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RESUMO 

O objetivo deste estudo é analisar os padrões espaciais de indicadores 
referentes ao capital humano, ao desenvolvimento econômico e à renda para os 
municípios brasileiros no período de 2000 e 2010. Para tanto, utilizam-se dados 
dos censos demográficos dos anos de 2000 e 2010, realizados pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), e é aplicada como metodologia a 
Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE). Os resultados apontam a 
presença de autocorrelação espacial positiva para todos os indicadores, de 
modo que os altos (baixos) valores de renda, capital humano e desenvolvimento 
econômico tendem de se concentrar ao longo das regiões com maior (menor) 
atividade econômica. Além disso, verifica-se um aumento da desigualdade de 
renda entre os municípios brasileiros no período estudado. Por fim, foi possível 
concluir por meio da análise bivariada, que melhores (piores) níveis no indicador 
de educação em uma cidade está relacionado a uma maior (pior) renda nos 
municípios vizinhos. 

Palavras-chave: Análise Espacial, Capital Humano, Desenvolvimento Regional. 
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ABSTRACT 

The aim of this paper is to analyze the spatial patterns of indicators concerning 
human capital, economic development and income for Brazilian cities in the 
period between 2000 and 2010. For this purpose, population census data 
regarding the years of 2000 e 2010, conducted by the Brazilian Institute of 
Geography and Statistics (IBGE), are used and it is applied as methodology the 
Exploratory Spatial Data Analysis (ESDA). The results indicate the existence of 
positive spatial autocorrelation for all indicators, so that high (low) values of 
income, human capital and economic development tend to concentrate along 
regions with greatest (lowest) economic activity. Furthermore, an increase in 
income inequality among the Brazilian cities takes place during the study period. 
Lastly, it has been possible to conclude, through the bivariate analysis, that better 
(worst) levels of the education indicators is related to greater (lower) income in 
the neighboring cities. 

Key Words: Spatial Analysis, Human Capital, Regional Development. 
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1. INTRODUÇÃO 

O ser humano, de forma geral, busca constantemente novas formas de 

investir em si mesmo; seja por meio da educação formal - frequentando o ensino 

básico ou obtendo educação superior - ou por adquirir outros tipos de 

habilidades e conhecimentos. Schultz (1961) argumenta que, mesmo que não 

pareça óbvio, este tipo de investimento constitui um capital: o capital humano. 

Conforme proposto por Becker (1962) e Mincer (1974), o investimento neste tipo 

de capital é capaz de aumentar a produtividade dos trabalhadores, 

proporcionando um acréscimo em seus rendimentos. Além da influência positiva 

no mercado de trabalho, a educação também favorece o surgimento de 

inovações e possibilita que os agentes econômicos tomem melhores decisões 

(GOMES, 2017; ROLIN E SERRA, 2009). 

Contudo, esses efeitos positivos não ficam restritos à esfera individual; o 

investimento em educação possui a capacidade de propagar externalidades que 

são benéficas à toda a sociedade (BARBOSA FILHO; PESSÔA, 2013). Neste 

sentido, Lucas (1988) argumenta que essas externalidades - advindas do 

aumento no estoque de capital humano - são capazes de impulsionar as taxas 

de crescimento de longo prazo de uma economia. 

Desse modo, a educação pode atuar como um motor para o 

desenvolvimento econômico regional. Rolin e Serra (2009) destacam que a 

presença de um centro universitário pode impactar positivamente a economia de 

uma região inteira, quer seja por meio da qualificação da mão de obra local, quer 

seja por atrair empresas inovadoras para a região. Este resultado converge com 

o que postula a Nova Geografia Econômica (KRUGMAN, 2010), área que traz 

um enfoque maior nas implicações que aspectos regionais e geográficos trazem 

à economia. 

Neste sentido, Fisher (2018) sugere um modelo de crescimento regional 

com externalidades espaciais, levando em conta a interdependência tecnológica 

entre diferentes regiões. Segundo o autor, existe uma ligação entre a difusão de 

ideias e proximidade espacial, o que vai de encontro ao proposto por Krugman 

(2011). De acordo com este autor, a aglomeração de atividades - incentivada 

pelas economias de escala, tamanho de mercado e custos de transporte -
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assume um papel importante para explicar as diferenças de riquezas entre 

regiões. Isso acontece porque a proximidade proporcionada por esse efeito de 

aglomeração facilita a troca de informações e transbordamento de 

conhecimento. 

Krugman (2011) argumenta que este processo pode se retroalimentar 

produzindo, desta forma, uma causação circular. Desta forma, é de se esperar 

que algumas atividades tenham tendência de seguir este padrão de 

aglomeração - e, dentre elas, as atividades relacionadas à educação. 

Mesmo com muitos trabalhos estudando a importância do capital humano 

na economia, como os propostos por Schultz (1961), Becker (1962), Lucas 

(1988) e Romer (1990), poucas análises na área de economia regional e urbana 

levam em conta o papel da educação; de modo que se justifica a tentativa de 

trazer uma análise que relacione esse tipo de capital ao desenvolvimento 

econômico na esfera regional (GOMES, 2017). 

De acordo com dados do IPEA (2017), entre 2016 e 2017 o Brasil fez 

apenas um progresso discreto com relação aos indicadores de desenvolvimento 

econômico; o Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) do país foi 

de 0,776 para 0,778. Este modesto crescimento foi impulsionado pelo aumento 

nas esferas de longevidade - que, de 0,845 foi para 0,850 - e de educação - que 

variou de 0,739 para 0,742. 

É importante enfatizar outro aspecto com relação ao desenvolvimento 

econômico no Brasil, além de seu progresso lento: a presença de disparidades 

regionais (IPEA, 2017), que fica evidente ao observar dados com respeito à 

educação. 

Com respeito à esfera da educação no Índice de Desenvolvimento 

Humano, é possível notar que, para o ano de 2017, apenas duas unidades 

federativas atingiram a faixa de desenvolvimento muito alto: São Paulo, com um 

índice de 0,828 e o Distrito Federal, em que o índice é de 0,804. Além disso, 

quinze estados se encontram na faixa de alto desenvolvimento; eles são: Santa 

Catarina, Roraima, Paraná, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, 
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Amazonas, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Tocantins, Ceará, Mato Grosso 

do Sul, Amapá e Roraima1. 

As demais unidades federativas - dez ao todo - foram enquadradas na 

faixa de médio desenvolvimento. Dentre elas estão Pernambuco, Acre, 

Maranhão, Rio Grande do Norte, Paraíba, Piauí, Pará, Bahia, Sergipe e 

Alagoas 2. É possível notar que a maioria dos valores baixos do IDHM - educação 

estão localizados nas regiões norte e nordeste, o que evidencia as 

desigualdades existentes entre as regiões do Brasil. 

Levando isso em conta, o objetivo desta monografia será verificar os 

padrões espaciais de diferentes indicadores de educação, capital humano e 

desenvolvimento econômico nos municípios brasileiros. O trabalho está 

organizado em cinco seções, incluindo esta introdutória. A segunda seção terá 

por objetivo fazer uma revisão dos estudos sobre a educação - e, 

consequentemente, sobre o capital humano - e sua relação com o 

desenvolvimento econômico, bem como sobre a literatura empírica acerca do 

tema. Na terceira seção, será apresentada a metodologia, bem como os dados 

utilizados. A quarta parte vai discutir os resultados e, por fim, na última seção, 

serão apresentadas as considerações finais. 

