527 0,0613 0,0000 

Inclus. Var. Controle 0,0288 0,0935 0,758 

População < 100.000Hab. 0,0707 0,0940 0,452 

População < 50.000 Hab. 0,0178 0,1131 0,875 

Fonte: Elaboração do autor a partir dos dados da pesquisa  

Nota: Ho: os coeficientes são estatisticamente iguais, ou seja, 0)ˆˆ( 11 FECOPBF
; Ha: caso contrário. Teste 

Bootstrap com 1.000 replicações realizadas no software Stata 11. 
 

Assim, uma vez que controlamos para características dos municípios, o diferencial 

das respostas dos programas a um aumento na pobreza torna-se insignificante. Ou seja, os 

programas apresentam respostas parecidas de cobertura a um aumento na taxa de pobreza.  
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A literatura que trata da análise espacial da distribuição é extensa (LIBERATO, 

2004; ROMERO, 2006; CHIARINI, 2008). Todavia, não foram encontrados artigos que 

abordam o mapeamento da cobertura dos programas governamentais que visam combater este 

problema.  

O presente trabalho objetiva contribuir com o mapeamento da distribuição dos 

recursos do Fundo Estadual de Combate à Pobreza e do Programa Bolsa Família, além do 

esclarecimento da eficiência destes programas em termos da alocação dos seus recursos 

financeiros.  

O mapeamento apresentado na seção 5.1 parece mostrar que o Programa Bolsa 

Família privilegia quatro regiões específicas do Estado, diferentemente do Fundo de Estadual 

de Combate à Pobreza que distribui seus recursos de forma mais esparsa em todas as regiões. 

Entretanto, todas as três Estatísticas Globais de Eficiência Distributiva indicam que o primeiro 

aloca os recursos de maneira mais eficiente. Ou seja, os auxílios financeiros do PBF são 

reservados aos municípios de maneira mais compatível com os percentuais de habitantes que, 

de fato, necessitam deste tipo de ajuda.  

Além disso, dentro de um intervalo construído arbitrariamente para conter aqueles 

municípios que são beneficiados de forma mais igualitária, ou seja, que recebem um montante 

que varia entre 90% e 110% do que seria justo diante do percentual de indivíduos vivendo na 

extrema pobreza, podemos contabilizar 41 cidades para o PBF. Já para o FECOP, o número 

de cidades neste mesmo intervalo cai para 35. Quando aumentamos esta margem para 15% 

abaixo ou acima do que seria considerado justo, contamos 57 municípios beneficiados pelo 

PBF contra apenas 53 do FECOP.  

Em relação aos resultados da Elasticidade Pobreza-Programa, no modelo de 

regressão simples observou-se que o número de habitantes que vivem na extrema pobreza 

influencia a distribuição de ambos os programas, mas com maior influência sobre o Programa 

Bolsa Família. Este programa também apresenta maior eficiência distributiva, explicada, em 

parte, por este ser um programa unificado de combate à pobreza.  

No entanto, com a inclusão de variáveis de controle no modelo observou-se que 

ambos os programas possuem o mesmo efeito distributivo. 

Além do mais, chama a atenção o fato da população não pobre (efeito 

populacional), em todos os cenários em que ela está presente, ter influência apenas na 

distribuição do Programa Bolsa Família, assim como o efeito político não apresentar 
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influência sobre os programas e o efeito econômico apresentar influência apenas no cenário 

que exclui os municípios com população superior a 50.000 habitantes. 

É importante, neste sentido, a complementação de estudos que considerem 

aspectos administrativos dos programas que podem estar correlacionados com as 

características populacionais e governamentais dos municípios.   
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ANEXO 

 

