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RESUMO - Macrozoneamentos ecológico-econômicos foram instituídos pelo governo federal e têm 

como finalidade identificar potencialidades e limitações de recursos naturais e da sociedade com 

base em um diagnóstico socioambiental e com o propósito de apoiar a formulação e execução  

de políticas de desenvolvimento regional . Indicadores socioeconômicos são instrumentos 

importantes em todas as fases do processo de formulação, implementação, monitoramento 

e avaliação das políticas públicas, e são elementos indispensáveis para a elaboração de 

macrozoneamentos ecológico-econômicos . O objetivo deste trabalho foi espacializar indicadores 

socioeconômicos que serão utilizados como subsídio para a elaboração do Macrozoneamento 

Ecológico-Econômico do Estado do Maranhão. Foram adotados, como unidade de referência 

territorial, os 217 municípios que compõem o estado e, como fonte de dados, a Produção Agrícola 

Municipal (PAM) do IBGE e o Censo Demográfico do IBGE. Foram selecionados os principais 

indicadores socioeconômicos, como saneamento básico, energia, água potável, saúde, educação, 

entre outros. O procedimento metodológico utilizado foi: definição e levantamento dos indicadores; 

criação e formatação das tabelas com auxílio do programa Excel; e, por fim, a utilização do 

software ArcGIS (ESRI), que, por meio das planilhas criadas, dos geocódigos municipais e dos 

shapefile disponibilizados pelo IBGE, possibilitou espacializar os dados e, assim, gerar os mapas 

temáticos. A espacialização dos indicadores pode contribuir para a formulação de políticas públicas 

em diferentes níveis de governo e, assim, para que sejam tomadas decisões mais adequadas.  
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