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RESUMO 
 Embora recentemente haja crescente importância do estudo dos temas relacionados à pobreza, 

ocorrendo tanto no meio acadêmico como na esfera política, os resultados são ainda limitados. 
Na esfera acadêmica, os estudos da pobreza têm sido em sua maioria de natureza agregada, 
em que se considera apenas a relação entre a população pobre e a população total de 
determinado espaço, com base um único critério: a renda. Na última, a esfera política tem se 
caracterizado pela existência de promessas incisivas de erradicação da pobreza mediante a 
utilização de programas de transferência de renda de eficiência discutível. Porém, a utilização 
da técnica de análise espacial, ainda que incipiente, permite uma visão mais localizada do 
problema, explicando a relação existente entre pobreza e território. Dada essa problemática, 
este trabalho tem como objetivo oferecer uma análise da distribuição da pobreza no Estado de 
Rondônia, nos anos de 2000 e 2010. Para tanto, no primeiro momento se analisou o nível de 
pobreza mediante a comparação da proporção da população abaixo da linha da pobreza e 
depois se estabeleceu a relação da pobreza, forte ou fraca, com o espaço ocupado por 
mediação da Análise Exploratória de Dados Espacial, indicando-se haver correlação espacial 
positiva na região, explicando não haver interferência de um município no outro. Em seguida, 
estimou-se um modelo econométrico para assegurar tal resultado e constatou-se que a pobreza 
em Rondônia depende apenas de fatores próprios da região, sem relação com vizinhança. O 
modelo permitiu verificar também que a pobreza guarda relação direta com a concentração de 
renda, com o índice de desenvolvimento de renda e com a expectativa de vida. De 2000 para 
2010 houve aumento da pobreza, verificando-se pelo aumento de clusters de pobreza no 
estado de Rondônia. 
 
Palavras Chave: Pobreza, Desigualdade, Análise Exploratória e Espacial, Índices de 
pobreza, Rondônia. 
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ABSTRACT 

 
 Although recently there is increasing importance of the study of issues related to poverty, 

taking place both in academia and in the political sphere, the results still are limited. In the 
academic sphere, the poverty studies have been mostly aggregated nature in which only 
considers the relationship between the poor and the total population of a given space, based 
on a single criterion: income. In the latter sphere, the political sphere has characterized by the 
existence of incisive promises to eradicate poverty with questionable efficiency of income 
transfer programs. However, the use of spatial analysis technique, although incipient, allows a 
more localized view of the problem, explaining the relationship between poverty and territory. 
Given this problem, this paper aims to provide an analysis of the distribution of poverty in the 
State of Rondônia, in 2000 and 2010. Therefore, at first analyzed the level of poverty by 
comparing the proportion of the population below the line poverty and then established the 
relationship of poverty, strong or weak, with the space occupied by mediation of Exploratory 
Spatial Data Analysis. As result, it indicated there is positive spatial correlation in the region, 
explaining that there is no interference of a municipality on the other. Then, it estimated an 
econometric model to ensure this result and found that poverty in Rondônia just depend on 
factors specific region, unrelated to the neighborhood. The model also allowed the 
verification that poverty is directly related to the concentration of income, with income 
growth rate and life expectancy. From 2000 to 2010 there was an increase in poverty, 
verifying the increase in poverty clusters in the state of Rondônia. 
 
Keywords: Poverty, Inequality, Exploratory Analysis and Spatial, Poverty Indices, Rondônia. 
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1. INTRODUÇÃO 
 
O Brasil é um país notoriamente reconhecido no cenário internacional como detentor 

de muitas riquezas naturais capazes de proporcionar adequado nível de vida para sua 
população, razão pela qual sua economia ocupava o 6º lugar no ranking das maiores 
economias do mundo, em 20111. Entretanto, concomitantemente com grande produção de 
riquezas possui uma grande parte da população em condições de pobreza. 

Dentro dessa perspectiva é que conveniente resulta questionar sobre quais critérios 
definem como pobre uma pessoa ou uma família. Tal indagação torna-se importante em época 
em que instrumentos de políticas sociais, cada vez mais comum, consistem de programas de 
assistência aos destituídos, preferencialmente de transferência de renda e cuja eficácia ainda é 
discutível, como o do Programa Bolsa Família. 

Segundo o Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil (2013), a renda per capita 
mensal dos brasileiros teve um ganho real de R$ 346,31 entre 1991 e 2010, onde o maior 
IDHM - R (Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - Renda) do país tem renda per 
capita mensal de R$ 2.043,74 na cidade de São Caetano - SP, sendo 21 vezes maior que a 
renda per capita do município de Marajá do Sena – MA que possui IDHM-Renda mais baixo 
do país que é de R$96,25. 

Em 2010, existiam apenas 620 (11%) municípios do país com IDHM-R superior à 
média brasileira (0,739). Na região Norte do Brasil, 90% dos municípios estavam na categoria 
de IDHM-R abaixo ou na mesma medida do valor do IDHM-R brasileiro. Cabe ressalta que 
apenas quatro municípios, dos 499 municípios existentes na região Norte, têm IDHM- R 
acima do IDHM R do Brasil. 

De acordo o Atlas do Desenvolvimento Humano do Brasil (2013), Rondônia ocupava 
a 15ª posição entre as 27 unidades federativas brasileiras com o IDH-M que passou de 0,407, 
em 1991, para 0,690, em 2010. Nesse ranking, o maior IDH-M é 0,824 (Distrito Federal) e o 
menor é 0,631 (Alagoas). Ainda que o IDH-M de Rondônia seja em termos absoluto menor 
que o do Brasil (0,493 e 0,727, respectivamente para os anos de 1991 e 2010), em termos 
relativos o crescimento do estado foi maior, sendo 69,53% para o Estado em relação aos 47% 
para o país. 

A dimensão cujo índice mais cresceu em termos absolutos no estado foi a de Educação 
(com crescimento de 0,396), seguida por Longevidade e, por fim, pela Renda. 
                                                           
1 Dado tomado de http://g1.globo.com/economia/noticia/2015/05/brasil-deve-cair-para-8-posicao-em-ranking-de-maiores-pibs-mostra-fmi.html  
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A renda per capita média real de Rondônia cresceu 120,01% nas últimas duas 
décadas, passando de R$ 304,90, em 1991, para R$ 467,16, em 2000, e para R$ 670,82, em 
2010, equivalente a uma taxa média anual de crescimento de 4,24% para esse período. De 
acordo com o Atlas do Desenvolvimento (2013) a proporção de pessoas pobres, ou seja, com 
renda domiciliar per capita inferior a R$140,00, a preços de agosto de 2010, passou de 
48,19%, em 1991, para 29,81%, em 2000, e para 14,80%, em 2010, evidenciando os 
resultados positivos na diminuição da pobreza. 

A evolução positiva na redução da desigualdade de renda, nesses dois períodos, pode 
ser descrita através da diminuição do Índice de Gini2, que passou de 0,62, em 1991, para 0,60, 
em 2000, e para 0,56, em 2010 (ATLAS DO DESENVOLVIMENTO HUMANO DO 
BRASIL, 2013). 

