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Alguns métodos
de análise regional

As diferenças de estados e ritmos de
desenvolvimento económico e social apresen-
tam hoje uma importância e constituem um
risco que não é licito menosprezar, O futuro
de uma sociedade universal não pode com-
preender-se fora de um esforço de integração
que promova o estudo, o redimensionamento
e a redistribuição dos recursos humanos e na-
turais de forma a superar o dualismo esfa-
celador que hoje caracteriza alguns espaços
nacionais e o espaço internacional, A identi-
ficação do espaço económico insere-se na pri-
meira linha de ataque a este problema.

0. GENERALIDADES

A noção de região, hoje corrente na ciência económica apli-
cada, tem sido progressivamente enriquecida mercê de contributos
de disciplinas diversas que ao nível da actuação prática se encon-
tram. Nesta óptica as primeiras observações e tentativas no sen-
tido de definir regiões provieram da escola geográfica que, pode
dizer-se, introduziu o termo «região» nas ciências humanas.

Contudo se esta contribuição se desenvolve principalmente no
enquadramento de uma civilização pré-industrial, em que o tónus
na pesquisa social incide sobre as civilizações agrárias, a revolu-
ção industrial vem modificar profundamente a realidade e, natu-
ralmente, os métodos para a apreender. Assiste-se aos primeiros
passos da compreensão do território como um espaço funcional.
Da dominante rural que marcava os trabalhos sobre espaço, passa-
-se a estudar mais atentamente as relações cidades — campo que
começavam, à época, a deteriorar-se, sem que se avistasse um
novo terreno de equilíbrio entre os dois termos.

N. do A, — O presente estudo foi realizado com o apoio da Fundação
Calouste Gulbenkian através do Centro de Estudos de Economia Agrária e
Serviço de Bolsas.
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Nesta óptica de relações funcionais aparecem diversos traba-
lhos tendentes à definição de hierarquias urbanas mais tarde reto-
mados em termos de fluxos económicos.

Esta época caracteriza-se, também, pela constante pressão
sobre a teoria de situações que a cada passo se deterioravam, mar-
cando deste modo um carácter pragmático a uma ciência que, por
agora, ainda o conserva nitidamente.

Por isso mesmo, parece-nos que se alguma confusão existe
entre os modernos cultores da ciência regional a essa circunstân-
cia se deve. A urgência das soluções, a quantidade dos problemas
que a ciência regional aborda hoje, não favorecem uma conceptua-
lização rigorosa nem proporcionam a construção de sistemas com-
pletos.

Se a perspectiva rural tinha marcado profundamente as aná-
lises do espaço, a partir do primeiro quartel deste século, tem-se
vindo a reconhecer o peso da cidade e da indústria na modelagem
do espaço.

Mesmo quando a região se encarava como um conjunto cultu-
ral distinto se começou a atribuir a responsabilidade dessas carac-
terísticas à cidade de donde irradiariam as correntes culturais que
caracterizavam a região1. Começa, deste modo, a definir-se uma
perspectiva funcional na apreciação do espaço. Para além de uma
uniformidade procura-se uma inter-relação.

Embora o antigo conceito de homogeneidade ressurja por
vezes na definição de região, a época actual caracteriza-se funda-
mentalmente pela importância conferida aos sectores industriais e
de serviços e especialmente, às relações das cidades com os espa-
ços rurais, das cidades entre si, dos bairros dentro da própria
cidade.

Aparecem também as assimilações apressadas, embora cómo-
das, de região e indústria (LEONTIEFF), de região e base de
exportação (ISARD) que não são mais do que aspectos diversos
de um mesmo fenómeno: a deslocação do centro de interesse dos
estudos espaciais das zonas rurais para os aglomerados urbanos-

Assim é que se processa o caldeamento de diversas defini-
ções de região em um mesmo conceito nodal. Assim é que, cada
vez mais, se considera a região, agregado espacial significativo,
como compreendendo um «foco» e o respectivo «hinterland» 2.

Contudo, deve ainda observar-se que, se teoricamente o escla-
recimento das diversas componentes do espaço tem progredido, na
prática continua a lutar-se com uma certa indeterminação acerca
da separação entre as diversas noções de região, agravada ainda

1 MUMFORD, L., citado por FRIEDMANN J., «The concept of a planning
region», Land Economics, Fevereiro, 1956.

2 Veja-se PQNSARD, Claude, Economie et Espace, Sedes, Paris, 1955.
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pelo aparecimento sucessivo de termos diferentes cobrindo reali-
dades próximas.

É que, para além das distinções teóricas que se possam fazer
sobre a componente homogénea e a componente funcional das
regiões a prática não favorece uma compartimentação estanque.
Por outro lado, se algumas vezes se procura analisar friamente o
espaço, a maior parte delas procura-se definir problemas de sub-
desenvolvimento em certas zonas. Daqui deriva toda uma gama
de termos tais como zona crítica, zona deprimida, zona problema,
zona atrasada, etc», que não respeitam propriamente as divisões
entre identidade e inter-relação, mas decorrem, sobretudo, de uma
apreciação global, não sistematizada da realidade.

Não negando a utilidade deste tipo de análise parece-nos, con-
tudo, que algum esforço deve ser feito no sentido de conduzir a
investigação espacial em termos menos confusos ainda que imper-
feitos,

É nesta medida que o contributo de PEKROUX ao propor uma
classificação tripartida dos espaços económicos pode ser de algu-
ma utilidade, na medida em que fornece um referencial aceitável
para os estudos regionais. Esta classificação propõe uma distinção
entre espaços homogéneos (caracterizados por uma uniformidade
de grandeza económica), espaços polarizados (definidos a partir
da observação dos fluxos económicos através do espaço) e espaços-
-plano, resultantes, até certo ponto, da integração dos dois con-
ceitos anteriores e caracterizados pela existência de um poder de
decisão a fim de prosseguir uma política de desenvolvimento regio-
nal.

Mais ao menos modificado, especialmente na perspectiva em-
presarial ou pública, que lhe serve de base, feitas as reservas
necessárias ,a fórmulas constritivas da realidade como são estas,
advertidos os aplicadores da dificuldade em transferir a divisão
do nível cómodo da teoria para a ingrata realidade, parece-nos que
poderemos sem grave risco referir os estudos regionais a estas
três categorias. É o que faremos quanto ao espaço homogéneo,
reservando para devido tempo, o prosseguimento do estudo em
coordenadas de polarização.

1. A REGIÃO HOMOGÉNEA

1.1. Introdução

Embora a contribuição de PERROUX 3 que já referimos pare-
cesse dever clarificar o conceito de homogeneidade, este perma-

3 PfiRROUX, L'JÊconomie du XXème Siècle, PUF, Paris, 1961.
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nece, ainda hoje, obscuro e confuso devido essencialmente ao
seguinte:

1. O uso do termo «homogeneidade» na linguagem corrente
querendo significar uma identidade de matérias, sem que ao adjec-
tivo estejam associadas as limitações decorrentes da especialidade
dos aspectos observados.

2. No campo económico, a qualificação de espaço homogéneo
é derivada de várias perspectivas não coincidentes. Assim PER-
ROUX parte para a definição de homogeneidade da localização da
firma, da dimensão dos preços, admitindo que a região homogénea
é definida pelo conjunto das firmas cujos preços se apresentam
semelhantes, independentemente da localização própria de cada
firma no espaço geonómioo. Note-se contudo que a perspectiva —
— inicial — de PERROUX pode ser alargada a várias dimensões
para além do preço. Na máxima extensão o espaço homogéneo
seria o lugar geométrico no espaço Rn das firmas que a respeito de
n características apresentassem determinado grau de semelhança.

3. Contudo a análise de homogeneidade, se se pode basear na
análise de unidades económicas diversamente situadas no espaço,
pode também fazer-se partindo das próprias unidades espaciais
encaradas como o conjunto de actividades económicas com sede
em determinadas porções do espaço geonómico, completada essa
visão com aspectos representativos da distribuição dos resultados
da actividade económica por quantos nela participam.

4. Mais ainda, o conceito de homogeneidade estrita raras
vezes se encontra. A visão do espaço é habitualmente sintética
englobando na mesma definição aspectos de homogeneidade e
aspectos de relações funcionais entre as diversas unidades.

5. Por outro lado repete-se, embora com menos frequência, a
indeterminação de limites entre zona homogénea e espaço-plano
(isto é, delimitado em função da aplicação de uma política de
desenvolvimento, localizada),. Disto é exemplo uma corrente que
pretende identificar zona homogénea com zona de actuação, dizendo
que a homogeneidade se refere a uma identidade de problemas de
desenvolvimento4.

Do mesmo modo se encontra uma certa confusão entre zona
crítica e zona homogénea.

6- Mas o problema fundamental que contribui para uma con-
fusão sobre a homogeneidade é a não definição do espaço a que se
aplica o conceito. Entendemos por espaço, neste caso, o conjunto
de variáveis, ou dimensões, à luz das quais a actividade humana

4 Veja-se icomo exemplo deste tipo de pensamento J. L. LEBRET,
JJenqnête en vue ãe Vaménagement regional, vol. IV, PUF, Paris, 1958.



é apreciada. Sobre este ponto voltaremos a debruçar-nos mais à
frente.

Interessa, antes disso, apreciar as diversas concepções de
homogeneidade que têm aparecido, especialmente aquelas noções
que mais de perto lidam com os aspectos económicos.

1.2. Critérios de homogeneidade

1.2-0 Generalidades.

No largo processo da ocupação da Terra pelo homem, como
resultado do esforço humano, da capacidade de adaptação ao meio,
e da própria capacidade de transformação do meio, o espaço físico
tem vindo a diferenciar-se cada vez mais profundamente, através de
um processo dialéctico cuja progressão tem vindo a traduzir uma
mais exacta compreensão e harmonia entre os dois termos interve-
nientes: homem e meio.