1 Os índices para estas unidades federativas são, respectivamente: 0,779, 0,771, 0,764, 0,763, 0,758, 
0,753, 0,742, 0,740, 0,735, 0,732, 0,729, 0,727, 0,717, 0,710, 0,710 e 0,703. 
2 Os índices para estes estados são respectivamente: 0,685, 0,682, 0,682, 0,677, 0,671, 0,666, 0,661, 
0,654, 0,640 e 0,636. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

O desenvolvimento econômico e seus determinantes têm sido assuntos 

recorrentes na literatura econômica; dentre estes componentes, é possível 

destacar o papel do capital humano. Sabendo disso, esta seção tem como 

objetivo fazer uma revisão acerca das principais teorias sobre desenvolvimento 

econômico, enfatizando o papel que a educação exerce no mesmo. 

2.1. O PAPEL DA EDUCAÇÃO NO DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 

Há um interesse sustentado, por parte da literatura econômica, no modo 

como o desenvolvimento econômico se relaciona com o capital humano; que 

pode ser motivado, conforme aponta Becker (2009) 3 pelo fato de que os 

aumentos no capital físico explicam apenas uma pequena parte do crescimento 

da renda - ao menos na maior parte dos países. 

Dentre as diferentes esferas presentes no capital humano - em especial, 

os investimentos na área da educação e saúde - a educação apresenta um papel 

notável; isso porque, conforme Vernier et al. (2017), um maior nível de instrução 

está relacionado a benefícios que abrangem tanto a esfera individual como a 

esfera social. Com respeito ao campo individual, Becker (2009) em sua teoria do 

capital humano, argumenta que o capital humano - adquirido por meio de mais 

instrução - é capaz de aumentar os rendimentos individuais; e este acréscimo 

na renda se dá por meio do aumento da produtividade do trabalhador. 

Assim, Becker (1962) e Schultz (1960) mostram que a aquisição de capital 

humano pode ser encarada como um investimento; ela fará com que o indivíduo 

precise enfrentar perdas - que correspondem, geralmente, ao tempo gasto 

adquirindo instrução e a quantia que poderia ser ganha caso este tempo fosse 

gasto trabalhando - mas também resultam em benefícios futuros - a 

possibilidade de ter sua renda aumentada. 

Deste modo, a educação é capaz de gerar uma taxa de retorno ao 

indivíduo que decide adquirir instrução (SCHULTZ, 1962). Porém, conforme 

Becker (2009) enfatiza, o retorno obtido com o capital humano pode beneficiar 

toda a sociedade; isso acontece porque a expansão do conhecimento técnico e 

3 Publicado originalmente em 1964. 
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científico faz com que a produtividade do trabalho seja incrementada, e este 

aumento na produtividade, por sua vez, impulsiona o desenvolvimento 

econômico do país. De acordo com o autor, a alta escolaridade e treinamento 

adequado da mão de obra podem ser fatores que estão por trás do crescimento 

contínuo da renda de um país. 

Muito embora essa concepção não seja recente na literatura, a 

consideração da educação nos modelos macroeconômicos de crescimento 

demorou a ocorrer. Sollow (1956), ao debater o desenvolvimento econômico no 

longo prazo, enfatiza que existem duas forças que conduzem o crescimento do 

produto em uma economia: a acumulação de capital - seja ele físico ou humano 

- e o progresso tecnológico. Entretanto, neste modelo, o autor considera a 

tecnologia apenas como uma variável exógena; de modo que as diferenças de 

produto por trabalhador entre diferentes economias só poderiam ser explicadas 

por diferenças na razão de capital por trabalhador. 

A razão capital por trabalhador, de acordo com Sollow (1956), continuaria 

aumentando até que a economia atingisse um nível de equilíbrio em estado 

estacionário, no qual essa razão passaria a ser constante ao longo do tempo -

já que os investimentos, tanto em capital físico como humano, seriam 

compensados pela depreciação do capital e pelo crescimento populacional. 

Deste modo, após o equilíbrio ser atingido, o crescimento econômico só poderia 

ser obtido por meio de mudanças tecnológicas, porém não são fornecidos 

detalhes sobre como essas mudanças podem ocorrer e como pode se dar a 

acumulação tecnológica (FISCHER, 2018). 

Esta incerteza com relação à tecnologia foi solucionada posteriormente 

com os chamados modelos de crescimento endógeno. Lucas (1988) buscou, em 

seu estudo, adaptar os modelos neoclássicos - dentre eles, o modelo proposto 

por Solow (1956) - para que o progresso tecnológico fosse endogenizado à 

análise; este progresso, por sua vez, conforme proposto por Lucas (1988), 

possui raízes na acumulação de capital humano. É interessante notar que Lucas 

(1988) recorda muitos conceitos abordados por Becker (1962) e Schultz (1962) 

na teoria do capital humano; porém abandona a perspectiva individual desses 

trabalhos, e incorpora os conceitos em um modelo macroeconômico de 

crescimento de longo prazo. 
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Os resultados do estudo de Lucas (1988) mostram que o determinante 

para o crescimento e desenvolvimento econômico de um país - ou uma região 

- é a acumulação de capital humano; além disso, este tipo de capital é capaz de 

gerar externalidades positivas, que, de acordo com Lucas (1988), podem ser 

úteis para explicar as diferentes taxas de crescimento entre os países, bem como 

a diferença existente na renda per capita e na produtividade do trabalho e do 

capital físico entre eles. 

Romer (1990) também aborda a questão do crescimento endógeno em 

seu trabalho, que busca desvendar o motivo pelo qual alguns países apresentam 

crescimento sustentado ao longo do tempo. Porém, diferentemente de Lucas 

(1988), a mudança tecnológica observada no modelo proposto ocorre devido às 

decisões de investimentos feitas pelos agentes econômicos, incluindo a decisão 

de acumulação de capital humano. O autor concluiu, em seu estudo, que a 

mudança tecnológica - fomentada por meio do aumento do estoque de capital 

humano - era o principal meio pelo qual o crescimento econômico sustentado 

poderia ocorrer. É interessante notar que, mesmo que os modelos apresentados 

por este autor, por Lucas (1988) e por Sollow (1956) possuam várias diferenças 

entre si, os resultados alcançados em todos os trabalhos possuem similaridades. 

Fica claro que o capital humano, e consequentemente a educação, possuem um 

papel fundamental na discussão acerca do desenvolvimento econômico. 

2.2. LITERATURA EMPÍRICA 

Dentre os trabalhos na área de economia regional que analisam temas 

relacionados à educação, é possível destacar os de Vernier et al. (2017), 

Paschoalino et al. (2016) Paschoalino et al. (2017), De Santana, Gomes e 

Soares (2017), Marconato e Coelho (2019) e Bayer et al. (2019). 

Por exemplo, Paschoalino et al. (2016) busca investigar a relação entre 

capital humano e o desenvolvimento econômico no Paraná entre os anos de 

2000 a 2010; verificando, também, a existência de associação espacial entre 

estes dois elementos. Neste estudo, o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal - IDHM - foi utilizado como uma proxy para o capital humano. Para 

tanto, o autor utilizou como metodologia a Análise Exploratória de Dados 

espaciais. Os resultados apontam uma concentração espacial elevada do PIB e 
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do valor adicionado ao redor das regiões do Norte Central, do Oeste e da região 

metropolitana de Curitiba, além de dois claros padrões de aglomeração espacial: 

municípios com alta desigualdade de renda são circundados por localidades com 

baixos níveis de capital humano e cidades com baixos níveis de produto são 

rodeados por outros com baixos níveis de capital humano. 

