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BAIXO SÃO FRANCISCO
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A Região do Baixo São Francisco, banhada pelo Velho Chico e também pelo litoral oceâ-
nico, tem em seu patrimônio natural, cultural e arquitetônico uma característica marcante. 
Com sua história marcada pelo fato de ter sido importante entreposto comercial entre o nor-
te e o sul do Brasil, a cidade de Penedo ainda mantém um papel microrregional importante, 
e deve ser objeto de políticas específicas que a valorizem como centro de serviços e centro 
polarizador do turismo regional.

A Região do Baixo São Francisco é marcada pelas dinâmicas que vem do Estado de Ser-
gipe e pela presença da agricultura irrigada e da economia da cana-de-açúcar, ainda que 
com participação não tão significativa. Além disso, sua parte litorânea, com belas praias e 
dunas até a foz do Rio São Francisco, deve ser valorizada como complemento perfeito à 
beleza arquitetônica e importância histórica da região.

Com a maior parte de seus municípios apresentado baixas taxas (ou taxas negativas) de 
crescimento demográfico entre 2000 e 2010, mas com o município de Penedo mantendo 
sua posição entre as dez maiores cidades de Alagoas, em termos de população e econo-
mia, torna-se altamente relevante nesta Região a reativação de dinâmicas que possam 
aproveitar a infraestrutura instalada para retomar o caminho do desenvolvimento econômi-
co e social da Região.
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INDICADORES REGIONAIS – REGIÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO

INDICADORES VALOR

População 2010 (habitantes) 136.227

Taxa de Crescimento Demográfico 2000 – 2010 (%) 5,45%

População Urbana 2010 (%) 54,84%

IDH-M Médio 2010 Total 0,566

IDH-M Médio 2010 Renda 0,538

IDH-M Médio 2010 Longevidade 0,735

IDH-M Médio 2010 Educação 0,459

Taxa de Alfabetização 2010 69,2%

PIB 2010 (R$ 1.000,00) 756.019,32

Valor Adicionado da Indústria 2010 (% do total) 18,23%

Valor Adicionado da Agropecuária 2010 (% do total) 13,81%

Valor Adicionado dos Serviços 2010 (% do total) 62,54%

Valor Adicionado da Administração Pública 2010 (% do total) 36,62%

PIB per capita 2010 (R$) 5.549,70

Cana de Açúcar na produção agropecuária regional (% do valor) 80%

Leite na produção agropecuária regional (% do valor) 2%

REGIÃO DO BAIXO SÃO FRANCISCO
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