É legítimo pensar que a partir de uma realidade cuja dife-
renciação era puramente natural (no sentido de física) a fixação
e a actividade humanas têm vindo progressivamente quer a mar-
car essa diferenciação, quer mesmo a alterar os termos da dife-
renciação.

Deste progressivo aprofundamento e utilização da diversi-
dade de características regionais, têm sido testemunhas as diver-
sas tentativas de delimitar o espaço em função de relações de
identidade.

Estas, como não podia deixar de ser, têm sido extremamente
variadas, e cada vez mais complexas, à medida que a actividade
humana se diversifica, marca e é marcada pelo meio no qual
se insere.

Deste emaranhado de relações pode privilegiar-se certo tipo
dentre elas, segundo o ângulo de aproximação do real que é
adoptado pelo observador. Assim, segundo os fins próprios da
análise, podem destacar-se várias perspectivas parcelares, que
sobrepondo-se ou não, têm levado a diversas divisões do espaço
homogéneo.

Deste modo têm aparecido diversos critérios de apreciação
de homogeneidade, dos quais nos limitaremos a indicar, muito
sucintamente, aqueles que consideramos mais importantes.

1.2.1. Critério geográfico.

Podemos dizer que a observação geográfica do espaço tem
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sido determinante na escolha do local de fixação das comunida-
des humanas e que, embora tendendo a ser complementada por
outros critérios, desempenha, ou pode desempenhar, ainda hoje,
um papel de certa importância nos estudos espaciais, como base
necessária e primeiro elo de ligação com o real.

Na verdade, o condicionamento geográfico é ainda impor-
tante, mesmo tendo em conta a longa marcha da humanidade no
sentido de integrar a natureza.

Este critério, embora não definido exactamente como crité-
rio de homogeneidade, está por trás da maior parte das análises
do espaço. E se, aparentemente, ele nãp aparece como tal, na maior
parte das análises, isso deve-se em grande parte a ser já conhe-
cimento adquirido.

Contudo, nas regiões mais atrasadas do globo, o critério apa-
rece com todo o seu valor, como primeira aproximação para a
identificação de zonas homogéneas5.

Por si só, o critério geográfico, nas zonas onde a ocupação
do homem se faz sentir com mais impacto sobre o meio, não pode
conduzir a resultados adequados. No entanto, também como aproxi-
mação, permanece ainda como um critério que pode dar uma
contribuição de valor para os estudos regionais.

1.2.1.1. A definição de zonas agrárias.

Cabe aqui introduzir uma referência a um tipo de zonas que
foram objecto das primeiras preocupações nos estudos espaciais.

O tipo das suas produções, as suas características, levaram
rapidamente a tentativas no sentido de definir a localização mais
conveniente das culturas agrícolas dentro de determinados espa-
ços mais ou menos conceptuais6.

Deve notar-se que, sendo à partida definidas por critérios
essencialmente geográficos logo nos alvores da ciência económica-
-espacial foram introduzidos, para a definição de zonas agrárias,
elementos de carácter nitidamente económico 7.

Esta tendência veio progressivamente a ganhar terreno, e
não só no campo de definição de zonas agrárias, e hoje assiste-se

5 Observe-se a parte geográfica dos métodos Lebret em LEBRET, L'en-
quête en vue de Vaménagement regional, Vol. IV. PUF, Paris, 1958.

6 Veja-se sobretudo no que respeita a VON THÚNEN; PONSARD, Claude,
Histoire, des théoriesi éconormques spatiáles — Armand Colin, Paris, 1958.

7 Para VON THÚNEN O elemento determinante do sistema de localização
é a renda fundiária dependente da distância e preços de transporte dos pro-
dutos agrícolas.
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a um esforço de sintetização de dados propriamente geográficos
e económicos para a definição de tais zonas.

Modernamente entende-se por zonas agrárias ou regiões agrí-
colas um tipo de região caracterizado por condições de produção
e sistemas de cultura idênticos8. Dada a rapidez e frequência da
variação dos dados naturais e portanto dos sistemas de cultura,
aplica-se o termo de região agrícola às regiões onde as caracte-
rísticas dominantes são idênticas, ou seja, onde as condições de
produção e os sistemas de cultura apresentam uma certa seme-
lhança.

Portanto, para a definição deste tipo de zonas contribuem
factores dos mais diversos tipos: desde os geográficos aos
económicos e jurídicos procura-se uma integração das diversas
componentes da realidade.

Aqui encontram-se, como à frente veremos, sérias dificulda-
des na integração de factores qualitativos e quantitativos. A
solução adoptada nos recentes trabalhos sob a égide da OCDE é
composta por uma análise quantitativa de base estatística, comple-
tada por uma informação qualitativa, tudo isto sujeito a uma veri-
ficação pessoal interdisciplinar.

1.2.2* Critério sociológico.

A análise e divisão do espaço segundo coordenadas socioló-
gicas têm sido especialmente prosseguidas por especialistas norte-
-americanos, preocupados com a formulação de um novo tipo de
consciência regional ultrapassando as concepções fechadas do
antigo regionalismo. Esta nova tendência aparece expressiva-
mente no seguinte texto de origem oficial9.

«Este novo regionalismo tem outros importantes objec-
tivos, para além da mera correcção de distorções económi-
cas. Cada região tem o seu clima peculiar — produto da sua

s Veja-se: AEP-OECE — «Les grandes régions agrícoles dans Ia CEE».
Documentation, AHmentation et Agriculture, n.2 27. Paris, 1960.

AEP-OECE — «Les régions agricoles dans les pays membres de 1'OECE»,
n.» 417. Documentation, AHmentation et Agriculture, n.2 41. Paris, 1961.

OCDE — «Les programmes de developpement regional rural avec refe-
rence spéciale aux zones agricoles critiques et notamment aux régions mon-
tagneuses». Documentation dans Vagriculture et Valimentation, n* 66. Pa-
ris, 1964.

a «A Water Policy for the American People. The Report of the Presidentas
Water Resources Policy Comission», 1950, citado por GINSBURG, «The Regional
Concept and planning régions», in «Regional Planning», Housing, Building
and Planning, n,28 12 ei 13, United Nations, 1960.



geografia, das suas tradições de pioneiros, hábitos, costumes,
tradições espirituais e actividade económica própria. O povo
destas regiões torna-se cada vez mais consciente das suas
culturas regionais à medida que a pressão económica centra-
lizadora, através de uma engenhosa série de mecanismos,
começa a impor o perfil cultural da metrópole, tendendo a
obliterar as identidades regionais...».

É a defesa e o revigoramento das tradições próprias como
primeiro passo para a integração no futuro segundo coordenadas
próprias o aspecto mais conhecido destas tentativas.

No entanto, para a delimitação de zonas sociologicamente ho-
mogéneas tem-se procurado uma definição das coordenadas especí-
ficas que mais poderão interessar para a projecção no futuro. A
orientação neste campo aparece expressa em diversos passos da
literatura da especialidade dos quais salientamos o seguinte10:

«As áreas homogéneas devem ser delineadas em função
de factores sócio-culturais que se apresentem relacionados
com os fins para os quais as áreas são delimitadas».

Encarado neste sentido o critério sociológico de divisão do
espaço assume características do que à frente referiremos como
análises potenciais, dado que, visando determinado estatuto se
procuram descobrir afinidades de tipo sociológico entre as unida-
des-base, afinidades ou coordenadas que poderão ser encaradas
como factores aceleradores ou retardadores do processo de desen-
volvimento conducente àquele estatuto previamente definido.

Contudo, como aliás se pode observar em relação a qualquer
critério específico, os resultados de aplicação do critério socioló-
gico estrito a uma realidade compósita não podem ser senão par-
celares e de modo algum podem proporcionar por si sós linhas
completas do desenvolvimento. Ã frente retomaremos este pro-
blema que, como frisámos, não é específico em relação ao critério
ora em estudo.

Para finalizar, deve observar-se que os factores sobre os quais
incide a análise de tipo sociológico são dos mais diversos, desde
a observação dos «valores» comummente adoptados pelas comuni-
dades-base até à determinação de padrões de vida encarados como
níveis de consumo específicos, algumas vezes mais relacionados
com determinadas estruturas económicas do que propriamente
derivados de uma sociologia específica do consumo.

10 LIVELY, C. and GREGORY, C. «The rural sócio-cultural área as a field
of researqh, Rvtyrál Sopiology, Vol. 19, págs. 21-31, 1954.
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1-2.3. Critério económico.

De entre as estruturas da actividade humana, as estruturas
económicas apresentam uma importância fundamental, muito
embora a elas se não deva atribuir a exclusiva responsabilidade
da definição do tecido de relações sociais. Mas se não são exclusi-
vas, estas estruturas são predominantes para a compreensão do
homem e das suas relações internas e das relações que mantém
com o meio que o cerca.

Nesta base, o exame das estruturas, dos processos e dos resul-
tados da actividade económica apresenta enorme interesse no sen-
tido de diferenciar as zonas espaciais onde essa mesma actividade
se exerce.

Bastaria, para justificar esse interesse, atentar na própria
evolução das relações espaciais derivadas da actuação, livre ou
controlada, dos mecanismos económicos.

Deste interesse são também testemunhas as incontáveis aná-
lises de carácter económico que tratam do espaço. Espaço que
tentativas ousadas têm procurado definir economicamente, por
integração das características espaciais na teoria económica geral.

É neste critério que se exprime a reacção à concepção de
economia expressa pela frase:

«a wonderland of no dimensions»ul.