De forma similar, Paschoalino et al. (2017) utilizam o subíndice de 

educação do IDHM (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal) a fim de 

explorar a relação espacial entre capital humano e desenvolvimento econômico, 

mas desta vez para o estado da Bahia. O trabalho é referente aos anos de 2000 

e 2010 e utiliza a Análise Exploratória de Dados Espaciais - ou AEDE - como 

metodologia. Os resultados são bastante similares aos do estudo anterior, 

mostrando que os dados estão, de fato, associados espacialmente. De Santana, 

Gomes e Soares (2017) também trabalharam com o Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal (IDHM) e seus componentes - educação, renda e 

longevidade - para analisar a distribuição espacial do desenvolvimento humano 

ao longo dos municípios da Bahia para os anos de 1991, 2000 e 2010. Para 

tanto, os autores utilizaram o Índice de Moran Local, o que permitiu verificar a 

existência de clusters. Os resultados obtidos mostraram que os indicadores de 

desenvolvimento humano apresentam desigualdades em sua distribuição, e que 

estão concentrados, especialmente, ao longo da Região Metropolitana de 

Salvador. 

Marconato e Coelho (2019), similarmente, propõe investigar as alterações 

da distribuição espacial do Índice de Desenvolvimento Humano Municipal por 

meio da Análise Exploratória de Dados Espaciais, porém, dessa vez, para todos 

os municípios ao longo do território brasileiro. Para tanto, os autores utilizam as 

três dimensões do IDHM - a saber, educação, longevidade e renda - referentes 

aos anos de 1991 e 2010. Um dos diferenciais deste trabalho, além da extensão 

territorial ampliada, é a utilização de matrizes de transição - elaboradas por Rey 

(2001) - que procuram refletir o dinamismo temporal dos municípios. Os 

resultados obtidos mostram predominância de autocorrelação espacial positiva, 

ou seja, que municípios com maiores valores no IDHM tendem a ser rodeados 

por localidades na mesma condição, e vice-versa. É possível notar, também, que 

os melhores níveis de desenvolvimento socioeconômico se localizam nas 
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regiões Sul e Sudeste, e que cidades de menor porte - especialmente aquelas 

localizadas no Norte e no Nordeste - apresentam desenvolvimento abaixo da 

média nacional. Com relação às matrizes de transição, foram verificadas poucas 

alterações com respeito ao padrão de concentração espacial ao longo das 

décadas; ainda assim, dentre os três indicadores considerados, o que 

apresentou a maior evolução em termos relativos foi o referente à educação. 

Vernier et. al (2017) se propôs a investigar uma temática semelhante em 

seu trabalho; no qual são verificados o efeito do capital humano via proficiência 

- uma proxy para a qualidade de ensino - e a existência de transbordamentos 

educacionais através do ensino superior ao longo dos municípios brasileiros no 

período de 2008 a 2013, incorporando o efeito espacial à análise sobre o capital 

humano. Para tanto, é utilizada a Análise Exploratória de Dados Espaciais 

(AEDE), além de cinco models econométricos de mínimos quadrados ordinários 

(MQO). Os resultados deste estudo mostram que existe, de fato, um efeito de 

transbordamento com relação ao desempenho escolar dos municípios e que a 

estrutura espacial pode, de fato, influenciar a qualidade da educação. 

Por fim, Bayer et. al (2019) também utilizam modelos econométricos -

dessa vez com modelos de regressão para dados de painel - para verificar se 

boas práticas educacionais podem transbordar entre os municípios por 

intermédio das escolas brasileiras. Os resultados mostram que, nos anos 

analisados - 2013, 2015 e 2017 - foi possível verificar o transbordamento de 

conhecimento presente em um município - via boas práticas educacionais - para 

as localidades vizinhas. Esta troca de conhecimento é benéfica, visto que 

possibilita redução nas desigualdades sociais entre as regiões e melhoria na 

qualidade da educação. 
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3. METODOLOGIA 

Esta seção tem como objetivo descrever a base de dados que será 

utilizada no presente trabalho; bem como a metodologia que será utilizada para 

verificar os padrões espaciais da distribuição dos indicadores de capital humano 

pelos municípios brasileiros. 

3.1. VARIÁVEIS SELECIONADAS E BASE DE DADOS 

A fim de verificar a existência de padrões espaciais nos indicadores 

referentes ao capital humano e desenvolvimento econômico, foram utilizados 

dados dos censos demográficos dos anos de 2000 e 2010, realizados pelo 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, e extraídos do site do Atlas do 

Desenvolvimento Humano no Brasil (2013). A escolha se deu em vista a 

abrangência nacional desses dados, havendo a possibilidade de desagregação 

por município. 

TABELA 1 - VARIÁVEIS UTILIZADAS NO ESTUDO 

Variável 
Média Mínimo Máximo 

Variável 
2000 2010 2000 2010 2000 2010 

IDHM 0,5235 0,6592 0,208 0,418 0,82 0,862 
IDHME 0,3542 0,5591 0,041 0,207 0,74 0,825 
Índice de Gini 0,5471 0,4944 0,3 0,28 0,87 0,8 
Renda domicliar per capita 338,54 493,61 62,65 96,25 1759,76 2043,74 

FONTE: Elaboração própria com base nos dados do Atlas do Desenvolvimento Humano no 

Brasil (2013) 

As variáveis utilizadas serão o Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) e sua dimensão Educação 4, bem como o índice de Gini, que 

busca medir o grau de concentração de renda dentro de determinados estratos 

populacionais (HOFFMAN, 1979) e a renda domiciliar per capita5, definida pelo 

Atlas do Desenvolvimento Humano (2010) como a razão entre a soma da renda 

de todos os indivíduos (que residem em domicílios particulares e permanentes) 

e o número total destes indivíduos. A escolha da variável renda domiciliar per 

capita se dá para medir o padrão de vida individual dos domicílios, enquanto a 

adição do índice de Gini se justifica visto que, o crescimento da renda - medido 

4 As três dimensões que compõe o IDHM são, a saber, educação, renda e longevidade. 
5 Com valores em reais de 01 de agosto de 2010. 
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pela renda domiciliar per capita - não implica, necessariamente, no aumento da 

qualidade de vida e redução das desigualdades (PINTO; COSTA; MARQUES, 

2013). Assim, acrescentar essa variável irá enriquecer a discussão acerca dos 

resultados. 
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3.2. ANALISE EXPLORATÓRIA DE DADOS ESPACIAIS (AEDE) 

De acordo com Almeida (2012), a AEDE é um conjunto de técnicas que 

tem como objetivo auxiliar na identificação de distribuições espaciais, padrões 

de associação espacial (clusters) e de localidades atípicas (os chamados 

outliers) entre diferentes regiões. 

Entretanto, antes de utilizar essa metodologia é necessário, 

primeiramente, construir uma matriz de ponderação espacial (w), a qual 

introduzirá a espacialidade para a análise (RÊGO; PENA, 2012). A próxima 

subseção é dedicada a mostrar como se dá a construção dessa matriz. 