No campo teórico tem ocorrido avanços na compreensão do problema da pobreza. 
Inicialmente, o limite entre pobres e não pobres era estabelecido apenas com analogia da 
renda monetária (BARROS E MENDONÇA, 1997). Sendo o método usual para rotular 
alguém como pobre o de comparar seu nível de renda mensal a um valor de renda definido 
como limite ou linha da pobreza. O nível de pobreza de um indivíduo fica definido de acordo 
com sua localização acima ou abaixo dessa linha limite (acima=pobre e abaixo=extremamente 
pobre). 

Nos últimos anos, o aumento do interesse de pesquisadores e de organismos nacionais 
e internacionais no estudo e entendimento da pobreza, levou às transformações na maneira de 
abordar e mensurar a pobreza. Hoje, porém, essa concepção foi ampliada ao levar em 
consideração a pobreza relativa e multidirecional, que analisa indivíduos, domicílios e a 
sociedade em que estão inseridos. 

Dentro desse foco multidirecional o emprego de mapas em estudos relacionados ao 
bem-estar social e às condições de pobreza permite averiguar, por exemplo, se existe um 
padrão na distribuição da pobreza ou se ela se distribui aleatoriamente no espaço. Para 
CHIARINI (2008), o uso de mapas tem sido importante não somente para identificar onde a 
população pobre se localiza, mas também por servir como utensílio capaz de capturar a 
heterogeneidade dentro de uma determinada região. 

Recentemente, a questão da heterogeneidade aparece no centro das discussões dos 
estudos sobre economia regional, estimulando o desenvolvimento de uma série de métodos 
                                                           
2 É um instrumento usado para medir o grau de concentração de renda. Ele aponta a diferença entre os 
rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos. Numericamente, varia de 0 a 1, sendo que 0 representa a situação 
de total igualdade, ou seja, todos têm a mesma renda, e o valor 1 significa completa desigualdade de renda, ou 
seja, se uma só pessoa detém toda a renda do lugar.  
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econométricos que procuram explicar a associação da pobreza com sua localização geográfica 
(HENNINGER, 2002), assim como também a existência ou não de dependência espacial da 
pobreza entre as unidades territoriais (PETRUCCI et. al., 2003). 

Neste trabalho a mais importante é a de considerar que análise da pobreza requer uma 
análise multidirecional, pois resulta, no mínimo ingênuo, acreditar que a renda por si só 
consiga captar todas as formas de manifestação da pobreza. Acrescente-se que a análise de 
indicadores agregados, como tradicionalmente feita, pode dar impressão de que as condições 
internas estão uniformemente distribuídas e, frequentemente, podem camuflar variações 
consideráveis em nível menor de desagregação. 

Na análise da distribuição da pobreza no estado de Rondônia, por suas dimensões 
geográficas e pela renda altamente concentrada na capital Porto Velho, é de se esperar que 
haja uma difusão desigual da pobreza e riqueza no Estado, formando agrupamentos de 
municípios pobres rodeados por pobres e ricos rodeados de ricos. Analisar esse fenômeno de 
distribuição espacialmente da pobreza, bem como os determinantes da pobreza são os 
objetivos deste trabalho. 

Para alcançar o objetivo proposto, este trabalho monográfico foi divido em cinco 
seções. A primeira reside nesta breve introdução, em que foi estabelecida a intenção do 
trabalho. A segunda refere-se a alguns apontamentos em relação ao estabelecimento da linha 
da pobreza como referencial teórico do trabalho. A terceira está relacionada aos 
procedimentos metodológicos, em que se descrevem o passo a passo do levantamento e 
tratamento das informações da pesquisa. Por fim, na quarta e quinta partes se resumem os 
resultados alcançados. 
 
2. APONTAMENTOS SOBRE O ESTABELECIMENTO DA LINHA DE POBREZA 

NO BRASIL 
 
2.1. Linha da Pobreza do Banco Mundial 
 

O critério internacional de linha de pobreza foi estabelecido pelas Nações Unidas 
(ONU) e seu Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Segundo o 
IPECE, 2009 para esta instituição dimensionar a pobreza o Banco Mundial considerava uma 
pessoa na condição de pobreza absoluta se tivesse um rendimento inferior a U$1,00 por dia. 
Atualmente, o valor de referência para a miséria foi corrigido e passou para US$1,25 ao dia, 
enquanto o de pobreza é de US$2,00 (LOUREIRO; SULIANO, 2009, p. 5). 
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Verifica-se que a fundamentação para o estabelecimento de linha da pobreza do Banco 
Mundial baseia-se plenamente e apenas na renda o que fica influenciado pelo valor da moeda 
(dólar). 

 
2.2. Linha da Pobreza Adotada no Brasil 

 
Diferentemente do critério internacional, o Brasil tem adotado vários critérios de 

definição de linha de pobreza. Um dos principais critérios utilizados tem sido o de meio 
salário mínimo3. Esse critério estabelece que um indivíduo seja considerado pobre se possuir 
uma renda mensal domiciliar per capita igual ou inferior a meio salário mínimo (SM/2). A 
partir desse critério os programas governamentais consideram o nível de vulnerabilidade da 
população e se estabeleceu como linha de indigência o indivíduo que se encontrar abaixo de 
1/4 de um salário mínimo por mês (SM/4) (LOUREIRO; SULIANO, 2009, p. 5). 

Para Hoffman (1998), este instrumento de medição da pobreza dificulta a comparação 
do nível de pobreza entre períodos diferentes quando tenham ocorrido variações reais no 
salário mínimo. Na visão desse autor, os resultados de esse tipo de análise podem refletir 
essencialmente alterações no valor real do salário mínimo, porém não de mudanças no grau de 
pobreza absoluta da população. 
 
2.3. Linha de Pobreza Baseada na Cesta de Consumo 
 

Embora as frações do salário mínimo, como explicado anteriormente, tenham sido 
comumente utilizadas como linha de pobreza no Brasil, a utilização da estrutura de consumo 
das famílias seria mais adequada.4 

Esta metodologia tem por base o consumo mínimo de calorias para a realização das 
mais diversas atividades físicas e a reposição básica do organismo humano. A partir do 
número de calorias mínimas que um indivíduo necessita para ter uma vida produtiva, algo em 
torno de 2000 a 2500 calorias por dia, calcula-se em seguida o custo estimado para adquirir 
essas calorias, conformando uma cesta (básica) mínima de consumo por região. Por fim 
compara-se o valor monetário dessa cesta de alimentos com a renda domiciliar per capita e a 
partir disso classificam-se os indivíduos como indigentes (ou ainda miseráveis ou 

                                                           
3 Sobre o uso de linhas de pobreza como múltiplos do salário mínimo, ver Rocha (1996) 
4 Exemplos de autores que possuem esta posição são Rocha (2000) e Hoffmann (1998). 
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extremamente pobres) aquelas pessoas cuja renda é insuficiente para comprar a quantidade 
estipulada de calorias aos preços vigentes.5 

Como as pessoas tem outros gastos além de comida, determina-se uma segunda linha, 
a linha de pobreza, multiplicando-se a linha de indigência ou de extrema pobreza pelo inverso 
da fração da renda que os domicílios perto da linha de pobreza gastam com alimentação. Esta 
fração – chamada de coeficiente de Engel – costuma situar-se próxima de 0,5, o que significa 
que a linha de pobreza resultante costuma ficar o dobro da linha de extrema pobreza.6 
(LOUREIRO; SULIANO, 2009, p. 5). 
 No Brasil, a comissão mista IBGE, IPEA7 e CEPAL8 elaborou a metodologia de 
adotar para o estabelecimento de linhas de pobreza uma cesta mínima de consumo tendo 
como base a Pesquisa de Orçamentos Familiares - POF do IBGE de 1995/96 (LOUREIRO; 
SULIANO, 2009, p. 5). 
 