Como diz PONSARD12 «do mesmo modo que a economia
empreendeu a integração do factor tempo, revela-se urgente a
investigação no sentido de integrar o factor espaço. Não basta —
como nos manuais de economia política — consagrar algumas
considerações ao meio geográfico, num capítulo preliminar reser-
vado às condições da actividade económica para tratar o factor
espacial. E mais à frente: «...não basta sobrepor algumas descri-
ções geográficas sobre um tema de ciência económica. Importa,
pelo contrário, introduzir o factor espacial no seio da própria
exposição».

Embora o desígnio expresso nas linhas que reproduzimos
esteja ainda longe de ser completamente alcançado, as análises
económicas das unidades espaciais não têm deixado de se difundir,
constituindo uma ferramenta de alto valor para o conhecimento-
-compreensão do espaço. Como à frente referiremos, a análise
económica do espaço defronta algumas dificuldades devidas essen-
cialmente ao carácter multiforme e localizado da actividade eco-

Citado por PONSARD, Claude, Êconomie et Espace} Sedes, Paris, 1955.
Obra citada, pág. 2.



nómíca, tornando difícil a caracterização rápida da economia de
uma dada região e esbatendo muitas vezes aspectos particulares
relevantes da actividade económica. Tudo isto põe problemas de
escolha de índices caracterizadores (ou mais geralmente de aspec-
tos a focar) e de unidades de análise. Não nos debruçamos agora
sobre estes problemas, dado que a sua resolução está intimamente
ligada às características da área em estudo.

1.2.4. Outros critérios.

Para além dos critérios que acabamos de apontar e que pode-
mos classificar de fundamentais, pelo que de análise de estruturas
comportam, outros critérios existem ligados a aspectos mais ou
menos característicos da actividade humana e apresentando como
traço comum a particularidade de habitualmente se referirem a
super-estruturas.

Super-estruturas políticas (a região homogénea correspon-
deria a uma nação ou a uma unidade caracterizada por determi-
nados elementos políticos), religiosas (a região corresponderia a
determinadas áreas confesssionais, ou sob a autoridade de deter-
minada entidade religiosa), histórica (definir-se-ia a região pelos
seus aspectos históricos13), etc.

Embora não se negue importância a estes critérios convém
ter presente o que de acessório representam. Não se devem «a
priori» afastar indicações provenientes da aplicação de critérios
super-estruturais, mas é necessário atender que o fundamental
para o desenvolvimento de determinadas zonas reside nas estru-
turas fundamentais dessas zonas e não nos aspectos super-estru-
turais por elas segregados.

Isto, a par de uma consideração de determinados obstáculos
ou apoios super-estruturais para a tarefa do desenvolvimento, e
tendo sempre em atenção a permanente inter-acção entre infra-
-estruturas e super-estruturas.

1.2.5. Conclusão»

Da exposição anterior parece ser possível concluir da neces-
sária complementaridade dos critérios enunciados para uma apre-
ciação geral da actividade humana. Mesmo quando se pretende
analisar um só sector da realidade, não deve esquecer-se que a

13 Pode-se discutir se a história fornece um critério ou uma visão ne-
cessária a qualquer critério.



actividade humana nâo é cindível em âéctores fechados. Cada
sector influencia e é influenciado, em maior ou menor grau, por
todos os outros.

Deste modo,, embora admitindo uma prioridade dos aspectos
económicos, embora a preocupação fundamental seja a de estudar
aspectos de homogeneidade económica, não parece legítimo afastar
definitivamente a inclusão de aspectos não económicos para a
caracterização das zonas homogéneas.

Simplesmente, a apreensão de aspectos de natureza diversa
exige a maior parte das vezes instrumentos e métodos diversos,
próprios da especialidade dos aspectos a reter. Deve portanto
salientar-se que a inclusão de factores não-económicos aparece di-
ficultada quando se empregam métodos especificamente econó-
micos. Ã frente referiremos várias dificuldades, em especial quanto
à inclusão de aspectos geográficos.

De qualquer modo, o critério fundamental adoptado será o
económico e sobre este ângulo abordaremos a realidade, o que não
exclui, quando for desejável e possível, a inclusão de aspectos
a-económicos. Do mesmo modo e em uma óptica de desenvolvi-
mento, se julga desejável a junção a uma análise económica de
análises de outro tipo quando o instrumental usado não permitir
a solução encarada no período anterior14.

1.3. Aspectos possíveis da analise de homogeneidade
económica

Importa, dentro de um critério económico de apreciação da
homogeneidade espacial, definir os aspectos temporais da análise.
Melhor dizendo, interessa explicitar que tipo de descrição se pre-
tende em moldes de homogeneidade. De facto, a análise pode ser
conduzida esquematicamente segundo três linhas:

a) Análise estática.

Nesta opção visa-se delimitar regiões homogéneas que apre-
sentam uma coerência interna de níveis de desenvolvimento. Inte-
ressa determinar para cada unidade de análise os índices econó-
micos que traduzam o grau de aproveitamento das potencialidades,

14 Neste ponto tem especial importância a junção de análises de tipo
sociológico, dado que dentro de método apropriado às realidades económicas
parece impossível a observação de aspectos sociológicos importantes para
o desenvolvimento económico.
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õ niveí técnico dos instrumentos de produção, o nível dos resul-
tados económicos.

6) Análise dinâmica.

Pode caracterizar-se pela procura de regiões cujo tipo e ritmo
de evolução se apresentam semelhantes.

Para isso devem observar-se ao longo de um período temporal
as alterações das grandezas económicas que se supõem relevan-
tes, procurando definir tipologias de desenvolvimento.

De acordo com LEBRET
 15 convém distinguir «estado de desen-

volvimento» característico do tipo de análise anterior e «acto de
desenvolvimento» cuja análise se deve preocupar com a tendência
ou dinamismo de determinada população ou região.

c) Análise de potencialidades.

Finalmente, como meta a atingir neste tipo de estudos, aparece
a análise de potencialidades visando identificar zonas com pers-
pectivas de desenvolvimento semelhantes. Enquanto nas análises
anteriores predominava o estudo de uma realidade estática ou em
evolução, agora pretende-se fazer um inventário de recursos, defi-
nir custos de aproveitamento, seriar possibilidades de desenvol-
vimento. Da observação do que «é» ou «está sendo» a realidade,
passa-se a perguntar o que «pode vir a ser» uma região e é nesta
perspectiva que se desenvolve todo o estudo. Deve notar-se que
a análise de potencialidades abarca toda uma problemática, situa-
ção-potencialidades, concluindo pela definição de um esquema
possibilístico em face do desenvolvimento. Desde já marcando o
carácter superior deste tipo de análise, reservamos para mais tarde
a apreciação da sua capacidade de definir regiões homogéneas.

Por agora devemos notar que a escolha de uma ou outra
destas linhas de investigação está obviamente condicionada pela
definição de região homogénea que adoptamos e pela grandeza
e qualidade dos meios técnicos à disposição do investigador, apon-
tando sumariamente as necessidades destes tipos de análise:

Assim:
Para a análise estática são necessárias (no caso mais simples)

séries espaciais das várias grandezas e índices económicos refe-
ridos a um determinado momento.

Para a análise dinâmica exigem-se várias séries do tipo an-

15 LEBRET, L. X, Dynamique concrète du développement — Les Editions
Ouvrières — Paris, 1963, pág. 64.
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terior cobrindo um lapso de tempo suficientemente amplo para
permitir a análise de tendências de crescimento.

Finalmente, para a análise de potencialidades é necessário in-
ventariar os recursos das unidades espaciais envolvidas no estudo.
É da comparação entre situação, situação tendencial e recursos
disponíveis que se poderá definir uma situação máxima previsível
com todo o cortejo de problemas de desenvolvimento aderentes.

1.4. Definição de região homogénea

Talvez porque, como diz PONSARD16, «a região é uma entidade
estranha ao economista» existe uma extensa gama de definições
de região homogénea, produto de visões quase sempre ou dema-
siado parcelares ou demasiado ambiciosas para o instrumental de
que se dispõe. Talvez contribua também para esta diversidade a
circunstância de não haver «uma discriminação entre os diversos
factores que definem o aparecimento e a persistência das re-
giões» 1T.

Liminarmente, deve ainda fazer-se notar que a maior parte
dos autores não procuram definir exactamente «região homogé-
nea». As mais das vezes as referências a «regiões» traduzem vi-
sões sincréticas das unidades espaciais em que a diferença entre
relações de semelhança (de homogeneidade) e relações funcionais
(de polarização) nem sempre aparecem evidentes. Aliás esta dife-
renciação não deixa de encontrar uma certa justificação no que
ISARD18 disse:

«O conceito de região é equívoco, dado que é uma con-
ceptualização dependente do problema particular em estudo e
não existem séries fixas de regiões significativas válidas para
todos os problemas».

Alguns autores abordam mesmo o problema da inutilidade de
procurar definir uma região, dada a sua relatividade em relação
aos instrumentos que se usam19. Contudo, se é de admitir essa
relatividade, ela não nos deve conduzir a uma recusa de delimi-
tação de regiões. Mais à frente abordaremos o problema da rela-
ção entre definição de região e métodos de determinação.

Por agora interessa fundamentalmente apresentar as diver-

16 PONSAR», Claiide, Bconomie et Espace — Sedes — Paris, 1955.
17 JENSEN, Merril — «Regionalisin in America», citado por ABRAMS,

Charles — «Regional planning legislation in underdeveloped Áreas» — Lana
Economics — Mato 1959, Vol. 35, n.o 2.

*» ISARD, Walter citado por PONSARD — Economie et Espace — Sedes,
Paris, 1955.
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sas perspectivas segundo as quais tem sido abordada a região
homogénea; estas perspectivas variam geralmente conforme a li-
gação à prática do desenvolvimento regional que os autores de-
finem. Assim, aparecem conceitos em que domina uma preocupação
analítica e de certo modo especulativa em face de outros conceitos
em que é nítida a preocupação da actuação sobre a realidade.