3.2.1. MATRIZ DE P E S O S ESPACIAIS 

Para ter conhecimento sobre como as regiões estudadas se influenciam 

mutuamente, a matriz de ponderação espacial apresenta um papel importante. 

Essa matriz é do tipo quadrada, com n por n elementos, conforme colocado 

abaixo (ALMEIDA, 2012). 

/Wn - wln\ 

\Wni - WnnJ 

Sendo wy os pesos espaciais que "representam o grau de conexão entre 

as regiões segundo algum critério de proximidade" (ALMEIDA, 2012, p. 76). 

Assim, esse tipo de matriz mostra como uma dada região - chamada, por 

exemplo, de I - pode influenciar outra região - denominada J - e vice-versa. 

3.2.2. MATRIZES DE PROXIMIDADE GEOGRÁFICA 

As matrizes de proximidade geográfica têm seus pesos espaciais 

definidos com base em dois critérios: contiguidade e distância geográfica. Com 

relação à contiguidade, duas regiões serão vizinhas se compartilharem uma 

fronteira física; de acordo com Almeida (2012), caso duas localidades sejam 

contíguas é de se esperar que possuam uma maior interação entre si, e o 

contrário também é verdadeiro. A fim de expressar matematicamente essa 

interação, atribui-se um valor unitário caso as regiões sejam vizinhas; se não 

forem, o valor é nulo. Desse modo: 
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í 
1, caso i e j sejam contíguos {vizinhos') 

caso i e j não sejam contíguos (vizinhos) 

Com isso, presume-se que wij = 0, já que, por definição, é impossível que 

uma região seja vizinha de si mesma; deste modo, a diagonal principal da matriz 

W sempre será igual a zero. Por mais que o conceito de contiguidade pareça 

bastante simples, o uso das fronteiras geográficas, e consequentemente, de 

mapas, pode resultar em alguns entraves. Isso ocorre porque o mapa é somente 

uma representação abstrata da configuração real do espaço (ALMEIDA, 2012). 

Por conta desses erros, foram criadas algumas convenções de contiguidade, 

cujos nomes fazem alusão a peças de xadrez. As mais famosas são as 

convenções rainha (queen) e torre (rook), conforme apresentadas pelas figuras 

abaixo. 

FIGURA 1: MATRIZES DE CONVENÇÃO RAINHA E TORRE 

R T 

Fonte: elaboração própria com base em Almeida, 2012 

De acordo com Almeida (2012), a matriz de ponderação espacial deve 

satisfazer algumas propriedades. A primeira delas é que os pesos espaciais 

devem ser finitos e não negativos (ou 0 < wtj < oo), visto que trabalhar com 

interações negativas entre regiões não faria sentido econômico. A segunda 

propriedade impede que a matriz possua ilhas (formalmente, 'ZJW-J j= 0); quando 

se trabalha com esta condição, elimina-se a existência de regiões que não são 

contíguas a nenhuma outra região (ALMEIDA, 2012). 

A terceira condição impõe que os elementos da diagonal principal sejam 

nulos (wa = 0), visto que não é possível que uma região influencie a si própria. 

Por fim, a quarta propriedade é que os pesos devem ser exógenos, ou que 

E (WÍJS) = 0. Essa condição existe porque se os pesos forem determinados 

endogenamente, eles influenciarão a variável dependente. Esta, por sua vez, 

influenciará os valores dos pesos, o que pode resultar em uma estimativa 
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viesada (ALMEIDA, 2012). Para este trabalho, a matriz escolhida foi a de 

convenção rainha; devido à grande heterogeneidade existente entre os 

municípios brasileiros - seja em tamanho ou em número de municípios vizinhos 

- este tipo de matriz mostrou-se mais adequado ao capitar as relações espaciais 

entre os municípios. As próximas subseções têm por objetivo explicar como se 

dá a construção das estatísticas que permitem verificar a existência da 

dependência espacial, bem como identificar a existência de padrões espaciais. 

3.3. O ÍNDICE DE MORAN 

O primeiro coeficiente de autocorrelação espacial que será utilizado neste 

estudo é denominado I de Moran. Este método permite detectar a presença de 

dependência espacial e utiliza a medida de autocovariância na forma de produto 

cruzado (ALMEIDA, 2012). Matematicamente: 

Onde n é o número de regiões, z mostra os valores da variável de 

interesse e Wz os valores médios da variável de interesse nos vizinhos, que são 

definidos segundo uma matriz de pesos espaciais W. Essa matriz, por sua vez, 

possui um elemento referente às regiões i e j, representado por wij. O termo So é 

igual à operação EEIVÉ; , o que significa que todos os elementos da matriz W 

devem ser somados (ALMEIDA, 2012). 

Com relação aos termos das duas equações acima, tem-se que o termo 

do numerador equivale à autocovariância espacial, que é composta pelos 

produtos cruzados zWz. Assim, a estatística I de Moran é uma espécie de 

coeficiente de autocorrelação (ALMEIDA, 2012). Porém, a estatística de Moran 

difere de uma estatística comum no sentido de que sua média não é exatamente 

zero. De fato, o valor esperado - ou a média - do I de Moran é dado por: 

(1) 

Ou em forma de matricial: 

(2) 

E(I) = - I ; 
(n-1). 

(3) 
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Que seria o valor obtido caso não houvesse padrão espacial dos dados. 

Se o valor de I exceder o valor esperado existe correlação espacial positiva, e 

se o valor de I for abaixo do valor esperado a correlação será negativa 

(ALMEIDA, 2012). 

É necessário tecer um parêntese no que diz respeito às classificações 

positiva e negativa visto que, se tratando da estatística de Moran, seus 

resultados irão diferir dos encontrados em coeficientes de autocorrelação 

tradicionais. Quando existe uma autocorrelação positiva, isso implica em 

similaridade entre os valores do atributo estudado e a localização deste. O que 

ocorre na prática é que altos valores do atributo estudado tendem a se agrupar, 

e o mesmo para os valores baixos; o que pode ser explicado por um efeito de 

transbordamento - ou contágio - da variável de estudo (ALMEIDA, 2012; 

GOMES, 2017). 

Uma autocorrelação espacial negativa, por sua vez, revela que existe uma 

dissimilaridade entre os valores do fenômeno estudado e a localização espacial 

do mesmo (ALMEIDA, 2012). Quando se observa esse tipo de resultado, é 

possível notar que as variáveis com altos valores tendem a se encontrar 

próximas a valores baixos, e vice-versa. 

3.3.2. AUTOCORRELAÇÃO ESPACIAL GLOBAL BIVARIADA 

Até então, o cálculo do I de Moran foi feito considerando a existência de 

uma única variável, porém é possível aplicar o que foi feito acima em um contexto 

em que duas variáveis estejam presentes (ALMEIDA, 2012). O objetivo disso é 

investigar a existência de padrões espaciais globais entre dois indicadores 

diferentes, ou se os valores de uma variável que é observada em uma região 

estão associados a valores de outra variável que é observa em regiões ao redor 

da primeira. 