2.4.  Linha da Pobreza Adotada no Trabalho 
 

Especificamente para este estudo foi considerada a abordagem utilizada pelo Atlas de 
Desenvolvimento Humano do Brasil no qual são pobres a proporção dos indivíduos com 
renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$140,00 mensais, em reais de agosto de 2010. 
O universo de indivíduos é limitado àqueles que vivem em domicílios particulares 
permanentes. 

Segundo esse critério existiam 16,2 milhões de pessoas ainda em situação de extrema 
pobreza no Brasil em 2010, auferindo uma renda domiciliar per capita inferior a R$ 70 
mensais9. Essa situação motivou ao governo federal a lançar em junho de 2011 o Plano Brasil 
Sem Miséria (BSM)10 em que se articulavam diversas ações nas áreas da assistência social, 
                                                           
5 Para maiores detalhes do procedimento usual para este cálculo, ver Rocha (1997, 2000) e Skoufias e Katayama 
(2008). 
6 Para uma discussão mais detalhada sobre esta metodologia, ver Rocha (200). 
7 Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, órgão vinculado ao Ministério do Planejamento, Orçamento e 
Gestão.   
8 Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe da Organização das Nações Unidas - ONU 
9 A linha de extrema pobreza do Plano Brasil Sem Miséria foi definida como renda domiciliar mensal nominal 
per capita menor ou igual a R$ 70 em junho de 2011. No caso dos domicílios sem rendimento, foram 
considerados extremamente pobres somente aqueles que cumprissem uma das seguintes características: sem 
banheiro de uso exclusivo; sem ligação com rede geral de esgoto ou pluvial e não tinham fossa séptica; em área 
urbana sem ligação à rede geral de distribuição de água; em área rural sem ligação à rede geral de distribuição de 
água e sem poço ou nascente na propriedade; sem energia elétrica; com pelo menos um morador de 15 anos ou 
mais de idade analfabeto; com pelo menos três moradores de até 14 anos de idade; ou pelo menos um morador 
de 65 anos ou mais de idade. 
10 Instituído por meio do Decreto nº 7.492, de 02 de junho de 2011. 
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geração de emprego e renda, desenvolvimento agrário, segurança alimentar e nutricional, 
saúde, educação, moradia, entre outras. O BSM busca promover a inclusão social e produtiva 
da população extremamente pobre mediante três eixos principais de atuação: garantia de 
renda, acesso a serviços públicos e inclusão produtiva, seja no meio urbano, seja no meio 
rural.11 

Em síntese, as diversas ações do BSM visam à elevação da renda das famílias, 
ampliação do acesso a serviços públicos de qualidade, ações de cidadania e bem-estar social e 
ampliação do acesso às oportunidades de emprego e renda por meio de ações de inclusão 
produtiva, seja no meio urbano, seja no meio rural. 
 No caso da população pobre de Rondônia o Gráfico 1 mostra seu comportamento entre 
2000 e 2010. 
  
Gráfico 1. Evolução da população pobre de Rondônia de 2000 a 2010. 

 
Fonte: IBGE, Censo Demográfico 2000 e 2010 e Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 2001 a 2009. 

 
 Segundo o Gráfico 1,  a população de pobres no estado de Rondônia se reduziu 
drásticamente no início da década do ano 2000, porém, a partir de 2003 essa população 
começa ter uma leve ascenção, ocilando significativamente nos anos seguintes, com tendencia 
de espansao a partir de 2009. 

                                                           
11 Mais informações sobre o Plano Brasil Sem Miséria estão disponíveis em 
http://www.mds.gov.br/brasilsemmiseria. 
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3. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS DA PESQUISA 
 
3.1.  Fonte de Dados, Recursos Tecnológicos e Variáveis Utilizadas 

 
A pesquisa adotada é a quali-quantitativa, onde as informações utilizadas na pesquisa 

são todas de natureza secundária, foram extraídas de diversas bases de dados, principalmente 
do IPEA-DATA, do Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil e dos Censos, de 2000 e 
2010, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE, de onde foram também 
tomados os mapas para geo-referenciamento das informações da pobreza. 

Também foram levantadas as distancias dos municípios a capital do Estado, Porto 
Velho, no DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes). Estas 
informações, também secundárias, permitiriam explicar, além da distância entre as 
localidades, as suas relações em nível de desenvolvimento e pobreza. 

O uso e tratamento das informações usadas no trabalho foram otimizados com 
utilização de softwares computacionais: IpeaGEO® versão 2.1.15_04_17, GEODA® 1.6.7.9, 
ATLAS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO, MATLAB® 2014b, Excel 2013, de uso 
irrestrito. 

Além do nível de renda familiar per capita de R$140,00 (mensal) como linha de 
pobreza, também foram utilizadas outras variáveis explicativas do contexto onde essas 
famílias pobres estão inseridas, constituindo-se em uma abordagem multidimensional. Entre 
as variáveis utilizadas têm-se:  
 Índice de Desenvolvimento Humano – IDH em sua versão municipal (IDHM). De acordo 

com a Organização das Nações Unidas o IDH-M está formado pelos sub-índices de IDH 
de educação (alfabetização e taxa de matricula), IDH longevidade (esperança de vida ao 
nascer) e IDH renda (PIB per capita). De acordo com o PNUD o índice global varia de 0 a 
1 e temos a classificação de acordo com o Quadro 1. 

 
Tabela 1. Classificação a partir do IDHM 

Variação do Índice Classificação do Desenvolvimento 
0 até 0,499 Muito Baixo Desenvolvimento Humano 

0,500 até 0,599 Baixo Desenvolvimento Humano 
0,600 até 0,699 Médio Desenvolvimento Humano 
0,700 até 0,799 Alto Desenvolvimento Humano 
Acima de 0,800 Muito Alto Desenvolvimento Humano 

Fonte: PNUD, 2013. 
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 Índice de Gini: explica a concentração de renda, pela proporção de pessoas com renda per 
capita abaixo da linha da pobreza (POB). 

Cabe mencionar-se que a escolha de tais variáveis para explicar a pobreza está 
relacionada à disponibilidade de dados, já que poderiam ser utilizados outros indicadores, mas 
de acesso restrito. 
 
3.2.  Métodos e Técnicas para o Tratamento das Informações 

 
Aplica-se neste trabalho técnicas de analise espacial, que permite a inspeção visual da 

pobreza através de mapas como resultados da Análise Exploratória de Dados Espaciais 
(AEDE). Em seguida, análise estatística dos dados, finalizando com a modelagem 
econométrica para revelar se a pobreza nos municípios de Rondônia se distribui de forma 
aleatória ou, ao contrário, se existe evidencias de algum tipo de dependência espacial entre as 
medidas (PEREZ, 2005) além da análise de alguns determinantes da pobreza.  

 
3.2.1. Aplicação da Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE). 
 

Conforme Salvador e Gargalo (2003), a finalidade da Análise Exploratória de Dados 
Espaciais (AEDE) é a de organizar e examinar previamente os dados, antes de aplicar 
qualquer técnica estatística analítica ou econométrica, permitindo ao analista um 
entendimento básico de seus dados e das relações existente entre as variáveis de análise.  