Tabela 9 – Índices de Cobertura dos Programas Sociais de Combate à Pobreza 

Município IND_cobert_FECOP IND_cobert_BF 

Abaiara 1,6352 1,0292 

Acarapé 1,5503 1,1603 

Acaraú 0,5851 0,6920 

Acopiara 0,5161 0,7923 

Aiuaba 0,9479 0,7173 

Alcântaras 0,7281 0,9152 

Altaneira 0,8740 0,7412 

Alto Santo 1,0175 1,0096 

Amontada 0,7969 0,5948 

Antonina do Norte 1,5156 0,8421 

Apuiarés 0,8952 0,6353 

Aquiraz 1,9626 1,4464 

Aracati 0,9043 1,0592 

Aracoiaba 0,4118 0,8498 

Ararendá 1,0533 0,7012 

Araripe 0,9518 0,6883 

Aratuba 1,3279 0,9119 

Arneiroz 2,8789 0,8692 

Assaré 0,7152 0,8537 

Aurora 0,7198 0,8899 

Baixio 2,4038 1,1299 

Banabuiú 0,7722 0,7069 

Barbalha 0,7843 1,5581 

Barreira 0,8823 0,9439 

Barro 0,8615 0,8885 

Barroquinha 0,5443 0,6058 

Baturité 1,0034 1,0612 

Beberibe 0,4318 0,9039 

Bela Cruz 0,7205 0,6306 

Boa Viagem 0,7086 0,7034 

Brejo Santo 1,4293 1,3801 

Camocim 0,3536 0,7143 

Campos Sales 1,1270 0,8212 

Canindé 0,5555 0,7743 

Capistrano 0,5820 0,6395 

Caridade 0,7504 0,6722 

Cariré 1,3076 0,8229 

Caririaçu 0,9058 0,8137 

Cariús 1,5511 0,7858 

Carnaubal 0,7864 0,6202 

Cascavel 0,6665 1,1738 

Catarina 0,6377 0,6941 

Catunda 1,3156 0,7764 

Caucaia 0,3185 1,2516 

Cedro 0,9686 0,8765 

Chaval 0,6627 0,7410 

Choró 0,7039 0,5554 
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Município IND_cobert_FECOP IND_cobert_BF 

Chorozinho 2,0689 1,0927 

Coreaú 0,7127 0,6716 

Crateús 0,8578 0,9671 

Crato 0,3756 1,5942 

Croatá 0,5378 0,5481 

Cruz 0,6234 0,7805 

Deputado Irapuan Pinheiro 1,7168 0,7604 

Ererê 1,7547 0,7986 

Eusébio 0,3164 1,7544 

Farias Brito 0,8527 0,7683 

Forquilha 1,3049 1,3718 

Fortaleza 2,0669 1,9820 

Fortim 0,7445 0,9255 

Frecheirinha 0,8828 0,8466 

General Sampaio 2,9434 0,8248 

Graça 0,6871 0,5592 

Granja 0,1933 0,4462 

Granjeiro 1,8933 0,9249 

Groaíras 1,4696 1,2146 

Guaiúba 0,7952 1,0247 

Guaraciaba do Norte 0,4851 0,9770 

Guaramiranga 9,2076 2,0290 

Hidrolândia 0,9687 0,8070 

Horizonte 2,3390 1,5746 

Ibaretama 1,4181 0,7113 

Ibiapina 0,5440 0,9754 

Ibicuitinga 1,3239 0,6639 

Icapuí 0,9926 1,0514 

Icó 0,6308 0,9244 

Iguatu 0,8295 1,2834 

Independência 1,1365 0,8590 

Ipaporanga 0,8201 0,6537 

Ipaumirim 1,4298 0,9903 

Ipu 1,0758 1,0150 

Ipueiras 0,5692 0,6608 

Iracema 1,1168 0,9369 

Irauçuba 0,9226 0,6176 

Itaiçaba 1,5986 1,4292 

Itaitinga 0,6144 1,1326 

Itapagé 0,6563 0,8095 

Itapipoca 0,9737 0,7226 

Itapiúna 0,5713 0,6804 

Itarema 0,3725 0,6155 

Itatira 1,0890 0,6700 

Jaguaretama 1,8430 0,8030 

Jaguaribara 20,6336 1,3136 

Jaguaribe 0,6128 1,0641 

Jaguaruana 0,7503 1,1823 

Jardim 0,8924 0,7435 

Jati 2,0409 0,9205 
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Município IND_cobert_FECOP IND_cobert_BF 