Destes dois tipos de conceitos são exemplos:

1. Os estudos que definem «região homogénea» como o con-
junto de unidades espaciais em que certo número de variáveis
económico-sociais apresentam uma dispersão mínima ou que apre-
sentam características económicas fundamentais comuns, ou ainda
nas quais prevalecem uma cultura e uma estrutura social que
definem uma certa ordem económica20.

2. Os estudos que tentam definir «região homogénea» como
o espaço banal que apresenta o mesmo conjunto de problemas de
desenvolvimento.

Trata-se, para os autores que integram esta corrente, de pro-
ceder a uma extensão do conceito estrito de homogeneidade, de
modo a definir esquemas de actuação inseridos habitualmente num
espaço-plano. Esta linha de pensamento parece-nos poder con-
cretizar-se no aprofundamento da realidade homogénea comple-
tada por indicadores de relacionamento funcional de modo a
definir, ainda que se não proponha expressamente, um espaço-
-plano.

Desta corrente são exemplos os autores que apresentam a
região como «zonas territoriais nas quais aos problemas comuns
correspondem soluções idênticas»21 ou ainda «a zona para a qual
os problemas de ordenamento do território se põem mais ou menos
do mesmo modo22.

Qualquer conclusão acerca da preferência por uma ou outra
destas concepções não poderá obter-se sem uma referência aos
métodos de delineamento destas regiões.

Na verdade, qualquer definição que se proponha para poder

i» A este respeito ver, entre outros, LAMBERT, Paul e MINERVE, Joseph,
Uéconomie de Ia région liégeoise— P U P — Paris, 1960.

20 Deste 1.° grupo confrontem-se: HAGOOD, DANILEVSKY e B E U M — «An
examination of the use of factor analysis in the Problem of Sub-regional
delineation», in Rural Sociology, Vol. 6, Setembro, 1941; PERROUX, François
— «Les espaces économiques» — Economie Appliquée, n.s 1 — 1 9 5 0 ; ODUM
e MOORE — Thç American Regionalism— N e w York — 1 9 3 8 , citados, por
GENDARME, R-, La région du Nord — A. Colin. Paris, 1964. ÇARRÈRE, P . —
«Notes sur Tanalyse régionale», Etudes et conjoncture — Março, 1958. LAMOUR,
P. — Necessite et methodes du développçment économique regional — OECE-
-AEP, Outubro, 1958, Paris .

21 MALASSIS, Lr. e MADEC, G. — «Essai d'orientation des études d'économie
régionale»', in Études d'Economie Rurale, n.s 24, 1958.
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âer exequível requefc métodos suficientemente elaborados para
atingir a realidade que se define.

Neste caso concreto deve observar-se que:

1. A primeira linha de análise, acima descrita, pretende
unicamente a descrição de uma realidade, mediante a observação
da maior ou menor semelhança dos perfis sócio-económicos das
unidades-bases integradas no estudo.

2. A segunda hipótese visa equacionar determinados proble-
mas de desenvolvimento cuja existência comum implicaria o agru-
pamento das unidades-base respectivas num mesmo agregado
homogéneo.

3. Ainda nesta hipótese, devemos considerar que para enun-
ciar problemas de desenvolvimento, não basta a análise de uma
realidade situada no tempo e no espaço. Os problemas surgem da
observação de situações em face de potencialidades e a sua defi-
nição aparece como a definição de um conjunto de possibilidades
de desenvolvimento.

4. Desta acepção de uma problemática de desenvolvimento
infere-se que os métodos de delimitação de regiões homogéneas
(encaradas como conjunto de problemas comuns) devem simul-
taneamente observar a realidade actual, inventariar potenciali-
dades e equacionar possibilidades (problemas) de desenvolvimento.
Deve também observar-se que uma análise conduzida na única
dimensão da homogeneidade é insuficiente para realizar esses três
fins. Muito especialmente porque a definição de possibilidades
implica uma visão relacionadora das várias regiões homogéneas,
uma perspectiva do máximo aproveitamento dos investimentos e
sua repercussão, e exige, no fundo, a introdução da noção de pólo
de desenvolvimento e de região polarizada.

5. Ora deve observar-se que a quase totalidade dos métodos,
à frente descritos, não fornece um instrumental adequado a este
tipo de análise. Salvo o caso da metodologia desenvolvida por
LEBRET (de que adiante nos limitaremos a expor a parte mais
directamente relacionada com a determinação de regiões homo-
géneas encaradas como conjunto de unidades cujas caracterís-
ticas apresentam um certo grau de semelhança) os restantes mé-
todos não possibilitam a apreciação dos três aspectos anterior-
mente citados.

Devemos contudo salientar que, mesmo que limitações prá-
ticas não existissem, seria discutível a adopção da definição de
região homogénea como conjunto de problemas de desenvolvi-
mento. E isto porque nos parece ilusório tentar definir problemas

22 LEBRET, Uenquête en vue de Vamménagement regional, Vol. IV.
PUF, Paris, 1958.
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partindo de uma visão homogeneizadora da realidade. Mais ainda
porque a introdução necessária de elementos polarizadores, no
sentido de definir um espaço-problema, nos parece ser um elemento
de descaracterização dp conceito de região homogénea estrita, po-
dendo contribuir para uma maior confusão de conceitos e linhas
de estudo numa matéria em que só recentemente se tem feito
sentir um esforço de clarificação.

1.5. Interesse dia conceito de região homogénea no ordenar
mento e no planeamento

Em face das limitações que temos vindo a expor parece-nos
clara a necessidade de separar conceitos analíticos e conceitos
actuantes.

Na acepção que lhe conferimos anteriormente, a região homo-
génea é fundamentalmente uma unidade de análise, podendo nela
assentar a definição de tipologias estruturais e a caracterização
de determinados fenómenos de desenvolvimento.

Também deve já ter surgido claramente a inaptidão que atri-
buimos à região homogénea para constituir o lúnico quadro de
estudo das realidades regionais e mais ainda para definir o quadro
de resolução dos problemas regionais.

Na verdade, quer o ordenamento do território quer o planea-
mento económico são noções eminentemente prospectivas no sen-
tido de, através delas e por elas, estar presente a construção dos
quadros futuros da actividade humana e a previsão das próprias
formas que essa actividade virá a assumir. No entanto, para
prever é necessário conhecer e é paru estie conhecimento que a
região homogénea, tifú como a definimos, tem interesse e se justi-
fica a sna delimitação.

A extensa gama de situações e fenómenos que é necessário
apreender para possibilitar uma regulamentação e uma previsão
da actividade económica torna imperiosa a estratificação dessa
mesma actividade no sentido de facilitar o seu conhecimento.

E parece-nos ser unicamente nesse sentido que a região homo-
génea, por si só, pode contribuir para iniciativas nos campos do
ordenamento e do planeamento.

A sobrevalorização da região homogénea nestes domínios pa-
rece-nos perigosa por inadequação do conceito a outros fins que
não os citados e perigosa também por poder contribuir para
assentar o ordenamento e o planeamento num quadro limitado e
limitante.

O interesse fundamental que oferece a delimitação da região
homogénea é a constituição de unidades de análise que, integradas
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êm conjuntos mais vastos por meio de relações de funcionamento,
poderão vir a definir unidades de actuação.

2. MÉTODOS DE DELIMITAÇÃO DAS REGIÕES HOMO-
GÉNEAS.

2.1. Generalidades

Tendo em atenção o que já dissemos sobre a complexidade
imanente à característica «homogeneidade», não deve surpreender
que, ao procurar analisar o espaço na procura de unidades dotadas
de uma certa «identidade», economistas, geógrafos, sociólogos,
etc, tenham proposto diversos sistemas de apreciação da reali-
dade, informados das perspectivas próprias das especialidades dos
autores, adaptados às condições particulares das zonas para as
quais os sistemas foram projectados.

Fundamentalmente, podemos reduzir os métodos de delimita-
ção das zonas homogéneas a dois grandes grupos:

a) Métodos gráficos.
b) Métodos numéricos.

2.2. Métodos gráficos

2.2vl. Generialiêades.

Deve desde já notar-se que, apesar da oposição aparente entre
dois grupos de métodos, eles não são tão diferentes quanto à
primeira vista poderia parecer. Com efeito, ps métodos abrangidos
no 1.° grupo citado são aqueles que utilizam dominantemente, e
como ponto de partida, cartas da região, traduzindo aspectos
físicos, ecológicos, económicos, etc. que oferecem base para a
definição de homogeneidade.

Os métodos gráficos, ou melhor, o fundamental destes méto-
dos encontra-se nas primeiras tentativas de definição de homo-
geneidade no espaço. Homogeneidade que então era concebida em
relação a uma ou poucas características.

Deste modo, são, em princípio, métodos que poderíamos quali-
ficar de geográficos. Note-se, contudo, que a utilização primor-
dial de cartas ou mapas não exclui, forçosamente, o recurso à
análise quantitativa.

2.2.2. O Método Lebret

Neste grupo, a título de exemplo, analisaremos o método, ou
melhor, os passos fundamentais do método construído pela equipa



«Economie et Humanisme» sob a direcção de LEBRET. Note-se
desde já, que o método não se reduz a uma delimitação de zonas.

Embora esta tarefa seja fundamental, constitui um passo
inicial para a actuação sobre a realidade. Se bem que em todos os
métodos as fases de análise e de planeamento não sejam muito
distintas (mesmo porque, ainda que a noção de intervir não seja
patente, ela condiciona e marca sempre a análise) no método
Lebret as duas fases estão estreitamente ligadas. É talvez dos
métodos em que a técnica de análise está mais condicionada pela
finalidade do planeamento.