A AEDE compreende um conjunto de ferramentas de visualização através de mapas e 
gráficos, que permitem identificar padrões de associação significativos na distribuição de uma 
variável numa determinada região (clusters espaciais), identificar localizações atípicas 
(outliers espaciais) e sugerir diferentes regimes espaciais ou outras formas de instabilidade 
espacial. Afirmam Moreno e Vaya (2000) que no centro desses conceitos residem a noção de 
auto correlação espacial e heterogeneidade espacial. 

Em síntese, o resultado de esta análise consiste de um conjunto de mapas descritivos 
do nível de pobreza dos municípios do estado de Rondônia, considerando apenas o valor das 
variáveis utilizadas. 
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a) Heterogeneidade Espacial e Auto Correlação Espacial 
 

Para Moreno e Vaya (2000), tanto a heterogeneidade espacial como a autocorrelação 
espacial representam problemas de estrutura dos dados que incapacitam a informação explicar 
o problema em foco. A heterogeneidade surge quando se usam dados de unidades espaciais 
distintas para explicar um mesmo fenômeno, mas sem sucesso, pois as diferenças espaciais 
reduzem a sua eficiência explicativa do fenômeno em estudo pelos dados. Todavia, a 
heterocedasticidade ou instabilidade estrutural dos dados pode ser resolvida mediante técnicas 
econométricas existentes. 

Por sua vez, Moreno e Vaya diz que a autocorrelação espacial surge na medida em que 
o valor de uma variável de um espaço está relacionado com o valor de tal variável num outro 
espaço. Na medida em que esse fenômeno se apresenta faz com que se viole uma das 
principais hipóteses da estatística descritiva a da independência das observações amostrais, 
principalmente, quando se trabalha com dados de corte transversal. Essa dificuldade não pode 
ser resolvida pelas técnicas econométricas convencionais. Isso ocorre por conta da 
multidirecionalidade presente nas relações de interdependências das unidades espaciais. 

 
b) Matriz de Contiguidade Espacial ou Peso Espacial 
 

As primeiras noções de dependência espacial foram apresentadas por Moran (1948) e 
Geary (1954) apud Anselin (1988), e estiveram baseadas na noção de contiguidade binária 
entre as unidades espaciais, explicadas pela matriz continuidade W. 

A matriz W se caracteriza por ser quadrada e não estocástica, e cujos elementos Wij 
refletem a intensidade da relação existente para as unidades i e j. O valor Wij = 1 explica que 
as regiões i e j são fisicamente adjacentes e, no caso contrário Wij =0 explica-se que as 
unidades i e j não são adjacentes. 

Anselin (1988) propõe como solução da matriz W a utilização de uma matriz inversa 
da distância ao quadrado, de maneira que a intensidade da interdependência entre duas regiões 
diminui com a distância que separa seus respectivos centros. 

Neste trabalho utilizou-se uma matriz de contiguidade de primeira ordem e com critério rainha 
para definir a vizinhança. O resultado deste processamento irá revelar se a pobreza de um lugar 
explica-se pela pobreza de outro. Da mesma forma se a riqueza de um lugar explica-se pela 
riqueza de outro. 
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c) Estatísticas Global e Local de Autocorrelação Espacial  
 

Para verificar a presença ou não de autocorrelação espacial, deve-se recorrer a um 
teste estatístico global, no qual a hipótese nula é a existência de uma distribuição aleatória da 
variável sob estudo e a hipótese alternativa, a existência de uma associação significativa de 
valores similares ou diferentes. Essa estatística global resume num único indicador o esquema 
geral de dependência, que é o I de Moran (MORAN,1948 apud ANSELIN,1988). 

 

Iglobal =    para i≠j  (1) 

 
Onde:  
I (global): Estatístico Global de Moran 
N: tamanho amostral; 
S0: ∑i ∑ j =Wij; 
Xi: valor da variável X na região i; 
X: média amostral da variável X; 
Wij: matriz de pesos W. 

 
A interpretação dos resultados é feita da seguinte forma: se I >0 a autocorrelação 

espacial é positiva; se I<0 a autocorrelação espacial é negativa. 
Contudo, dado que os testes de autocorrelação espacial global analisam todas as 

observações da amostra de forma conjunta, este I (global) não captaria as situações onde 
predominem instabilidade importante na distribuição espacial da variável em estudo. Sendo 
recomendável utilizar o cálculo da estatística I (local) de Moran (ANSELIN, 1995). 
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Ilocal =    (2) 

 

Onde: 
I (local): Estatístico local de Moran; 
N: Tamanho amostral; 
Zi: Valor da variável Z na região i da variável normalizada; 
Ji: Conjunto de regiões vizinhas a i; 
Wij matriz de pesos W. 
 
 Da mesma forma, a interpretação do I (local) de Moran é: se I (local) > 0 há cluster de 
valores similares ao redor de i; se I (local) = 0 há ausência de clusters, e; se I (local) < 0 há 
clusters de valores dissimiles ao redor de i. 
 
d) Técnicas de Visualização dos Efeitos Espaciais 
 

É possível enriquecer os resultados da estatística I de Moran por meio de gráficos e 
mapas. Entre esses recursos, cita-se o box map, com outliers superiores e inferiores, scatter 
plot e scatter map. O scatter plot demonstra no eixo das abscissas as observações do variável 
objeto de estudo, e nas ordenadas a defasagem espacial da mesma. O scatter map é uma 
transferência da informação do scatter plot a um mapa de território, onde cada um dos 
quadrantes é destacado com uma cor diferente. No quadrante I se localizam as populações 
com alto nível de pobreza e que estão rodeadas de populações com o mesmo nível de pobreza. 
No quadrante III estão localizadas as populações com baixo nível de pobreza, rodeada de 
populações com o mesmo nível. Já nos quadrantes II, estão localizadas as populações com 
baixo índice de pobreza rodeada por aquelas de alto índice e, no quadrante e IV, o contrário. 
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Gráfico 2. Representação das categorias de associação espacial 

 
Fonte: Adaptado de Pérez (2005). 

 
Deste modo, os quatro quadrantes reproduzem diferentes tipos de dependência 

espacial. Quando representados num diagrama de dispersão, se a nuvem de pontos está 
distribuída nos quatro quadrantes, há indício de ausência de correlação espacial. Se, os valores 
se encontram concentrados sobre a diagonal que cruza os quadrantes I e III, existe elevada 
correlação espacial positiva da variável, coincidindo sua inclinação com o valor do I de 
Moran. A dependência será negativa se os valores se concentram nos quadrantes II e IV. 

 
3.2.2. Modelo Econométrico Espacial  
 

Posteriormente à AEDE, caso surjam problemas de dependência espacial, cabe o 
questionamento de quais razões poderiam explicar esse resultado. 