Quando o resultado dessa estatística for positivo, regiões com altos 

valores para a variável zi estarão rodeadas por regiões em que Z2 apresentar 

valores elevados, e vice-versa. Por outro lado, um sinal negativo nesta estatística 

indica que regiões com baixos valores na primeira variável possuem localidades 

vizinhas com altos valores para a segunda variável, e o inverso também é válido 

(ALMEIDA, 2012). Similarmente ao I de Moran univariado, esses resultados 

podem ser representados em forma de diagrama. 
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3.3.4. AUTOCORRELAÇÃO ESPACIAL LOCAL UNIVARIADA E BIVARIADA 

A autocorrelação espacial global fornece apenas um valor - para todo o 

conjunto de dados - que irá mensurar o grau de associação espacial; dessa 

forma, ela pode ser útil para descobrir como se dão as interações em um 

conjunto de dados como um todo. Contudo, esse tipo de estatística acaba por 

ignorar as interações locais (VERNIER et. Al, 2017). A fim de transpor esse 

desafio é possível utilizar a autocorrelação espacial local, que pode ou não 

apresentar similaridades com os padrões globais. Nesse sentido, há duas 

possibilidades: (1) a ausência de autocorrelação global oculta os padrões 

encontrados no âmbito local - muitas vezes dados pela existência de clusters, e 

(2) quando uma autocorrelação local demasiadamente forte camufla padrões de 

localização, como clusters e outliers espaciais (ALMEIDA, 2012). 

Dentro do grupo de estatísticas locais, tem-se o I de Moran local, que 

busca "capturar padrões locais de autocorrelação espacial" (ALMEIDA, 2012. P. 

125). Esses padrões devem ser estatisticamente significativos e são chamados 

de indicadores LISA, ou "Local Indicator of Spacial Association" (conforme 

traduzido para o português, Indicador Local de Associação Espacial). 

Esse indicador deve respeitar a dois critérios. O primeiro é que a 

estatística LISA deve ser capaz de indicar clusters espaciais que sejam 

estatisticamente significativos para cada uma das observações; o segundo é que 

o indicador de autocorrelação global deve ser proporcional ao somatório dos 

indicadores locais para todas as regiões (ALMEIDA, 2012). Assim, o I de Moran 

faz uma espécie de decomposição da estatística global de autocorrelação para 

cada observação e as agrupa nas categorias existentes no diagrama de 

dispersão de Moran (AA, BB, AB e BA) 6. 

Desse modo, o I de Moran local pode ser escrito como: 

ZÍ/ Í= S0m2I = k.I (8) 

Em que k é o fator de proporcionalidade dado por k = S0m2. Se as 

variáveis respeitarem o pressuposto da distribuição normal, tem-se que o valor 

esperado da estatística I será E [/J = - W j / ( n = 1), onde wi é a soma dos 

elementos da linha da matriz W (ALMEIDA, 2012). Para apresentar os resultados 

6 Respectivamente, Alto-Alto, Baixo-Baixo, Alto-Baixo e Baixo-Alto. 
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obtidos por essa estatística, deve ser utilizado o mapa de significância LISA. 

Esse mapa de clusters combina as informações obtidas pelo diagrama de 

dispersão de Moran e as que se encontram no mapa de significância das 

medidas de associação local. Assim, é possível obter a classificação de quatro 

categorias de associação espacial significativas em sentido estatístico, que são: 

Clusters alto-alto, baixo-baixo, alto-baixo e clusters não significativos (ALMEIDA, 

2012). 

Novamente, a análise não precisa se restringir ao uso de apenas um 

indicador, haja visto que existe a possibilidade de medir o grau de associação 

entre duas variáveis no âmbito local (ALMEIDA, 2012). É este o papel da 

autocorrelação local bivariada. Supondo duas variáveis de interesse yi e xi, e 

sabendo que essas variáveis são distribuídas segundo a distribuição normal -

resultando em zne Z2i - tem-se que o I de Moran local é: 

/ f 1 * 2 = ZliWz2i 

Assim como no caso univariado, os valores da probabilidade medida 

podem ser mapeados, o que resulta no mapa de significância bivariada do Moran 

local (ALMEIDA, 2012). Além disso, os valores do I de Moran local podem ser 

mapeados, o que trará o mapa de clusters bivariado. 

Neste mapa é possível observar diferentes padrões de associação 

espacial. Regiões com altos valores para uma das variáveis que são rodeadas 

por outras localidades que possuem elevados valores para outra das variáveis 

compõem clusters bivariados alto-alto; se do contrário ambas as regiões 

apresentarem valores baixos para as variáveis atreladas a cada uma, isso 

originará um cluster baixo-baixo. Um cluster baixo-alto ocorre quando uma 

região com baixos valores em sua variável analisada possui em sua vizinhança 

localidades com altos valores para outra variável que participa da análise, e caso 

essa relação seja invertida, o cluster será do tipo alto-baixo (ALMEIDA, 2012). 

A detecção de observações discrepantes para a autocorrelação espacial 

- os chamados outliers espaciais - pode se dar por meio do diagrama de Moran 

(VERNIER et. Al, 2017). É importante identificar esses valores que fogem do 

padrão, visto que eles podem deturpar a estimativa do teste estatístico. A 

classificação de uma observação como outlier dependerá do valor do I de Moran. 

Caso este seja positivo a maioria das observações estará concentrada nos 
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quadrantes AA e BB, de modo que um valor muito discrepante que se localize 

nos quadrantes AB e BA poderá ser considerada um outlier (ALMEIDA, 2012). 

No caso de uma observação muito alta para o quadrante AA ou muito baixa para 

o BB, esta possivelmente se tratará de um ponto de alavancagem; um dado que 

exerce influência exagerada na determinação do grau de associação espacial 

(ALMEIDA, 2012). 

Caso exista uma situação que tenha uma autocorrelação espacial 

negativa, será seguido um raciocínio similar ao adotado acima. Os outliers 

espaciais estarão localizados nos quadrantes AA e BB, enquanto os pontos de 

alavancagem nos quadrantes AB e BA (ALMEIDA, 2012). 
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4. RESULTADOS 

Os resultados se dão da seguinte forma: primeiro serão apresentadas as 

tabelas contendo os valores do Índice de Moran Global Univariado e Bivariado 

para o período estudado, bem como seus níveis de significância estatística. Em 

seguida, serão apresentados os mapas referentes às estatísticas LISA (Local 

Indicators of Spatial Association7) univariados e bivariados. 

TABELA 2 - I DE MORAN G L O B A L UNIVARIADO PARA OS ANOS DE 2000 E 2010 

2000 2010 
Variável I de Moran P-Valor Variável I de Moran P-Valor 

Gini 0,306 0,001 Gini 0,492 0,001 
IDHM 0,811 0,001 IDHM 0,793 0,001 

IDHME 0,764 0,001 IDHME 0,702 0,001 

RDPC 0,726 0,001 RDPC 0,747 0,001 
FONTE: Elaboração própria 

Com relação ao I de Moran Global Univariado, no ano de 2000, as 

variáveis referentes ao Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM e 

IDHME - e o indicador referente à renda domicilar per capita (RDPC) 

apresentam uma forte autocorrelação espacial positiva; de modo que localidades 

que apresentam altos valores destes índices possuem a tendência de ter como 

vizinhas cidades que também possuam valores altos nestes atributos. Com 

relação ao índice de Gini, é possível notar que a autocorrelação, apesar de 

permanecer positiva, é também bem mais discreta, o que indica que, para esta 

variável, a dependência espacial não é tão acentuada. Todos os dados deste 

ano são estatisticamente significativos a um nível de 1 % . 