2.2.2.1. Descrição

Assim o método, produto de largas experiências pessoais, pro-
cura evitar dois excessos frequentes neste tipo de estudos: pri-
meiro, a enorme extensão da análise, nem sempre necessária às
descrições que se propõem; segundo, a justaposição de relatórios
sectoriais valiosos, mas em que o laço unitário não aparece. A rea-
lidade é cindida para facilitar a análise, mas esta não proporciona
uma visão recomposta da realidade. Quando muito, boas perspec-
tivas fragmentárias.

Nesta orientação propõem-se dois sentidos de investigação: um
designado por «análise progressiva das estruturas em evolução»,
outro mais moderno «análise dos factores e antifactores do
desenvolvimento». Note-se que estes dois sentidos não são essen-
cialmente diferentes. O segundo é uma fase mais elaborada da
análise, impossível sem o primeiro.

Da «análise progressiva das estruturas em evolução» vamos
reter aquilo que mais directamente nos interessa, ou seja, a deli-
mitação das regiões homogéneas.

Deve salientar-se que o conceito de zonas homogéneas se
encontra em LEBRET definido como a zona em que os problemas de
ordenamento se apresentam mais ou menos do mesmo modo23.

A construção e o rigor de um método para a delimitação de
zonas depende, como é evidente, dos dados obtíveis, da soma de
trabalho necessário à utilização dos dados, bem como da precisão
exigida no trabalho.

Tendo em conta estes condicionamentos, LEBRET apresenta-
-nos diversas fórmulas de trabalho, correspondentes a diversos
níveis de conhecimento da realidade.

Assim, surgem as hipóteses relativas à existência de bom
material cartográfico, de dados estatísticos válidos, de séries com-

23 LEBRET, J. L., L'enquête en vue de Vaménagement regional, Vol. IV,
pag. 14. PUF, Paris, 1958.
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pletas de fotografias aéreas verticais e finalmente da existência
tão-somente de cartas grosseiras de hidrologia e relevo.

No fundo, o processo é idêntico: trata-se de reproduzir ou cons-
truir as cartas fundamentais no mesmo formato e por sobrepo-
sição tentar discernir as zonas. Obtém-se assim uma divisão gros-
seira que será aperfeiçoada ulteriormente na fase de recolha de
materiais para o planeamento (a análise das estruturas em evolu-
ção). No caso de existência de colecções de fotografias aéreas é
a partir delas que se faz a zonagem, servindo ainda a observação
aérea para completar deficiências de informação no 4.° caso citado.

2.2.2.2. Comentário

A dúvida fundamental que surge ao analisar o método pro-
posto por LEBRET é sobre a eficácia e possibilidade da análise final.

Com efeito, o último passo consiste em definir as zonas homo-
géneas pela sobreposição de cartas representativas.

O problema é, de facto, fácil de resolver quando as cartas
disponíveis são escassas e a sobreposição faz aparecer nitida-
mente divisões regionais. No caso dos países pouco marcados pela
actividade humana, em que os factores naturais são dominantes
numa divisão regional, parece-nos ser o método aplicável, e os
seus resultados muito apreciáveis.

Contudo, quando se trata de países «velhos» onde a informa-
ção estatística é já apreciável, onde as marcas da actividade huma-
na sobrelevam os factores originários, então parece-nos duvidoso
que o método em estudo possa satisfazer. E isto porque:

1. Os fenómenos a observar e as variáveis a reter são exces-
sivos em relação à capacidade de observação óptica das cartas.
O observador tem uma série de cartas à disposição, de que não con-
segue tirar partido, por impossibilidade de compor a informação.

2. Não faz sentido que, dispondo de material quantificador, se
regresse a uma observação qualificativa à base de cartas. A trans-
formação de dados numéricos em dados gráficos implica uma
menor finura na análise.

Porém, o método que vimos comentando oferece um aspecto
interessante que deve ser salientado: é o da tentativa de integra-
ção de dados «naturais» e de dados económico-sociais. Evidente-
mente que essa integração também é possível nos métodos numé-
ricos que à frente descreveremos, sob condição de ser possível
quantificar os dados «naturais». Mas então defrontamos o pro-



blema inverso do atrás enunciado. É que dada a grande variabili-
dade deste tipo de dados (p. ex- declive dos terrenos agricultá-
veis) e o limitado número de pontos de recolha de informação,
arriscamo-nos a fazer perder todo o significado que de uma carta
ressalta.

2.3. Métodos numéricos

2.3.1. Generalidades

Por métodos numéricos designaremos aquele conjunto de
métodos que como ponto de partida se servem de conjuntos de dados
estatísticos cobrindo as unidades escolhidas, sem com isto impli-
car a rejeição total da utilização de cartas .

De facto, mesmo neste conjunto de métodos as cartas, cons-
truídas com base nos dados estatísticos disponíveis, permitem uma
exposição fácil dos dados de trabalho e facilitam de algum modo
conclusões parciais.

Notemos ainda, e por agora, que diversas simplificações de
ordem quantitativa podem aparecer em fases posteriores destes
métodos.

Dentro deste conjunto de métodos podemos distinguir dois
grupos:

a) Método dos índices especiais

b) Método dos índices fixos

2.3.2. Método dos índices especiais24

Este método assenta na suposição de que a diferenciação regio-
nal deve ser reflectida pela existência de combinações ímpares de
características adaptadas. Isto é, «uma área geográfica especiali-
zada na produção carbonífera, uma segunda área especializada na
cultura do trigo e uma terceira área especializada em actividades
industriais resultam cada uma de um conjunto único de caracte-
rísticas geográficas, económicas e sociais»23. Continua BOUDE-
VILLE, dizendo que necessariamente, importa conferir, no exem-
plo referido, uma importância principal aos índices relativos às
minas para a l.a região, aos índices da cultura de trigo para a

24 v ide BOUDEVILLE, J., «L'économie régionale, espace opérationel», pág.
25. Cahiérs de VI8EA, n.« 69, Junho, 1958, série L, n.* 3.

25 Obra citada, pág. 34.

275



delimitação da 2.a região e do mesmo modo uma importância
principal aos índices industriais no que se refere à delimitação da
3.a região. As etapas do método serão, ainda segundo o mesmo
autor, as seguintes:

a) Determinar, para cada região, a actividade ou caracte-
rística particular que a diferencia de todas as outras regiões
vizinhas.

b) Calcular os índices que exprimem esses traços ou traço
particulares.

c) Traçar as fronteiras que isolam, no espaço, a combinação
unívoca e singular das características geográficas, económicas
e sociais determinadas na primeira etapa. Para isto, devem com-
parar-se os índices das unidades elementares que constituem a
região hipotética.

Os índices são ainda ponderados, de acordo com a importân-
cia que parecem merecer de acordo com a actividade dominante
da região.

Il i £:ir..;:
2.3.2.1. Comentários.

Este método merece comentário, especialmente nos pontos que
seguidamente referimos:

a) Exceptuando alguns casos, é raro que, ultrapassadas fases
primárias de desenvolvimento, a actividade económica se concen-
tre numa só actividade. Habitualmente, a rede económica de uma
região aparece-nos constituída por várias actividades cuja hierar-
quização nem sempre é fácil, e em que o carácter de dominante
e dominada nem sempre é evidente. Daqui uma primeira dificul-
dade para identificar o que de facto é fundamental na actividade
económica de uma dada zona.

b) Por outro lado, o autor não descreve que tipo de pondera-
ção se adopta. Ã falta de melhor somos levados a pensar que a
ponderação assenta em bases subjectivas, diminuindo assim o
valor científico do método.

c) Finalmente, não são explícitos os pormenores da definição
da região. A comparação entre os valores de um certo índice para
uma unidade base e o índice médio para uma região delimitada
a priori não fornece nenhuma indicação sobre a inclusão desta ou
daquela unidade-base.



Não se sabe qual o afastamento limite para a inclusão ou não
inclusão de uma unidade-base nessa região que, somos levados a
crer, foi subjectivamente determinada.

2.3.3. Método dos índices fixos

2.3.3.1 Generalidades.

Dentro dos métodos numéricos, o mais utilizado é o método
dos índices fixos, que,, ao contrário do método anteriormente des-
crito, não prevê a escolha particularizante de índices segundo a
dominante económica das várias regiões- O fundamento do mé-
todo consiste na escolha de um certo número de índices, tradu-
tores de estruturas geográficas, económicas e sociais, cujos valo-
res se estabelecem para o conjunto das unidades-base integrantes
do território a estudar.

Ao contrário do método anterior, o conjunto de índices é o
mesmo para todas as unidades-base e regiões.

Uma vez estabelecidos os conjuntos de dados numéricos para
todas as unidades-bases, procura-se construir um índice global ou
sintético exprimindo a realidade geo-económico-social em estudo.

As soluções práticas para este problema são extremamente
diversas, como à frente veremos.

No entanto, antes de o fazer, convém abordar diversos pro-
blemas preliminares que respeitam essencialmente às seguintes
alíneas :

a) Escolha das unidades-base
b) Escolha dos índices
o) Ponderação dos índices.

2.3.3.2. Escolha das unidades-base.

Este problema está estreitamente relacionado com a perfeição
da cobertura estatística da zona em questão, com as divisões
administrativas do país ou território para o qual se faz o estudo
e ainda com a técnica adoptada na recolha da informação, (esta
própria dependente da organização das equipas de investigação).

Neste ponto as indicações bibliográficas são muito variáveis
e como se compreende não fornecem nenhuma indicação estrita.
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2.3.3.3. Escolha dos índices.