Para tanto foi proposto modelo econométrico que objetivava captar a associação 
espacial detectada e os determinantes da pobreza. Isso é feito por meios de variáveis exógenas 
ao comportamento da própria região, que afetariam em condições de igualdade as regiões 
vizinhas. Entre elas: a distância geográfica dos municípios em relação capital Porto Velho, a 
concentração da renda pelo índice de Gini e o nível de desenvolvimento local captado pelo 
IDH.  
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O modelo econométrico estimado reside em: 

(3) 
Onde: 
i = i-ésimo município; 
t = período;  
PBi,t = proporção de pobres no município i, no ano t;  
IDH-Ei,t = IDH-Educação de i em t;  
IDH-Li,t = IDH -Longevidade de i em t;  
IDH-Ri,t = IDHRenda de i em t;  
GINIi,t = Índice de desigualdade de renda de i em t;  
DISTi,t = Distancia de i em relação à capital Porto Velho. 
 
a) Testes de Normalidade, Multicolinearidade e Heterocedasticidade  

 
Considerando que a suposição de normalidade, homocedasticidade e erros não 

correlacionados nem sempre são satisfeitas nos modelos de Mínimos Quadrados Ordinários 
(MQO) é importante checar se essas suposições não foram violadas através de testes 
estatísticos. Para avaliar a normalidade dos resíduos, pode-se utilizar o teste de Jarque-Bera. 
Essa estatística segue a distribuição χ 2 com 2 graus de liberdade. Se o valor p da estatística 
for suficientemente baixo, pode-se rejeitar a hipótese nula de que os resíduos têm distribuição 
normal, ou não, caso contrário (GUJARATI, 2000). Assume-se também, a hipótese de que 
não existe multicolinearidade entre os regressores incluídos no MQO, ou seja, as variáveis 
explicativas não são correlacionadas entre si. Quando essa hipótese é violada, existe 
dependência linear entre variáveis explicativas. A multicolinearidade, quando presente, pode 
ser perfeita ou imperfeita e para evitar este problema, será apresentada matriz de correlação e 
o Condition Number.12  

Outra importante hipótese do MQO é que os resíduos são homocedásticos, isto é, a 
variância de cada µi, para cada Xi é algum número constante positivo igual a σ2. Quando essa 
                                                           
12 O Conditon Number é um valor e, se este estiver acima de 30, há uma suspeita da presença de multicolinearidade Segundo Anselin (1988) quando há ausência total de multicolinearidade o condition number é igual a um. 
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hipótese é violada, tem-se a presença de heterocedasticidade, tornando os estimadores de 
MQO ineficientes. Para detectar a possível ausência de homocedasticidade, existem vários 
testes, dentre os quais se destaca o teste de White, que é realizado sobre os resíduos obtidos na 
estimativa do MQO. A estatística do teste é realizada a partir da estimativa de uma regressão 
auxiliar e segue uma distribuição χ2. Se o valor do χ 2 calculado for menor que o valor χ 2 
críticos, não se rejeita a hipótese nula (GUJARATI, 2000). 

 
b) Identificação do Modelo Espacial  

 
Como destaca Pinheiro (2007), uma estimação por MQO na presença de dependência 

espacial causa problemas de ineficiência. Constatando a presença de autocorrelação espacial, 
avalia-se a maneira mais conveniente de incorporar no modelo tal fenômeno, de modo a 
especificar a forma funcional mais adequada. A partir dos resíduos homocedásticos e 
distribuídos normalmente, segue para a etapa seguinte.  

Seguindo Florax, Folmer e Rey (2003), para identificar o modelo espacial, 
primeiramente, estima-se o modelo de corte transversal para cada um dos anos, isto com o 
objetivo de obter os multiplicadores de Lagrange, com os quais se efetuam os testes que 
permitem determinar se há necessidade de especificar um componente espacial no modelo e a 
forma como este deve ser incorporado. Logo, testa-se a hipótese de ausência de 
autocorrelação espacial mediante o teste de Multiplicador de Lagrange (MLρ) para a 
defasagem espacial e/ou (MLλ) para o erro espacial. Caso ambos os multiplicadores não 
sejam significativos, o modelo adequado será o de MQO, sem componente espacial. Do 
contrário, havendo significância estatística em ambos os testes, estima-se o modelo com 
maior significância na sua versão robusta, MLRρ e MLRλ. Assim, se MLRρ > MLRλ estima-
se o modelo econométrico espacial utilizando a defasagem ou se MLRρ < MLRλ estima-se o 
modelo utilizando o componente de erro espacial. 

 
4. ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

 
Esta seção tem por objetivo analisar a distribuição, em nível de municípios, da pobreza 

no estado de Rondônia, bem como os seus determinantes, com base nos dados do Censo de 
2000 e do Censo de 2010.  Para tanto, o primeiro passo foi a realização de um estudo 
exploratório acerca da distribuição geográfica da taxa de pobreza das regiões brasileiras, dos 
estados e, especialmente, dos municípios rondonienses, utilizando tabelas, gráficos e mapas, 
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com intuito de averiguar a presença de algum padrão espacial nos dados. Depois, foram 
realizados testes formais a partir das estatísticas espacial I de Moran Global e Local, a fim de 
verificar a existência de algum tipo de associação espacial na pobreza entre os municípios 
rondonienses, tais como clusters e outliers. Por fim foi estimado um modelo econométrico 
para identificar os determinantes das condições de miséria no estado de Rondônia. 

 
4.1 Resultados da Análise Exploratória de Dados Espaciais 

 
Os resultados da organização dos dados de pobreza do Estado de Rondônia nos anos 

de 2000 e 2010 se apresentam, respectivamente, nas figuras 1 e 2. 
 

Figura 1. Distribuição Espacial da Pobreza no estado de Rondônia (2000) em %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor através do Software IpeaGEO versão 2.1.15_04_17, 17 Abril 2015. 
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No estado de Rondônia, no ano de 2000, a figura 1 mostra que há população pobre em 
todos os municípios, em proporções superiores a 1% da população total de cada um deles. 
Não há município com 0% de população pobre. 

Em relação à distribuição da pobreza no estado, para o ano de 2000, a figura 1 mostra 
uma distribuição bastante homogênea, em número de municípios entre as diversas classes de 
pobreza. O número de municípios na classe de pobres de até 27,85% de sua população total é 
de 10, onde vemos uma baixa concentração tendo em vista os demais municípios do estado de 
Rondônia. Encontramos também classes entre 27,85% e 32,7%, como também entre 32,7% e 
37,79% de pessoas pobres nos municípios. Encontramos municípios com mais de 46,87% de 
sua população em estado de pobreza, o que nos classificamos de preocupante. Cabe destaque 
para o município de Vilhena que apresentou o menor percentual de pobreza com 17,97% e a 
região central do estado, que apresentou concentração dos mais altos índices de pobreza, onde 
se localizam, por exemplo, os municípios de Governador Jorge Teixeira, Campo Novo de 
Rondônia dentre outros.  

A figura 2 nos mostra que para o ano de 2010 um quadro similar ao do ano de 2000. 
Observa-se que não há município no estado sem população pobre ou com 0% de pobres em 
relação à população total. 
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Figura 2. Distribuição Espacial da Pobreza no estado de Rondônia (2010) em %. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo autor através do Software IpeaGEO versão 2.1.15_04_17, 17 Abril 2015. 
 

Em relação à distribuição da pobreza em 2010, a figura 2 mostra que se manteve a 
uniformidade do número de municípios por classe de pobreza, porém houve uma 
reorganização espacial das classes para a concentração territorial da pobreza. Evidencia-se 
para o ano de 2010, grandes concentrações de municípios com elevada proporção de pobres, 
sendo facilmente identificadas através da dispersão das cores no mapa. 