Para o período de 2010, um padrão similar pode ser observado, com 

valores positivos para o I de Moran em todas as variáveis e correlação mais 

intensa nas variáveis renda per capita, Índice de Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) e sua esfera Educação (IDHME). Entretanto, é possível 

verificar que houve algumas mudanças; primeiramente com relação ao índice de 

Gini, houve um aumento no I de Moran, o que indica uma maior concentração 

espacial dos dados em relação ao período anterior. O mesmo acontece com a 

renda per capita, ainda que este aumento se dê em menor magnitude. As 

7 Ou, em português, Indicadores Locais de Associação Espacial. 
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variáveis referentes ao Índice de desenvolvimento Humano Municipal (IDHM e 

IDHME) por outro lado, apresentaram um decréscimo nos seus valores 

referentes à estatística de Moran, o que indica que os dados estão mais 

dispersos espacialmente do que com relação ao outro ano. Todos os resultados 

mostraram-se significativos em um nível de 1 % de confiança. 

TABELA 3 - I DE MORAN G L O B A L BIVARIADO PARA OS ANOS DE 2000 E 2010 

2000 2010 
Variáveis I de Moran P-Valor Variável I de Moran P-Valor 

IDHME x Gini -0,317 0,001 IDHME x Gini -0,430 0,001 

IDHME x RDPC 0,670 0,001 IDHME x RDPC 0,641 0,001 
FONTE: Elaboração própria 

Com relação ao I de Moran Global Bivariado, é possível verificar 

autocorrelação espacial negativa para a relação entre a esfera de educação do 

Índice de Desenvolvimento Humano (IDHME) e o índice de Gini e positiva na 

relação entre o IDHME e a renda domiciliar per capita (RDPC) em ambos os 

anos. O sinal positivo neste último caso indica similaridade entre os atributos, de 

modo que localidades com altos valores referentes ao IDHME possuem como 

vizinhas cidades com altos valores de renda domiciliar per capita. 

O contrário ocorre na relação entre o IDHME e o índice de Gini; isso se 

dá devido a forma correta de se analisar este indicador: valores mais próximos 

de um indicam maior desigualdade de renda, enquanto valores menores - mais 

próximos a zero - indicam a presença de uma distribuição de renda mais 

igualitária. Assim, municípios com altos valores do IDHME são rodeados por 

cidades com baixos valores do índice de Gini - ou seja, com menor desigualdade 

de renda. 

Com relação à magnitude dos indicadores, é possível observar que a 

dependência espacial se dá de forma mais acentuada na interação entre o 

indicador referente à educação e o indicador referente à renda per capita. Além 

disso, houve redução da dependência espacial no período analisado para o caso 

da renda per capita e aumento da dependência no caso do índice de Gini. Todos 

os resultados são estatisticamente significativos a um nível de 1 % de confiança. 

A seguir, na figura 2, são apresentados os mapas de clusters referentes 

às estatísticas do I de Moran local univariado para o índice de Gini nos anos 
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selecionados - respectivamente, 2000 e 2010. Em ambos os anos, há uma 

predominância de clusters do tipo alto-alto (totalizando 669 no ano 2000 e 932 

no ano de 2010) e também, em menor quantidade, de clusters baixo-baixo 

(totalizando 496 em 2000 e 753 em 2010); os agrupamentos alto-baixo e baixo-

alto estão presentes, porém em menor quantidade - somando 139 em 2000 e 

117 em 2010 para o primeiro caso e 160 em 2000 e 110 em 2010 para o segundo 

caso. 

FIGURA 2: MAPAS DE CLUSTERS LISA UNIVARIADOS PARA A VARIÁVE L ÍND ICE 

DE GINI PARA OS ANOS 2000 E 2010 

É possível observar, no período estudado, que houve alterações com 

respeito ao padrão observado na distribuição dos agrupamentos. Em 2000, a 

distribuição se dava de forma menos concentrada, o que é evidenciado pelo 

menor número de clusters alto-alto e baixo-baixo neste ano; já em 2010, a 

distribuição passa a ficar mais concentrada - o que indica, portanto, uma piora 

na concentração de renda e, consequentemente, um aumento na desigualdade 

no país. Neste ano, os clusters alto-alto passam a se concentrar, especialmente, 

nas regiões Norte e Nordeste do país; assim, nessas localidades, cidades com 

altos valores no índice de Gini - ou seja, com distribuição de renda altamente 

desigual - possuem como vizinhos municípios nesta mesma condição. Os 

clusters baixo-baixo, por outro lado, estão distribuídos, principalmente, nas 

regiões Sul e Sudeste, apesar de existirem em menor quantidade 

comparativamente ao caso anterior. Isso indica que, nessas regiões, municípios 

com baixos valores no índice de Gini - com distribuição de renda mais igualitária 

- possuem como vizinhas cidades nessa mesma condição. Todos os resultados 

mostraram-se significativos em um nível de 5% de confiança. 

FONTE: Elaboração própria 
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São apresentados, na figura 3, os mapas de clusters referentes ao Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) para os anos de 2000 e 2010 

respectivamente. No ano de 2000 predominam os agrupamentos do tipo alto-alto 

(totalizando 1721) e baixo-baixo (1534); os clusters do tipo alto-baixo e baixo-

alto podem ser observados, ainda que em menor quantidade - totalizando 58 e 

24, respectivamente. No ano de 2010, um decréscimo da quantidade de clusters 

alto-alto e baixo-baixo pôde ser observado, somando, respectivamente, 1678 e 

1529. Os agrupamentos do tipo baixo-alto, por sua vez, também apresentaram 

um pequeno aumento, totalizando 28, da mesma forma que os clusters do tipo 

alto-baixo, que totalizam 64 neste ano. 

FIGURA 3: MAPAS DE CLUSTERS LISA UNIARIADOS PARA A VARIÁVEL ÍNDICE DE 

DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL (IDHM) PARA OS ANOS 2000 E 2010 

Tanto neste caso como nos posteriores, ocorre o padrão oposto ao 

observado nos mapas de clusters referentes ao índice de Gini; já que agora, os 

agrupamentos baixo-baixo se localizam, em sua maioria, nas regiões Norte e 

Nordeste do país, enquanto os do tipo alto-alto se localizam, especialmente, nas 

regiões Norte e Nordeste. Ainda assim, cada indicador possui suas próprias 

peculiaridades no que se refere à distribuição espacial. 

No caso do IDHM é possível destacar, em ambos os anos, os estados de 

São Paulo, Santa Catarina e Rio Grande do Sul com respeito à formação de 

clusters alto-alto; de fato, boa parte das regiões Sudeste, Sul e uma pequena 

parte da região Centro-Oeste apresentam padrões deste tipo. Os clusters baixo-

baixo, por sua vez, podem ser observados predominantemente ao longo das 

regiões Norte e Nordeste, e no norte do estado de Minas Gerais; o que 

FONTE: Elaboração própria 
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caracteriza autocorrelação local positiva. Assim, cidades com baixos valores no 

IDHM possuem como vizinhas localidades que estão nessa mesma condição, e 

vice-versa. 

Ainda assim, foi possível verificar pequenas alterações com respeito à 

distribuição espacial. Nota-se que a quantidade de clusters alto-alto é menor nas 

regiões Sul e Sudeste em relação ao período anterior e maior na região Centro-

Oeste do país. Com relação aos agrupamentos baixo-baixo, foi possível verificar 

um decréscimo deste tipo de clusters na região Nordeste e um aumento na 

região Norte. Todos estes resultados mostraram-se estatisticamente 

significativos a 5% de confiança. 