Entre as inúmeras variáveis susceptíveis de traduzir estados,
progressos ou tendências de ramos particulares da actividade
económica ou padrões de vida, a escolha nem sempre é fácil. Os
critérios para essa escolha, limitada sempre pelo material dispo-
nível ou pela dificuldade de recolher informações, são essencial-
mente variáveis de acordo com a finalidade ou particularidade
do trabalho.

No caso que nos interessa, o da análise de um estado de de-
senvolvimento económico-social, a gama de actividades que inte-
ressam reter é, ab-initio, extensíssima.

Evidentemente, essa gama vai-se reduzindo quando se aborda
praticamente o problema. Por um lado surgem limitações deriva-
das da imperfeita cobertura estatística do território e da activi-
dade económica; por outro lado, os diversos índices que traduzem
o mesmo fenómeno são reduzidos, mesmo empiricamente, a um
ou poucos índices.

Deste modo, habitualmente, o número de índices que se retêm
desce para um número compatível com o tipo, estrutura e possi-
bilidades do trabalho em vista.

2.3.3.4. Utilização dos índices.

2.3.3.4.1. Generalidades.

Nesta alínea analisaremos dois problemas estreitamente rela-
cionados: a construção de um índice sintético e os pesos a atri-
buir aos diversos índices.

O primeiro problema é fundamental, na medida em que só
uma apresentação global, ou com uma agregação elevada, dos ín-
dices, nos pode fornecer rapidamente uma indicação da posição
da unidade-base ou região em relação a outras.

Quando referimos os métodos gráficos de delimitação de re-
giões homogéneas, salientámos a dificuldade de extrair uma
opinião sintetizada a partir de um sem-número de cartas repre-
sentativas dos vários aspectos da região.

O mesmo problema se põe quando, à partida, dispomos de
conjuntos de dados numéricos em vez de cartas representativas.
Ê até mais difícil, por simples observação dos dados numéricos
formar uma opinião sobre o nível de desenvolvimento das unida-
des-base integrantes da região em estudo.

Contudo, se a apresentação gráfica não fornece possibilidades
suficientes para sintetizar os dados económico-sociais das várias
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cnidades-base, o mesmo não acontece quando esses dados são apre-
sentados sob forma numérica.

De facto, existem diversos métodos matemáticos mais ou me-
nos complexos que permitem sintetizar num ou em poucos índices
as diferentes variáveis de que dispomos à partida.

De entre estes métodos podemos citar os que utilizam:

a) Média aritmética
b) Média geométrica
c) Mediana,

reservando para mais tarde os métodos da graduação média e os
que recorrem à análise factorial.

2.3.3.4.2. Ponderação dos índices.

Qualquer método de utilização dos índices exige uma defini-
ção prévia da importância relativa dos mesmos. Trata-se de saber
se os índices devem ou não ser ponderados. Este problema não tem
ainda sido resolvido de modo inteiramente satisfatório.

Por um lado apresenta-se a tese de que qualquer ponderação
satisfatória é impossível e que portanto os índices devem ser
igualmente ponderados. Este método merece os seguintes comen-
tários:

a) Dado que certas características são medidas de diversas
formas e através de diversos índices, corre-se o risco de uma des-
proporcionalidade entre a verdadeira importância dos fenómenos
e o número de índices que os traduzem.

b) Se, como é habitual neste conjunto de métodos, incluímos
todas as características possíveis com o mesmo peso, então:

1. Sendo a gama de variáveis muito extensa e admitindo
pesos iguais, a importância de cada uma delas no conjunto é re-
duzida e portanto a introdução de uma característica anormal não
causa efeitos perturbadores no resultado final.

2. Se, como atrás dissemos, uma característica geral for ex-
pressa através de vários índices, essa característica tende a
assumir uma relevância inadequada no desenrolar da análise 26.

O que se observa na prática é que, de facto, a maioria dos

26 WILLIAMS, Robin, «Advanced techniques in the delineation of rural
Hegions...», Rural Sociology, Vol. 14, 1959, pág. 59 e segs.
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autores adoptam uma igual ponderação dos índices, devido essen-
cialmente à falta de critérios científicos de ponderação. À frente
veremos qual a solução que este problema mereceu da parte de
alguns autores americanos.

Deve no entanto notar-se que, para além do método que con-
siste em procurar valores médios de vários índices significativos,
se pode também tentar definir as posições das diversas unidades
base através de um só índice simples que é suposto traduzir por
si só o complexo grau de desenvolvimento das diversas unidades.

2.3.3.4.3. Construção de um índice sintético.

Como já indicámos, as diversas tentativas para construir um
índice sintético têm recorrido essencialmente à obtenção de va-
lores centrais dos conjuntos de dados estatísticos representativos
das diversas unidades base.

Dado que na maioria dos casos os índices são afectados do
mesmo peso unitário, no que se segue referir-nos-emos a valores
centrais não ponderados. As observações que se fazem para este
caso são ainda válidas quando à partida os índices são diferen-
temente ponderados.

Os valores centrais mais vulgarmente utilizados são, como
já referimos, a média aritmética, a média geométrica e a mediana.

2.3.3.4.3.1. Média aritmética.

Ê a de uso mais comum, dada a extrema facilidade de cálculo
e suas propriedades.

Deve notar-se que a média aritmética é fortemente condicio-
nada pela existência de valores exageradamente elevados ou bai-
xos, sendo assim aleatório o seu emprego em séries com valores
aberrantes.

2.3.3.4.3.2. Média geométrica.

O seu emprego no domínio que nos interessa é condicionado
pelos seguintes factores:

a) Dificuldade de cálculo.

Comparando os cálculos da média aritmética com a média
geométrica conclui-se pela evidente dificuldade de cálculo da
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2.a em relação à l.a. De facto, a média geométrica exige habitual-
mente uma resolução logarítmica que contrasta fortemente com
a facilidade e rapidez do cálculo da média aritmética.

b) Existência de valores nulos.

Como é evidente, quando qualquer valor de um dos conjuntos
for nulo a média geométrica é também igual a zero.

Em face destas duas limitações, raramente a média geomé-
trica é utilizada neste campo de aplicação.

Até porque, como à frente veremos, os resultados obtidos apli-
cando a média aritmética e a média geométrica, não são sensi-
velmente diferentes.

2.3.3.4.3.3. Mediana.

A mediana pode definir-se como sendo o valor da distribuição
que divide uma série de tal modo que metade ou mais dos valores
são iguais ou menores que ele e que metade ou mais dos valores
são iguais ou maiores.

A propriedade mais importante da mediana é que o seu valor
não é afectado por valores extremos ou aberrantes. Para este valor
central o que interessa é mais a posição dos valores do que a sua
dimensão.

A utilização deste processo, em si, é rara, havendo, no entanto
uns processos que dele se inspiram directamente.

Assim, TAGLIACARNE
 27 aponta um método baseado na mediana

que consiste essencialmente no seguinte:

1. Calcula-se a mediana dos diversos conjuntos de dados;
2. Conferem-se os índices que são escolhidos para mediana;
3. Cada índice é afectado de um peso igual ao número de

vezes que foi escolhido como valor mediano;
4. Calcula-se um índice sintético pela média ponderada

(em 3.) dos índices-base.

2.3.3.4.3.4. Comparação dos resultados obtidos
pelos três métodos anteriores.

Embora qualquer dos métodos descritos nos parágrafos an-
teriores se baseie na comparação das unidades-base através de
um valor central dos conjuntos de dados estatísticos correspon-

27 TAGLIACARNE, G. — «H calcolo degli indici territoriale dei potere
4'acquisto. Metodi e resultati», Moneta e Credito, n.s 16, 1951.
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dentes, os resultados não são, como é evidente, idênticos, dadas
as diferenças de cálculo dos referidos valores centrais.

Contudo, se os resultados não são idênticos, são bastante
aproximados. Comparando as séries dos valores centrais obtidos
pelos diversos métodos, o economista italiano TAGLIACARNE, na obra
atrás citada, chegou às conclusões expressas no seguinte quadro.

Correlação entre os resultados obtidos pelos diferentes métodos
para diferentes grupos de índices 28

Correlações entre

Média aritmética e média geo-
métrica

Média aritmética e mediana ...

Média geométrica, e mediana ...

índices
de consumo

+ 0,98

+ 0,96

+ 0,94

Índices
económicos

+ 0,94

+ 0,91

+ 0,89

índice
complexo

+ 0,95

+ 0,93

+ 0,91

2.3.3.4.3.5. Outros métodos.

Além dos métodos anteriormente citados, há ainda alguns ou-
tros, que apesar do reduzido interesse que oferecem, vale a pena
apontar.

Está neste caso o método conhecido pela designação «da
graduação média» apresentado por LUZZATO-FEGIZ

 29.
Este método pretende somente definir uma posição geral rela-

tiva das unidades-base a partir das respectivas posições relativas
em relação às diversas variáveis escolhidas.

Assim, dada uma série de n variáveis, calculam-se os respec-
tivos valores para cada unidade-base. Passamos assim a dispor
de n séries de valores para p unidades. Dentro de cada série (cor-
respondente a uma variável) ordenam-se os valores das diversas
unidades-base, atribuindo a estas um número de ordem.

Seguidamente fica cada unidade-base caracterizada por n nú-
meros de ordem, respeitantes cada um a sua variável.

Calcula-se seguidamente uma graduação média para cada
unidade-base.

28 TAGLUACARNE divide os índices em dois g r u p o s : índices de consumo, ,
e índices propriamente económicos. O 3.° grupo indicado é uma análise glo-
bal de todos os índices contiídos nos grupos icitados.