Analisando o mapa para o ano de 2010 observam-se alguns possíveis agrupamentos de 
municípios com baixas proporções de população em condição de pobreza localizadas 
principalmente na região leste do estado. Os municípios onde tiveram o mesmo quartil 
selecionado como comum para alto percentual de pobreza foram os municípios de: Alto 
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Alegre dos Parecis, Costa Marques, Seringueiras, São Miguel do Guaporé, Novo Horizonte 
do Oeste, Campo novo de Rondônia, Machadinho do Oeste, Vale do Anari, Theobroma, Vale 
do Paraíso. Pela classificação disponível na legenda, tem-se um total de 11 municípios com 
valor inferior a 15%, enquanto que 8 municípios detêm taxas superiores a 30%. 

Cabe destaque em 2000 que os municípios de: Urupá, Theobroma, Parecis e Rio 
Crespo tinham a concentração de população pobre acima da metade da população total. 

 
4.2. Estatísticas I de Moran Global e Local. 

 
Inicialmente, analisa-se se há evidencia estatística de dependência espacial da taxa de 

pobreza para os 52 municípios do estado de Rondônia como um todo, a partir do I de Moran 
Global. A hipótese nula desse teste é que a proporção da população em condições de pobreza 
distribui-se aleatoriamente no território rondoniense em nível municipal, enquanto a hipótese 
alternativa afirma que há uma dependência espacial no indicador avaliado.  

Os resultados dos testes de aleatoriedade (Estatísticas I de Moran Global e Local) 
estão demonstrados a seguir: 

 
Tabela 2. Teste de I de Moran Global, Teste Global de Geary, Teste Global de Getis-Ord Gi para o ano de 2000. 
 Valor P-valor 
Índice de dependência Global Moran 0,005557 0,718 
Índice de dependência Global – Geary 0,987787 0,214 
Índice de dependência Global Getis-Ord Gi 0,019109 0,08 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
  
Tabela 3. Teste de I de Moran Global, Teste Global de Geary, Teste Global de Getis-Ord Gi para o ano de 2010. 
 Valor P-valor 
Índice de dependência Global Moran 0,195474 0,018 
Índice de dependência Global – Geary 0,836835 0,08 
Índice de dependência Global Getis-Ord Gi 0,019378 0,524 
Fonte: Elaborado pelo autor.  
 O índice de Moran varia de -1 a 1. Valores próximos de zero, indicam a inexistência 
de autocorrelação espacial significativa entre os valores dos objetos e seus vizinhos. Valores 
positivos para o índice igual levantado na tabela 2 indica uma inexistência de autocorrelação 
espacial. Já os valores positivos da tabela 3 indicam significância entre os valores dos objetos 
e seus vizinhos. Observando as citadas tabelas, constata-se que todos foram significativos a 
1%. Analisando os mesmos, podem-se tirar algumas respostas. Primeiro, para o ano de 2010 
existe uma forte indicação de autocorrelação global positiva para o indicador em estudo, isto 
é, em média, os municípios com altas taxa de pobreza são circundados por municípios na 
mesma situação, enquanto que municípios com baixas proporções são vizinhos de municípios 
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na mesma circunstância, caracterizando assim clusters de municípios pobres e ricos 
respectivamente.   

O índice C de Geary é uma medida de autocorrelação. O valor de C de Geary varia de 
0 a 2. Quando o índice é igual a 1 significa ausência de autocorrelação espacial. Valores 
pequenos menores do que 1 como levantado na análise indicam autocorrelação positiva. O 
índice Global Getis – Ord mostra o quão concentrado estão os dados para a determinada área 
de estudo. A hipótese nula do índice Global Getis – Ord é de que não há conglomerados 
espaciais entre os valores. Quando o escore z é alto e o p-valor pequeno, a hipótese nula não 
deverá ser aceita. Caso o escore seja significativo e positivo, há indícios de que os valores 
altos estão aglomerados, já se o escore z for significativo, mas negativo há indícios de que os 
valores baixos estão aglomerados como mostrado na tabela 2 e tabela 3.  

Com o dado positivo do I de Moran tanto para o ano de 2000 como para o ano de 
2010, pode-se observar que a maior parte dos dados (municípios) estão localizadas nos 
quadrantes QI e QII. Esses resultados estão de acordo com o I de Moran computado, uma vez 
que mostram que a maioria dos municípios se encontra nos quadrantes que representam a 
existência de autocorrelação espacial positiva, ou seja, valores de pobreza de um determinado 
município semelhante ao verificado por seus vizinhos.  

Para corroborar com o citado anteriormente, tem-se que a inclinação positiva da reta 
de regressão também comprova a existência de autocorrelação espacial uma vez que o I de 
Moran para o ano de 2000 e 2010 respectivamente (0,005557) e (0,195473) consiste no 
coeficiente angular da mesma (ANSELIN, 1995). 

Apesar do detalhamento do valor de I de Moran, o mesmo não permite identificar 
geograficamente os clusters de municípios com índices similares. Faz-se necessário recorrer 
então o Indicador Local de Associação Espacial (LISA), possibilitando a classificação das 
cidades rondonienses em quatro categorias quanto à situação de pobreza. A figura 3 exibe os 
grupos de municípios com significância estatística a partir do cálculo do indicador LISA , ao 
nível de 5%. 

 
 Alto-alto (AA), encontramos no mapa com a cor vermelha representando correlação 

espacial positiva, identifica municípios com altos índices de população pobre vizinhos 
com altos índices. São denominados clusters locais; 

 Baixo-baixo (BA), também representado tipos de correlação positiva, encontram-se no 
mapa na cor azul, e identifica municípios com baixos índices de população extremamente 
pobre rodeados por municípios com baixos índices; 
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 Alto-baixo (AB), encontradas no mapa na cor marfim, representando tipos de correlação 
espacial negativa, denominados outliers, identifica municípios com altos índices de 
população pobre, rodeados por municípios com baixos índices; 

 Baixo-alto (BB), em cor violeta no mapa, também representa correlação espacial negativa 
(outliers) e identificam municípios com baixos índices de população pobre vizinhos a 
municípios com altos índices. 

 
Figura 3. Indicador Local de Cluster Espacial (LISA) para a Distribuição Espacial da Pobreza no Estado de 
Rondônia (2000). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor através do Software IpeaGEO versão 2.1.15_04_17, 17 abril 2015. 
 

Assim pelo mapa de clusters, pode-se verificar que há existência de autocorrelação 
global positiva do tipo Baixo-Baixo no município de Vilhena (coloração Azul), já nas cidades 
de Rio Crespo e Theobroma (coloração marfim) encontramos a autocorrelação negativa do 
tipo Alto-Baixo. Tocante a pobreza das cidades do estado de Rondônia é confirmada 
localmente para o ano de 2000, já que dentre os índices com significância, encontram-se um 
município com a classificação Baixo-Baixo. 
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Figura 4. Indicador Local de Cluster Espacial (LISA) para a Distribuição Espacial da Pobreza no Estado de 
Rondônia (2010). 

 
Fonte: Elaborado pelo autor através do Software IpeaGEO versão 2.1.15_04_17, 17 abril 2015. 
 