A seguir, na figura 4, são apresentados os mapas de clusters referentes 

à esfera de educação do Índice de Desenvolvimento Econômico Municipal 

(IDHME) para os anos de 2000 e 2010, respectivamente. Para ambos os 

períodos, os agrupamentos do tipo alto-alto (totalizando 1445 no primeiro 

período e 1318 no segundo) e baixo-baixo (totalizando 1466 no primeiro período 

e 1261 no segundo); sendo assim, possível observar que ambos os tipos de 

agrupamento diminuíram no período estudado. Também podem ser observados, 

em menor quantidade, clusters do tipo baixo-alto (totalizando 54 em 2000 e 59 

em 2010) e alto-baixo (somando 52 em 2000 e 76 em 2010). Essa redução pode 

estar relacionada a políticas de universalização da educação no Brasil, que são 

homogêneas em todas as regiões e que tendem a equalizar os indicadores de 

educação. 

Os agrupamentos do tipo alto-alto se localizam, em ambos os anos, 

majoritariamente nas regiões Sul e Sudeste, enquanto os do tipo baixo-baixo se 

encontram ao longo do Norte e Nordeste do país, bem como ao norte do estado 

de Minas Gerais, o que indica autocorrelação local positiva - municípios que 

possuem baixos valores referentes a este indicador têm como vizinhos 

municípios nessa mesma condição, e vice-versa. Entretanto, no período 

estudado, a distribuição dos clusters passou a ficar mais dispersa, 

espacialmente nas regiões Sul, Sudeste e Nordeste Os resultados obtidos 

mostraram-se significativos a um nível de 5%. 
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Além disso, os resultados observados para este indicador corroboram o 

estudo proposto por Mahlmeister et al. (2019), em que é abordada a mobilidade 

intergeracional de educação no Brasil. Os autores buscam comparar os 

resultados obtidos para 2014 com os obtidos por um estudo similar realizado em 

19968. Os resultados obtidos evidenciam uma queda da persistência 

intergeracional com relação à educação, o que pode estar relacionado aos 

resultados obtidos no presente estudo, de uma possível redução da 

concentração espacial da educação ao longo dos municípios brasileiros. 

FIGURA 4: MAPAS DE CLUSTERS LISA UNIVARIADOS PARA A VARIÁVEL ÍNDICE 

DE DESENVOLVIMENTO HUMANO MUNICIPAL - EDUCAÇÃO (IDHME) PARA OS ANOS 

Na figura 5, por fim, são apresentados os mapas de clusters referentes à 

renda domiciliar per capita para os anos de 2000 e 2010. A predominância de 

clusters alto-alto e baixo-baixo persiste, sendo que os do primeiro tipo totalizam 

1257 em 2000 e 1342 em 2010 e, os do segundo, 1809 em 2000 e 1810 em 

2010. Agrupamentos do tipo alto-baixo e baixo-alto também podem ser 

observados, totalizando, respectivamente, 34 em 2000 e 48 em 2010 e 67 em 

2000 e 36 em 2010. 

É possível observar, novamente, a predominância de clusters do tipo alto-

alto e baixo-baixo, indicando autocorrelação espacial local positiva, ou seja, que 

a renda está espacialmente concentrada. Os agrupamentos do primeiro tipo se 

localizam, predominantemente, nas regiões Sul e Sudeste e os do segundo tipo 

nas regiões Norte e Nordeste do país, bem como no norte de Minas Gerais; de 

2000 E 2010 

FONTE: Elaboração própria 

8 Realizado por Ferreira e Veloso (2003). 
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modo que municípios com baixos valores de renda domiciliar per capita possuem 

como vizinhas cidades na mesma condição. No período de uma década, 

verificou-se uma maior concentração de clusters nas regiões Sul (sendo os 

agrupamentos do tipo alto-alto), no Norte e no Nordeste (que apresentam 

clusters do tipo baixo-baixo); corroborando os resultados obtidos para o índice 

de Gini, em que foi observado um aumento na concentração de renda. Nas 

regiões Sudeste e Centro-Oeste, por outro lado, a concentração de clusters 

diminuiu. Todos os resultados são estatisticamente significativos a um nível de 

5%. 

FIGURA 5: MAPAS DE CLUSTERS LISA UNIVARIADOS PARA A VARIÁVEL RENDA 

DOMICILIAR PER CAPITA (RDPC) PARA OS ANOS 2000 E 2010 

FONTE: Elaboração própria 

Os resultados obtidos para a análise univariada corroboram os obtidos por 

Marconato e Coelho (2019), em que foi verificada autocorrelação espacial global 

e local positiva dos indicadores referentes ao desenvolvimento humano, o que 

indica que valores positivos destes indicadores tendem a se concentrar; além 

disso, os mapas de clusters LISA indicam que os valores mais altos dos 

indicadores referentes ao IDHM e suas esferas se concentram ao longo das 

regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. A concentração espacial também é um 

resultado obtido por Paschoalino et al. (2016) e Paschoalino et al. (2017), bem 

como, em certa medida, as mudanças observadas nas variáveis ao longo do 

período estudado. 

Os resultados de Paschoalino et al. (2016), num estudo referente ao 

estado do Paraná, também apontam um aumento da concentração espacial para 
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o índice de Gini; porém, diferentemente destes autores, no presente estudo a 

variável referente à renda mostrou-se mais correlacionada espacialmente - isso 

se dá porque a variável referente à renda utilizada por estes autores foi o PIB 

per capita, enquanto a utilizada no presente trabalho foi a renda domiciliar per 

capita. A maior correlação espacial para o índice de Gini também foi um 

resultado obtido por Paschoalino et al. (2017), ao estudar sobre o estado da 

Bahia, bem como uma maior concentração espacial do indicador referente à 

renda. Com relação às mudanças observadas na distribuição espacial do Índice 

de Desenvolvimento Humano - Educação, Paschoalino et al. (2016) encontrou 

resultados similares, concluindo que este indicador se encontra menos 

concentrado espacialmente. 

Assim, encerra-se a análise univariada e é possível dar início à análise 

bivariada, que se concentra na relação entre o IDHME e o índice de Gini e na 

interação entre o IDHME e a renda per capita. Na figura 6, são apresentados os 

mapas de clusters LISA bivariados para o IDHME e o índice de Gini para os anos 

de 2000 e 2010. É possível verificar a predominância de clusters do tipo alto-

baixo (totalizando 576 no primeiro período e 803 no segundo) e baixo-alto 

(totalizando 697 no primeiro período e 884 no segundo), o que aponta um 

predomínio da autocorrelação espacial local negativa. Também é possível 

observar, em menor quantidade, agrupamentos do tipo alto-alto (totalizando 142 

no primeiro período e 165 no segundo) e baixo-baixo (somando 65 no primeiro 

período e 75 no segundo). 