Jijoca de Jericoacoara 1,0275 0,9329 

Juazeiro do Norte 0,6091 1,6411 

Jucás 0,8218 0,8759 

Lavras da Mangabeira 0,6878 0,7383 

Limoeiro do Norte 1,0696 1,5065 

Madalena 1,4825 0,7351 

Maracanaú 0,3916 2,0152 

Maranguape 0,6780 1,5846 

Marco 0,9488 0,9917 

Martinópole 0,3673 0,6592 

Massapê 1,1143 0,9217 

Mauriti 0,8537 0,7994 

Meruoca 1,2540 1,0187 

Milagres 1,0628 1,0770 

Milhã 2,3618 0,9954 

Miraíma 1,1597 0,5057 

Missão Velha 1,0958 1,0815 

Mombaça 0,6546 0,8008 

Monsenhor Tabosa 2,4980 0,8278 

Morada Nova 0,8595 1,0471 

Moraújo 0,5368 0,6144 

Morrinhos 0,8520 0,6221 

Mucambo 0,6910 0,6008 

Mulungu 1,0859 0,7929 

Nova Olinda 4,8084 0,8508 

Nova Russas 0,9094 0,9649 

Novo Oriente 0,8577 0,6434 

Ocara 0,7849 0,6529 

Orós 0,9474 1,1381 

Pacajus 0,9109 1,2794 

Pacatuba 0,5223 1,7097 

Pacoti 1,3685 1,1200 

Pacujá 0,9043 0,9959 

Palhano 1,8631 1,1603 

Palmácia 0,5682 0,7196 

Paracuru 0,7921 1,0993 

Paraipaba 0,9371 1,0746 

Parambu 0,6839 0,7802 

Paramoti 1,2339 0,7200 

Pedra Branca 0,7480 0,7902 

Penaforte 2,2549 1,1698 

Pentecoste 0,6843 0,8056 

Pereiro 0,8131 0,6040 

Pindoretama 0,7479 1,2272 

Piquet Carneiro 2,1857 0,7998 

Pires Ferreira 0,8419 0,5930 

Poranga 0,9341 0,6586 

Porteiras 1,5345 0,8269 

Potengi 0,7897 0,6816 

Potiretama 2,4263 1,0021 
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Município IND_cobert_FECOP IND_cobert_BF 

Quiterianópolis 0,7128 0,7870 

Quixadá 1,2526 0,9583 

Quixelô 0,6690 0,8536 

Quixeramobim 1,0743 0,9217 

Quixeré 1,5034 1,1299 

Redenção 0,7321 0,9511 

Reriutaba 0,8031 0,6309 

Russas 1,3213 1,5000 

Saboeiro 1,0455 0,8307 

Salitre 0,9426 0,8098 

Santana do Acaraú 0,6085 0,7350 

Santana do Cariri 0,4705 0,5449 

Santa Quitéria 0,7448 0,6878 

São Benedito 0,4381 0,8639 

São Gonçalo do Amarante 0,9559 1,2551 

São João do Jaguaribe 1,5486 1,2287 

São Luís do Curu 1,0510 0,8941 

Senador Pompeu 1,3254 0,9696 

Senador Sá 1,2321 0,7338 

Sobral 1,3417 1,1651 

Solonópole 1,5049 0,7909 

Tabuleiro do Norte 1,0251 1,2205 

Tamboril 0,8799 0,6930 

Tarrafas 0,6043 0,8499 

Tauá 1,1687 0,8386 

Tejuçuoca 1,8675 0,6864 

Tianguá 0,6105 1,3008 

Trairi 0,5930 0,6811 

Tururu 0,9363 0,6589 

Ubajara 1,6377 0,7058 

Umari 0,8972 0,7942 

Umirim 0,9690 0,6680 

Uruburetama 0,5559 0,9352 

Uruoca 0,9484 0,6159 

Varjota 1,3804 0,9470 

Várzea Alegre 0,8341 0,8365 

Viçosa do Ceará 0,3164 0,6366 

Fonte: SEPLAG, Relatórios do FECOP 2010, e IPEADATA Social 2010 
 