 Para o ano de 2010 foram encontrados índices Alto-Alto (coloração vermelha) nos 
municípios de Seringueiras e Costa Marques o que tem classificação de autocorrelação 
espacial positiva e Baixo-Baixo (coloração azul) nos municípios de Cacoal, Espigão D’Oeste, 
Pimenta Bueno e Vilhena; confirmando também a autocorrelação positiva. E com índice 
Baixo-Alto (coloração violeta) temos o município de Ji-Paraná com autocorrelação espacial 
negativa. Em termos de localização territorial, verifica-se um município em 2000 
classificados como Baixo-Baixo e para 2010 três municípios Alto-Alto e um município 
Baixo-Baixo, isto é, cidades com baixa proporção de população em condição de pobreza 
circundadas por cidade em situação equivalente, caracterizando clusters de municípios 
considerados ricos. Já na situação contraria Baixo-Baixo cidades com alta concentração de 
pessoas pobres circundadas por regiões equivalentes. 
 Os demais municípios não tiveram valores significantes estatisticamente, ou seja, não 
influenciam e nem são influenciados pelos seus vizinhos no tocante as condições de pobreza 
de suas populações. 
 Desta forma, por meio do mapa de clusters de municípios, visualiza-se espacialmente 
onde a população mais necessitada se encontra, seja regional ou localmente, sendo o mesmo 
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uma importante ferramenta para a proposição de ações públicas voltadas ao combate da 
pobreza em Rondônia. 
 Segundo Souza (2004), as condições econômicas e sociais díspares dos municípios 
implicam em estruturas produtivas, também, diferentes. Essas estruturas produtivas são 
resultantes de condicionantes culturais, políticas e econômicos que compõem os 
microssistemas sociais de cada espaço, que ainda se diferenciam por situações históricas e 
geográficas particulares dos municípios, devendo os mesmos atuarem em conjunto para 
otimizar suas potencialidades. 
 Neste contexto, ao se buscar o desenvolvimento dos municípios dentro de um âmbito 
regional, deve-se pensar um novo patamar de planejamento que tenha como meta a 
cooperação, superando a competição. Portanto, na proposição de programas voltados ao 
combate à pobreza no estado de Rondônia deve ser levada em consideração a questão da 
dependência espacial, uma vez que um município com expressiva parcela de população pobre 
causa influência sobre o seu vizinho.  
 Sendo assim, ficou demonstrado que há uma estrutura de autocorrelação espacial na 
distribuição do indicador de pobreza nos municípios de Rondônia. Neste caso, qualquer 
avaliação ou estimação de modelos que se faça para explicar esse indicador, deve-se avaliar a 
necessidade de incorporar explicitamente tal fenômeno. Logo, cave o questionamento quais 
são as razões que poderiam explicar esse resultado, bem como definir o grau de importância 
de certas variáveis para tentar elucidar a pobreza de Rondônia. 
  
4.3. Resultados do Modelo Econométrico Espacial. 

 
Com o intuito de identificar os determinantes da pobreza nos municípios do Estado de 

Rondônia foram estimados, com base nas variáveis disponíveis, três modelos estatísticos, 
descritos na seção 3.2.2, a fim de verificar quais dos modelos apresentam um melhor ajuste 
aos dados e, consequentemente, mostrem resultados mais robustos em relação à pobreza em 
Rondônia. 

Destaca-se que, a variável dependente é a proporção de pessoas do município vivendo 
em domicílios caracterizados em condição de pobreza, ou seja, com renda domiciliar per 
capita de até R$ 140,00.  As variáveis explicativas encontram-se descritas na seção 3.1. As 
mesmas representam diversas características dos municípios que, teoricamente podem 
impactar nas taxas de pobreza como, índice de Gini, IDH-R, IDH-L, IDH-E e Distância da 
capital. 
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As estimativas encontram-se descritas na Tabela 1. Na primeira coluna da tabela 
observam-se os resultados dos coeficientes estimados por MQO que, na presença de 
dependência espacial, mostram-se ineficientes.  

Salienta-se que os testes sobre os resíduos MQO indicaram a presença de 
heteroscedasticidade (Teste de Breusch-Pagan) e não normalidade dos mesmos (Teste de 
Jarque-bera), o que compromete o processo de inferência estatística que possa ser feita com 
base nesses métodos.  

A Tabela 4 exibe o teste I de Moran para os resíduos do modelo gerado por MQO 
tanto para 2000 quanto para 2010. Os resultados das Figuras 3 e 4 encontrou autocorrelação 
positiva para o ano de 2000 e 2010, ocorreu uma autocorrelação positiva entre os resíduos 
(não são dependentes), implicando que o fato de uma cidade se encontrar próxima de outras 
com baixa taxa de pobreza faz com que esta provavelmente também apresente reduzida taxa. 
Da mesma forma, uma cidade com alta taxa de pobreza é cercada por cidades que também 
apresentam altos índices deste indicador. 

 
a) Mínimos Quadrados Ordinários 

 
Os modelos apresentam um bom grau de ajuste, com o coeficiente de determinação 

(R²) consideravelmente elevado, tanto quando se usa a o método de Mínimos Quadrados 
Ordinários de 2000 (0,961), Mínimos Quadrados Ordinários 2010 (0,950), quanto ao se usar 
as técnicas que levam em conta a dependência espacial, Modelo de Defasagem Espacial 2000 
(0,962), Modelo de Defasagem Espacial 2010 (0.950) e Modelo por Erro Espacial 2000 
(0.963), Modelo por Erro Espacial 2010 (0.950). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



36 
 

 

Tabela 4. Regressão com Mínimos Quadrados Ordinários para os anos de 2000 e 2010 
 2000 2010 

Variável Coef. Erro Padrão Estatística t Coef. Erro Padrão Estatística t 
CONSTANT 124.8904 13.902852 8.983080 103.3904 10.965328 9.428845 
IDHM-E 1.755028 5.917512 0.296582 2.18499 7.622374 0.286655 
IDHM-L -14.80835 21.880447 -0.676785 -10.92795 15.203688 -0.718770 
IDHM-R -218.3146 9.048084 -24.12826 -177.3085 14.169427 -12.51345 
GINI 94.75903 5.754475 16.467015 79.59768 6.412033 12.413796 
DIST -0.000749 0.001651 -0.453947 0.000733 0.001451 0.505688 
       
Multicolinearidade 138.4714   137.8084   
Coeficiente de 
determinação R² 

0.961958   0.950021   
Log likelihood -109.46664   -99.34389   
Akaike Criterion  230.933291   210.68778   
Schwarz Criterion 242.640754   222.39525   
Teste Jarque-Bera 0.2715   2.2685   
Teste Breusch-Pagan 12.0124   8.3885   
Nº de Observações 52   52   
Fonte: Elaboração a partir dos dados do Censo 2000 e 2010. 
Nota¹: Todas as variáveis estão em logaritmo natural. As estimativas MQO foram obtidas com correção para 
Heteroscedasticidade (erros robustos de White). 
 
b) Modelo de Defasagem Espacial 

 
Além disso, verificou-se com base na minimização dos valores dos critérios de 

informação de Akaike e Schwarz, que o Modelo de Defasagem Espacial (MDE) é o mais 
indicado (possui melhor ajuste) para se estudar os determinantes da taxa de pobreza nos 
municípios rondonienses, além disso, este também possui maior valor para o Log Likelihood. 
Portanto, as inferências serão feitas a partir deste método de estimação. Dito isto, ressalta-se 
ainda que, com o modelo na forma log-linear, os coeficientes estimados representam as 
próprias elasticidades, que informam qual a sensibilidade da extrema pobreza com respeito a 
cada uma das variáveis explicativas incluídas no modelo. 

