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MACROMETRÓPOLE E ENTORNO

Notas Metodológicas

Nos mapas da macrometrópole que fazem parte do Atlas Seade da Economia Paulista, optou-se por utilizar
dados pontuais (expressos por ocorrências identificadas como pontos localizados no espaço), criando representações caracterizadas
por superfícies contínuas (estimadas com base nesse conjunto de eventos e que podem estar regular ou irregularmente distribuídas).

Os dados referem-se à contagem de Unidades Locais (UL) e, vinculados a essa, ao Pessoal Ocupado (PO) e ao
Valor Adicionado (VA), sendo que, para os dois primeiros indicadores, a fonte foi a mesma dos capítulos anteriores, ou seja, o
Cadastro de Unidades Locais da Fundação Seade, de 2001 (ver “Concentração e Especialização Geoeconômicas – Notas
Metodológicas”, no capítulo 9 deste Atlas).

Para o Valor Adicionado, a opção foi pelos dados das Unidades Locais pesquisadas pela Paep 2001 em seu estrato
certo (ver a metodologia da pesquisa, disponível em http://www.seade.gov.br/produtos/paep/pdfs/metodo.pdf).

A técnica escolhida para
a representação geográfica das informa-
ções foi o estimador de densidade por
Kernel.

Para Santos e Assunção
(2003),1 a estimação de Kernel é um
método de análise de padrões espaciais
de eventos pontuais muito utilizado em
diversas áreas de pesquisa, especial-
mente com a recente proliferação de
bancos de dados georreferenciados, devido aos avanços obtidos pelos SIGs. Sinteticamente, com esse estimador calcula-se a
intensidade pontual das empresas, do pessoal ocupado e do valor adicionado, situados em uma região de interesse, ou melhor,
em um raio de influência predeterminado (Figura 1).

Figura 1
Representação do Funcionamento do Estimador de Kernel
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A respeito da determinação desse raio (atentando-se ao fato de que, ao ser muito grande, geraria uma superfí-
cie excessivamente suavizada e, muito pequeno, resultaria numa superfície demasiadamente fracionada), buscaram-se, nas
análises de padrões pontuais e nas verificações de variabilidade espacial, parâmetros para estabelecê-lo. Assim, empregou-se

uma técnica exploratória para verificar a evidência de interação entre eventos dispostos em uma área da região em análise: o
procedimento de avaliação de padrões pontuais univariados conhecido como método da distância ao vizinho mais próximo
(Câmara et al., 2004).2

Esse método possui saídas de dados numéricas e gráficas de distribuição cumulativa versus distância. Se o
gráfico cresce rapidamente no início e depois se estabiliza em um dado valor, significa interação entre os eventos ou agregação
(clusters). Se a curva cresce mais rápido somente na parte final do gráfico, isto significa repulsão entre os eventos, caracterizan-

do regularidade na distribuição para as distâncias analisadas. Conseqüentemente, foi adotado um raio para cada Código de
Atividade (CNAE) abrangido pela Pesquisa de Atividade Econômica Paulista (Paep) – área de influência determinada pela verifi-
cação do comportamento sistemático (de agrupamento) dos eventos observados na região de estudo.

Por fim, deve-se ressaltar a opção pelo número de categorias, pelo intervalo e pelas cores, para os mapas

elaborados.

Com relação às categorias e aos intervalos, percebeu-se que uma solução simples seria adequada. Revelou-se
que a decisão a respeito desses elementos, baseada em formas tradicionais de estabelecer designes, como, por exemplo, quintis
ou desvio-padrão, seria subjetiva e, por conseqüência, sujeita a equívocos.

Portanto, grosso modo, o conjunto de pranchas sobre a macrometrópole não se utiliza de classes. Por essa

forma, seus dados são representados por dois conjuntos: um para densidades zero (na cor azul clara) e outro para densidades
que variam do menor valor (diferente de zero, na cor amarela clara) ao maior (na cor marrom escura). Contudo, para a constru-
ção dessa escala graduada de densidades, foi necessário subdividir essas concentrações para atribuição das cores. Diante disso,

selecionou-se o menor número de divisões (30) capaz de manter o desejado aspecto de dégradé.

O uso de representação basicamente monocromática dos fenômenos foi uma escolha baseada não apenas nos
aspectos gráficos, mas também na intenção de ressaltar idéia de densidade.
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