29 LUZZATO-FEGIZ — Statistica demográfica ed económica, Milão, 1951.



Antes de concluir esta parte convém ainda referir, embora
ligeiramente, um método apresentado pelo economista italiano
BENINI30 que, empregando a média aritmética, confere às diver-
sas variáveis pesos inversamente relacionados com o grau de
variação (dispersão) das respectivas séries, considerando que os
fenómenos mais importantes apresentam uma menor variação-

Finalmente convém ainda abordar alguns métodos de base
quantitativa, menos precisos que os anteriores mas mais expedi-
tos, utilizados quer em alguns inquéritos da equipa «Economie et
Humanisme» — não especificamente dirigidos para a delimitação
regional — quer em estudos italianos31.

No primeiro caso, a quantificação de cada variável é redu-
zida a um mínimo. Para cada característica as unidades a obser-
var são classificadas numa escala que vai de 0 a 4 nuns casos, de
0 a 10 noutros- A pontuação final de um agregado é obtida para
cada índice por média aritmética das referidas pontuações.

No estudo italiano citado, a partir de um conjunto de 36 ín-
dices (relações entre 33 variáveis) isolam-se 17 relações mais
significativas.

A cada uma destas relações é em seguida atribuído um dos
seguintes qualitativos:

bom
suficiente
medíocre
insuficiente

definidos de acordo com a suposta realidade regional.
A realidade económico-social de cada unidade é expressa por

um atributo geral obtido a partir dos atributos particulares.
Como dissemos, a grande vantagem destes dois métodos con-

siste na sua rapidez, o que, no entanto, não nos deve fazer esque-
cer a perda de sensibilidade da análise. Só o rigor que se tem em
vista e a qualidade do aparelho estatístico podem decidir da sua
aplicação.

2.4. Métodos baseados na análise factorial

2.4.1. Generalidades.

O problema da construção de um índice sintético que possa

3o BENINI, Principi di statistica metodológica; citado por TAGLIACARNE,
obra citada.

si Veja-se LEBRET, Dynamique concrète du ãevéloppement. Les Editions
ouvrières, Paris, 1963. NOVACCO, H mecanismo di sviluppo delia economia
campana — Piano Regionale delia Campania — Nápoles.
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reflectir as diferenças estruturais nos perfis sócio-económicos das
unidades-base que irão formar as regiões homogéneas recebeu
uma vasta contribuição mercê da aplicação de métodos matemá-
ticos já utilizados noutras ciências.

Nesta ordem de ideias, a contribuição de maior relevo proveio
das tentativas de aplicação ao campo económico dos métodos da
análise factorial até então limitados praticamente ao campo da
psicologia. Antes de mais convém, embora resumidamente, intro-
duzir alguns conceitos que sem pretenderem um esclarecimento
completo e aprofundado das técnicas da análise factorial nos
permitam no entanto uma compreensão aceitável do fundamento
e alcance da análise factorial aplicada a temas económicos.

Antes de mais, devemos dizer que os primeiros estudos neste
campo, desenvolvidos essencialmente por autores americanos, tra-
tavam do problema de um simples factor comum, só mais tarde
tendo sido introduzida a noção de que esse problema não passava
de uma formulação restrita de outro mais amplo: o da análise
multi-factorial introduzido por THURSTONE em 1931.

Contudo, se um esboço teórico se tinha já formado não é senão
a partir de 1935 que a importância prática da teoria da análise
multi-factorial começou a ser devidamente aproveitada.

Desde esta data, os estudos sobre este tema têm permitido
avançar rapidamente no sentido quer de um maior aprofunda-
mento da teoria estatística subjacente a estes métodos, quer de
uma expansão dos seus limiares de aplicabilidade, tudo isto atra-
vés de esforços de psicólogos e matemáticos, principalmente.

No dizer de HAGOOD e PRICE32, a análise factorial consiste
essencialmente num conjunto de métodos através dos quais as
relações entre um grupo de variáveis podem ser explicadas por
um menor número de variáveis ou factores comuns.

O principal tipo de problemas aos quais a análise factorial
tem sido aplicada é a determinação para cada variável de um dado
conjunto das respectivas variâncias associadas a vários factores
(em menor número do que o conjunto de variáveis considerado)
que explicam as intercorrelações entre as variáveis.

Como dizem os autores anteriormente citados, a análise facto-
rial permite-nos identificar um conjunto de factores, em menor
número que as variáveis originais, que são estatisticamente inde-
pendentes e que apresentam uma propriedade interessante a res-
peito do grupo de variáveis dadas. Esta propriedade é indicada
pelo facto de que o 1.° factor identificado apresenta uma correla-
ção múltipla a respeito do conjunto original das variáveis, maior
do que qualquer das variáveis originais em relação às outras do
conjunto. Do mesmo modo, qualquer dos sucessivos factores iden-

32 HAGOOD, M. e PRICE, 8tatistic for sociologists, New-York, 1952.



tificados tem uma correlação múltipla maior com o conjunto das
variáveis originais do que qualquer das variáveis não correlacio-
nadas com os factores já identificados. Assim, cada factor pode
ser expresso como uma função linear das n variáveis originais,
função do tipo de uma equação de regressão múltipla e por sua
vez cada uma das variáveis originais (na forma reduzida) 33 pode
ser expressa como uma função linear do conjunto de factores iden-
tificados do tipo

Zi = au Ft"+ ai2 F2 + aiz Fs•+...& Vi

onde ai}- são os coeficientes de ponderação correspondentes aos i
factores comuns não correlacionados e ^ o coeficiente de ponde-
ração do factor í/{ unicamente ligado a Zi.

2.4.2. Aplicação da análise factorial

As aplicações da análise factorial a temas económicos são
especialmente relevantes quando se procura uma classificação mé-
dia de vários atributos. Assim é que estes métodos têm sido apli-
cados aos problemas de construção de um índice de nível de vida,
da estratificação para amostragem (o que implica a obtenção de
estratos tão homogéneos quanto possível) e ainda do problema
que directamente nos interessa — a delimitação de zonas homo-
géneas a respeito de uma série de variáveis económico-sociais
previamente escolhidas.

Deve notar-se que quanto a este último problema a introdu-
ção da análise factorial foi progressiva. De facto, em princípio ape-
nas se utilizou este método no sentido de reduzir o número final
de variáveis a apreciar.

2.4.2.1. Agrupamento de variáveis semelhantes

Assim, HAGOOD ao tentar evitar as dificuldades de um excesso
de variáveis a analisar propôs agrupar as variáveis semelhantes
(isto é, que traduzem o mesmo fenómeno ou diversas incidências
do mesmo fenómeno) e combiná-las num índice compósito tradu-
zindo um aspecto mais geral do que qualquer das variáveis origi-
nais. Assim, ao passo que cada variável é introduzida no contexto
mais geral que ainda a contém, reduz-se substancialmente o nú-
mero de variáveis finais com que se terá de trabalhar. Esta pri-
meira fase de um método mais geral que à frente descreveremos

33 Diz-se que uma variável se apresenta na forma reduzida quando a
variância é unitária e a média nula.
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processa-se através de uma ponderação interna dos índices pela
análise factorial.

Notemos, no entanto que, por agora, continua a subsistir um
problema: o de saber que peso atribuir a cada um dos índices-com-
postos assim obtidos.

Para determinado caso concreto, LIVELY e GREGOR propuse-
ram a seguinte resolução que à frente criticaremos.

Estes autores calcularam os coeficientes de correlação entre
os diversos índices compostos anteriormente calculados por pon-
deração interna dos índices-base. Analisando os coeficientes de
correlação concluíram que dois dos índices apresentavam altos
coeficientes de correlação com os outros índices.

Concluíram então que as unidades homogéneas a respeito do
grupo de variáveis originais se formavam por sobreposição das
cartas representativas das distribuições regionais dos dois índices
que no final tinham sido retidos.

A solução destes autores introduzindo uma análise gráfica
num método que se pretendia numérico, continua a não ser uma
solução para o problema da ponderação dos índices compostos.
De facto, a análise final admite uma igual importância dos dois
índices que para o caso interessavam.

Contudo, o óbice de maior peso em relação a este método é que,
se para o caso presente os índices que aparecem no final são dois,
nada nos assegura que o seu número, em outros casos, não seja
maior. E daqui duas dificuldades:

— a primeira é que, dada a dificuldade de analisar grafica-
mente as distribuições regionais de vários índices, o pro-
blema não é assim resolvido;

— a segunda, derivada da anterior, é que mesmo que essa sín-
tese gráfica seja feita, conduz na maioria dos casos a uma
atomização regional, as unidades obtidas não têm o mínimo
de dimensão que as torne operacionais.

2.4.2.2. Agrupamento e ponderação dos índices

Este problema só foi resolvido mais tarde com a extensão da
análise factorial à segunda fase do processo.

Com efeito, passado algum tempo HAGOOD
 34 e outros autores

propõem um método completo que parece solucionar o problema
da ponderação dos índices.

Antes de apresentarmos o método, ou melhor, os novos ele-
mentos que estes autores introduziram na linha de pesquisa ante-
rior, convém apontar que, como dissemos anteriormente no decor-

ai * HAGOOD, et allii—«An examination of the use of factor analysis in
subregional delineation», Rural Sodology, Vol. 6, n.» 3 — Setembro, 1941-
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rer da análise factorial, se identificam diversos factores, cada um
deles podendo ser representado por funções lineares das variáveis
reduzidas (Zu Zx... Zn) do tipo

Y = a1Z1 + a2 Z2 + a3 Z3 + ... + an Zn

em que aly a2, az ... dn coeficientes numéricos das variáveis inde-
pendentes, representam a parte da variância unitária de cada va-
riável associada ao primeiro factor identificado. Esta proporção
recebeu o nome de «factor loading» ou coeficiente de ponderação.

Deve desde já dizer-se que há vários métodos de resolução
deste problema. Mas em qualquer dos métodos os pesos dos facto-
res são para cada variável determinados sucessivamente para cada
factor. Em qualquer dos métodos o primeiro factor identificado
e para o qual os pesos são determinados é o mais importante.
Como para o caso presente só o primeiro factor nos interessa a ele
nos limitaremos.