FIGURA 6: MAPAS DE CLUSTERS LISA BIVARIADOS PARA A S VARIÁVEIS ÍNDICE 

DE DESENVOLVIMENTO - EDUCAÇÃO (IDHME) E GINI PARA OS ANOS 2000 E 2010 

FONTE: Elaboração própria 
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É possível notar que, entre estes períodos, houve mudanças com relação 

à distribuição dos clusters. Para o primeiro período, em 2000, nota-se que a 

distribuição se dá de forma mais heterogênea, enquanto em 2010 os 

agrupamentos passam a ser mais concentrados. Para este ano, é possível notar 

a formação de uma grande faixa de clusters baixo-alto que percorre as regiões 

Norte e Nordeste do país, o que indica que cidades com baixos valores no 

IDHME tendem a ter como vizinhas cidades com renda altamente desigual -

valores altos no índice de Gini; de modo que os baixos valores de capital humano 

poderiam ser um dos fatores que contribui para a desigualdade de renda dos 

municípios subjacentes. Também podem ser observados, em menor quantidade, 

agrupamentos do tipo alto-baixo, que se localizam, em sua maioria, nas regiões 

Sul e Sudeste, de modo que municípios com altos valores do IDHME tendem a 

ser circundados por municípios com baixos valores no índice de Gini - ou seja, 

baixa desigualdade de renda; neste caso, os níveis de capital humano podem 

ser um dos determinantes para a menor desigualdade das localidades vizinhas. 

Os resultados obtidos mostraram-se significativos em um nível de 5% de 

confiança. 

Na figura 7 é possível observar os mapas de clusters LISA bivariados para 

o IDHME e a renda domiciliar per capita nos anos 2000 e 2010. Agora, destaca-

se a predominância de clusters do tipo alto-alto - somando 1217 no primeiro 

período estudado e 1264 no segundo - e baixo-baixo - totalizando 1732 no ano 

de 2000 e 1650 no ano seguinte, de 2010. Agrupamentos do tipo alto-baixo e 

baixo-alto também podem ser observados em ambos os anos, porém em menor 

quantidade; os do primeiro tipo totalizando 111 no primeiro ano e 208 em 2010 

e os do segundo tipo totalizando 107 em 2000 e 114 em 2010. Assim, é possível 

verificar a existência de autocorrelação espacial local positiva para os dois anos 

estudados; ou seja, localidades com alto (baixo) valor no IDHME são rodeadas 

por cidades com altos (baixos) valores de renda domiciliar per capita. 
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FIGURA 6: MAPAS DE CLUSTERS LISA BIVARIADOS PARA AS VARIÁVEIS ÍNDICE DE 

DESENVOLVIMENTO - EDUCAÇÃO (IDHME) E RENDA DOMICILIAR PER CAPITA (RDPC) 

PARA OS ANOS 2000 E 2010 

FONTE: Elaboração própria 

Os agrupamentos do tipo baixo-baixo se localizam em ambos os anos, 

especialmente, ao longo das regiões Norte e Nordeste do país, e também no 

norte do estado de Minas Gerais; enquanto os do tipo alto-alto estão distribuídos 

ao longo das regiões Sul, Sudeste e, em menor parte, na região Centro-Oeste 

do país, o que mostra que cidades com altos valores no IDHME possuem como 

vizinhos municípios com altos valores de renda domiciliar per capita, e vice-

versa. Ao longo do período estudado, verificou-se que os clusters presentes nas 

regiões Nordeste e Sudeste diminuíram, indicando uma menor concentração 

espacial dos dados, enquanto o contrário ocorre nas regiões Norte, Sul e Centro-

Oeste; de modo que, nestas regiões, os altos - ou baixos - níveis de capital 

humano parecem estar mais relacionados com altos - ou baixos - níveis de 

renda domiciliar per capita. Todos os resultados mostraram-se significativos a 

5% de confiança. 

Os resultados obtidos para a análise bivariada são similares aos obtidos 

por Paschoalino et al. (2016) e Paschoalino et al. (2017); apresentando 

autocorrelação global positiva para a interação entre o indicador referente a 

educação e àquele referente a renda e negativa no caso da relação entre o 

IDHME e o índice de Gini; bem como a formação de clusters predominantemente 

baixo-alto e alto-baixo para o caso do índice de Gini e alto-alto e baixo-baixo 

para o caso da renda domiciliar per capita. Dessa forma, o capital humano 

parece estar relacionado ao crescimento econômico dos municípios vizinhos. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Existe uma importante ligação entre acumulação de capital humano e 

desenvolvimento econômico, conforme evidenciado por Lucas (1988) em seu 

trabalho; de modo que diferenças no estoque de capital humano poderiam 

explicar as diferentes taxas de crescimento entre diferentes localidades. Essas 

divergências nas taxas de crescimento também podem ser explicadas, de 

acordo com Krugman (2011) pela aglomeração de atividades, já que a 

proximidade que esse efeito proporciona facilita o transbordamento de 

conhecimento e a troca de informações. 

Sabendo disso, o objetivo desta monografia foi verificar os padrões 

espaciais de diferentes indicadores referentes à educação, ao capital humano e 

ao desenvolvimento econômico para os estados brasileiros nos anos de 2000 e 

2010. Para tanto, foi utilizada como metodologia a Análise Exploratória de Dados 

Espaciais - ou AEDE. 

Os resultados corroboram os obtidos pelos outros autores citados neste 

trabalho, de modo que foi possível verificar autocorrelação espacial positiva na 

análise univariada para as todas as variáveis - a saber, o índice de Gini, o Índice 

de Desenvolvimento Humano Municipal e sua esfera Educação e a renda 

domiciliar per capita. Os maiores valores referentes a estes indicadores se 

concentram nas regiões de maior atividade econômica do país 

(predominantemente nas regiões Sul e Sudeste), enquanto os valores mais 

baixos se concentram ao longo das regiões Norte e Nordeste, de modo geral. 

Além disso, verificou-se uma diminuição da concentração espacial para o 

indicador referente ao capital humano (IDHME) e para o indicador referente ao 

desenvolvimento humano (IDHM) durante o período estudado. Em contrapartida, 

o índice de Gini e a renda domiciliar per capita se tornaram mais concentrados 

espacialmente, indicando um aumento na desigualdade dentro e entre os 

municípios brasileiros. 

A análise bivariada evidenciou que existe uma relação entre o capital 

humano e a desigualdade de renda, apontada pela autocorrelação espacial 

negativa e predominância de clusters baixo-alto e alto-baixo entre estes dois 

indicadores, onde cidades com valores altos (baixos) do primeiro indicador 
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possuem como vizinhas cidades com valores baixos (altos) no segundo 

indicador. Essa relação também se mostrou mais intensa no segundo período 

estudado (2010), de modo que as disparidades na educação parecem estar 

correlacionadas com a desigualdade da distribuição de renda dos municípios 

vizinhos. Também foi possível verificar uma relação entre o capital humano e a 

renda domiciliar per capita dos municípios, evidenciada pela autocorrelação 

espacial positiva e pela predominância de clusters alto-alto e baixo-baixo entre 

estes dois indicadores; mostrando, assim, que diferentes níveis de capital 

humano estão, de fato, relacionados ao nível de renda das localidades 

subjacentes. 

Este estudo apontou, portanto, que os indicadores referentes ao capital 

humano, à renda e ao desenvolvimento econômico estão relacionados tanto 

espacialmente quanto entre si. Ainda assim, há margem para alguns 

questionamentos: de que magnitude é essa relação? Será que existe alguma 

espécie de transbordamento entre estes indicadores? Como dados mais 

recentes se comportariam perante essa análise? Abre-se, portanto, para estudos 

futuros a opção de explorar a fundo estes questionamentos, talvez por meio da 

construção de modelos econométricos espaciais, a fim de delimitar qual tipo de 

política pública pode se mostrar mais eficiente para atenuar as desigualdades 

existentes ao longo do território nacional. 
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