Por volta de 1936 uma série de artigos aparecidos na revista
Psychometrika demonstrou que a máxima homogeneidade a res-
peito de «n» características pode ser obtida pelo agrupamento
das unidades-base de acordo com os diversos valores de um índice
sintético definido do seguinte modo

8 = a1Z1 + a2Z2 + ....+. an Zn

em que

S é o índice sintético

Zi — - %— é a variável Xi na forma reduzida

Si

sendo

Xi — valor da variável original
Xi = média da variável Xi para o conjunto considerado

Si = desvio padrão da variável Xi

ai = peso do primeiro factor em relação à caracterís-
tica de ordem i.

Se as diversas unidades-base forem ordenadas de acordo com
os respectivos valores do índice que agora indicamos e se dividir-
mos esta escala de valores em classes (cujo número dependerá da



ordem de grandeza que achamos conveniente atribuir às regiões
desejadas) então as unidades contidas na mesma classe serão os
conjuntos homogéneos que procuramos.

2.4.2.3. Apresentação do método HAGOOD —1941

Portanto, com esta contribuição, aparece-nos definido um mé-
todo que comporta os seguintes passos:

a) Observação do conjunto total das variáveis disponíveis
com:

1. Afastamento das variáveis que oferecem pouca con-
fiança.

2. Agrupamento das variáveis restantes, segundo a sua
natureza. Constituem-se assim diversos grupos tradu-
zindo, por exemplo, aspectos agrícolas, aspectos indus-
triais, estruturas demográficas, padrões de vida, etc.

6) Cálculo dos coeficientes de correlação das variáveis agru-
padas dentro do mesmo grupo.

c) Dentro de cada grupo retêm-se as variáveis que:
1. Apresentam um coeficiente de correlação mais elevado

com o maior número de variáveis dentro do grupo.
2. Não aparecem relacionadas com outras variáveis.
Afastam-se as variáveis que, dado o seu coeficiente de
correlação com as variáveis do grupo 1, se admite que por
estas são representadas no desenrolar do método.

d) Cálculo dos coeficientes de correlação das variáveis reti-
radas no passo anterior.

e) Dentro do novo conjunto de variáveis retêm-se as que
apresentam uma maior correlação com o maior número
de outras variáveis.

/) A matriz.de correlações entre as variáveis retidas no passo
anterior fornece a base para a determinação dos «factor
loadings».

g) De acordo com a fórmula anteriormente citada

8 = at Zt"+ a2 Z2 + ... •+ anZn

calculam-se para cada unidade-base os valores do índice
sintético.

h) Ordenam-se as unidades-base de acordo com os respectivos
valores do índice sintético, escolhem-se classes dentro da
escala de valores do índice.
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i) As regiões homogéneas são constituídas pelas unidades-
-base cujos valores de índice estão contidos em cada
classe.

Embora o método seja, ou possa ser, completado por outras
contribuições importa, desde já, esclarecer alguns pontos.

Assim:

1. Deve notar-se que a localização de certas operações no
decorrer do método não é fixa, nem obrigatória.

Referimo-nos muito especialmente à análise das inter-
correlações das variáveis. No esquema anterior definimos
um processo no qual essa análise é feita em primeiro lugar
dentro de grupos parciais referentes a ramos de actividade
ou padrões de vida.

No entanto pode-se, desde início, calcular a matriz
de correlações entre todas as variáveis não agrupadas.

Neste caso, como é evidente, a rejeição de variáveis
faz-se por uma única vez, após observação dos coeficientes
da matriz de correlações.

2. Contudo, deve observar-se, que, no método proposto, inte-
ressa não só o resultado final mas também, toda a infor-
mação sobre as estruturas parciais. Mais detalhadamente:
na segunda hipótese do parágrafo anterior, o resultado é
um número correspondente a máxima agregação de fenó-
menos. No decorrer do método qualquer ensaio de análise
estrutural dispõe apenas, como ponto de partida, de uma
matriz de intercorrelações de um número elevado de va-
riáveis. A capacidade interpretativa do operador é forte-
mente condicionada pelo não agrupamento das variáveis.
Pelo contrário, na primeira hipótese, que foi a que descre-
vemos em esquema, o operador, à medida que avança no
método, tem possibilidade de recolher informações valiosas
sobre a estrutura dos diversos sectores ou grupos anali-
sados separadamente.

3. O método pode mesmo ser ligeiramente modificado no
sentido de conceder maior relevo às conclusões parciais
relativas aos diversos grupos de variáveis inicialmente
estabelecidos. Assim, não só se calculam as intercorrela-
ções e se rejeitam as variáveis não interessantes dentro
de cada grupo, como se pode seguir esta linha até à obten-
ção de índices sintéticos representativos de cada grupo
de variáveis, o que, além da vantagem de reduzir o número
de variáveis intervenientes nos passos / e q do método,
permite uma observação mais cuidada, e talvez mais pro-
veitosa, da homogeneidade e das estruturas relativas aos
sectores predeterminados.
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4. Uma última observação incidirá sobre o tratamento mate-
mático da matriz de intercorrelações que permite obter os
«factor loadings»35.

Em primeiro lugar, deve observar-se que existem di-
versos processos de análise factorial para obter os citados
pesos. Assim, no trabalho citado aparecem referidos três
processos designados pelos nomes dos respectivos autores:
WHERRY, THURSTONE-HORST e HOTELLING, que no entanto
conduzem a soluções idênticas no que respeita às condições
a que o índice sintético deve obedecer. Com efeito, as ca-
racterísticas a que deve obedecer o índice compósito são:

1 — evidenciar as diferenças entre qualquer par de uni-
dades do grupo;

2 — minimizar a «variância geral» de todas as unidades
com o mesmo valor de índice.

A segunda característica é de especial importância, porquanto
dela se deduz que os pesos determinados para a combinação dos
dados finais no índice sintético asseguram que todas as unidades
com o mesmo valor de índice apresentam uma variância mínima nos
valores de cada uma das variáveis finais. Por extensão, as unida-
des cujos valores de índice estão contidos num certo intervalo
apresentam valores semelhantes a respeito de qualquer das variá-
veis finais retidas.

No método de HOTELLING para obter os «factor loadings» a
partir da matriz de intercorrelação das variáveis finais, maximi-
za-se a soma dos quadrados dos «factor loadings» associados a
cada factor. Neste método fica assegurada, portanto, a máxima
variância associada a cada factor, demonstrando-se ainda que a
este método correspondem os menores resíduos.

2.4.2.4. Complementos ao método

Posteriormente ao delineamento do método tal como o apre-
sentamos, vieram a público complementos importantes.

O primeiro, que é mais uma extensão do que uma verificação
do método, introduz o problema da continuidade das regiões deter-
minadas anteriormente.

2.4.2.4.1. O problema da continuidade

Este problema está estreitamente ligado com a finalidade da

S5 Nesta parte continuamos a seguir de perto o já citado trabalho de
HAGOOD et allii, «An examtnation of the use of factor analysis...»

se Veja-se HAGOOD (obra citada) e WILLIAMS, Robin — «Advanced
techniques in the delineation of rural regionsc». Rural Sociology, Vol. 14/1949,
pág. 59 e sega*.
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determinação das regiões. Se se pretende apenas uma comparação
especulativa entre graus de desenvolvimento, então não interessa
propriamente definir regiões — espaços físicos, interessa tão-so-
mente determinar posições relativas das unidades-base.

Se, pelo contrário, se pretende uma definição de áreas de in-
tervenção (mesmo que para esta definição concorram outras carac-
terísticas, que não a homogeneidade) então interessa definir
espaços contínuos.

Contudo, a introdução de uma condição espacial num agru-
pamento económico-social põe um problema difícil de equilíbrio
entre os dois conceitos — homogeneidade e contiguidade. De facto,
ou se sacrifica a homogeneidade à contiguidade ou o resultado,
excluída a situação espacial, pode traduzir-se num mosaico de
pequenas regiões, que não fornece base para qualquer actuação.

Nesta perspectiva, HAGOOD e os seus colaboradores apresen-
taram a hipótese de introduzir na última fase do método anterior-
mente descrito uma condição geográfica. Na prática isto traduz-se
pela adição às variáveis finais das variáveis distância horizontal
e distância vertical do centro geográfico das unidades-base a um
ponto qualquer, previamente escolhido.

O problema que surge com esta introdução de variáveis, é que
no final do processo de ponderação, podemos vir a encontrar uma
preponderância exagerada dos factores geográficos em relação aos
factores propriamente económico-sociais.

Note-se, porém, que a influência das características geográ-
ficas depende quer dos coeficientes de ponderação que lhes vierem
a ser atribuídos quer, ainda, do número de outras variáveis que
figurarem no índice final.

2.4.2.4.2. Os coeficientes de semelhança

O segundo complemento importante é mais propriamente um
processo de verificação dos resultados, de grande importância,
especialmente quando se introduzem factores geográficos no mé-
todo original.

Este complemento consiste na determinação de «coeficientes
de semelhança» entre todos os pares de unidades-base adjacentes
e entre alguns pares de não-adjacentes. Os coeficientes de seme-
lhança são, para cada par, o coeficiente de correlação entre os
conjuntos de dados estatísticos representativos de cada unidade-
-base 37.

37 Neste ponto ver também HAGOOD, M, e PRICE — Statistics for sociolo-
gists, New-York, 1952.

N. da R. — No próximo número publicar-se-á, do mesmo Autor e em
seguimento a este artigo, um ensaio de aplicação dos métodos de análise
factorial e da média aritmética a uma zona do noroeste português.
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