Constata-se que, no modelo MDE, o valor de: -0.027 para o ano de 2000 e o valor de 
0,024 para o ano de 2010. Referente ao coeficiente ρ foi significativo a 1% indicando a 
incorporação de autocorrelação na estimativa, ou seja, que existe dependência espacial 
significativa e positiva para o ano de 2010 envolvendo a taxa de pobreza dos municípios 
 
 
 
 
 
 
 



37 
 

 

Tabela 5. Modelo de defasagem espacial para os anos de 2000 e 2010. 
 2000 2010 

Variavel Coeficiente z-value p-valor Coeficiente z-value p-valor 
CONSTANT 125.8525 11.39844 11.0412 103.7138 11.16284 0.00000 
IDHM-E 1.873412 0.3704198 0.71107 2.290316 0.3234698 0.74634 
IDHM-L -13.95667 -0.821045 0.41162 -12.46981 -0.9588837 0.33762 
IDHM-R -218.4794 -27.6829 0.00000 -177.0333 -15.35136 0.00000 
GINI 94.19606 16.83328 0.00000 79.69082 14.1424 0.00000 
DIST -0.001011 -0.596764 0.55066 0.000869 0.6198382 0.53536 
Ρ -0.0278127 -0.399841 0.68927 0.024957 0.3077627 0.75826 
       
Coeficiente de 
determinação R² 

0.962080   0.950117   
Log likelihood -109.387   -99.2971   
Akaike Criterion  232.774   212.594   
Schwarz Criterion 246.433   226.253   
Teste Breusch-Pagan 10.5439   8.6452   
Nº de Observações 52   52   
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo 2000 e 2010. Nota: Todas as variáveis estão em 
logaritmo natural. As estimativas MQO foram obtidas com correção para Heteroscedasticidade (erros robustos 
de White).  
 
c) Modelo por Erro Espacial    
 

Já o coeficiente do erro auto-regressivo espacial (λ), no modelo MEE, foi de -0,275 
para o ano de 2000 e de -0,025 para o ano de 2010, mostrando-se não significativo e negativo, 
os quais indicam que os efeitos não modelados apresentam uma autocorrelação espacial 
negativa. 

 
Tabela 6. Modelo por Erro Espacial para os anos de 2000 e 2010. 
 2000 2010 

Variável  Coeficiente z-value p-valor Coeficiente z-value p-valor 
CONSTANT 129.238 11.4032 0.0000 103.2797 11.07643 0.0000 
IDHM-E 3.19942 0.64378 0.5197 2.159007 0.3048259 0.76050 
IDHM-L -19.530 -1.1514 0.2495 -10.62241 -0.8646875 0.38721 
IDHM-R -218.39 -28.071 0.0000 -177.4614 -15.39551 0.00000 
GINI -0.0009 16.9446 0.0000 79.5587 14.11277 0.00000 
DIST -0.2759 -0.6185 0.5362 0.0007517 0.5689774 0.56937 
LAMBDA -0.2759 -1.16675 0.24331 -0.025899 -0.1156718 0.90791 
       
Coeficiente de 
determinação R² 

0.963190   0.950036   
Log likelihood -108.9600   -99.339624   
Akaike Criterion  229.92   210.679   
Schwarz Criterion 241.628   222.387   
Teste Breusch-Pagan 11.0749   8.3093   
Nº de Observações 52   52   
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do Censo 2000 e 2010. Nota: Todas as variáveis estão em 
logaritmo natural. As estimativas MQO foram obtidas com correção para Heteroscedasticidade (erros robustos 
de White).   



38 
 

 

 Pode-se observar que todos os coeficientes se mostraram com resultados esperados a 
priori e estatisticamente significantes. Com base nos coeficientes encontrados, verifica-se, 
tanto para 2000 quando para 2010 que a pobreza varia diretamente com o Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal – Educacional e inversamente com Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal – Longevidade do município, indicando que tanto o 
crescimento da Longevidade quanto a elevação dos níveis Educacionais médios da população 
afetam a condição de miséria dos municípios.  
 Entende-se que a desigualdade é outro componente que poderia ser incorporado nessa 
discussão, pois, de acordo com Barreto (2005), a pobreza é consideravelmente afetada pela 
forma como a renda se distribui entre os indivíduos, tendo em vista que, a elevada 
concentração de renda impede que os benefícios do crescimento econômico sejam 
apropriados pelas camadas mais pobres da população. 
 Além disso, destaca-se ainda o fato de que a desigualdade educacional também pode 
afetar a pobreza, uma vez que parte da desigualdade de renda pode ser atribuída ao fato de 
que os indivíduos possuem níveis educacionais distintos (capital humano), sendo este 
distribuído de forma não uniforme entre indivíduos. No entanto, devido à ausência de dados 
recentes, não disponíveis ainda no Censo de 2010, para desigualdade de renda dos 
municípios, esta não foi incluída nas regressões. Porém, mesmo assim, os coeficientes de 
determinação (R²) encontrados, indicam que quase 97% da variação no logaritmo da taxa de 
pobreza dos municípios pode ser atribuída às variáveis explicativas incluídas na regressão. 
 
5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Neste trabalho buscou-se analisar a distribuição espacialmente da pobreza de 

Rondônia, assim como seus determinantes, através da medida de proporção de pobres em dois 
momentos distintos, no ano de 2000 e 2010. 

Os resultados das diversas análises mostraram a existência de dependência espacial da 
pobreza entre os municípios, o que foi descrito pela análise exploratória de dados espaciais 
(AEDE). Segundo as estimativas do I Moran global a correlação espacial existente entre os 
municípios rondonienses é direta negativa para 2000, significando dispersão da pobreza e que 
as cidades com alto (baixo) índice de pobreza são rodeadas por cidades com alto (baixo) 
índice. Para 2010, o índice apontou uma correlação positiva, significando que o aumento da 
pobreza em um município aumenta a pobreza em outro. Essa associação provocou uma 
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concentração espacial da pobreza no estado formando clusters novos que revelam o aumento 
da pobreza em Rondônia. 

A formação desses clusters indicam está intimamente ligada ao nível e concentração 
de renda. O modelo econométrico utilizado, de Mínimo Quadrados Ordinários – MQO, para 
explicar os determinantes da pobreza no Estado revelou que tanto para 2000 quanto 2010 as 
variáveis de maior significância foram IDH-Renda, a concentração de renda medida pelo 
indicie de Gini e, em menor proporção, o IDH-Longevidade. 

Através do modelo econométrico constatou-se também que, ao contrário do sugerido 
pela Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE), não há correlação espacial entre os 
municípios, ou seja, a pobreza nos municípios de Rondônia não depende da situação de seus 
vizinhos, mas sim de sus próprias condições. Disso, conclui-se que são necessários 
investimentos em infraestrutura na região, sobretudo de estradas, investimentos em educação, 
incentivo à produção agrícola de modo a estimular o potencial de cada região e melhorar o 
nível de acesso da população. A alternativa mais próxima para a diminuição/desaceleração da 
pobreza é o acesso à educação e a melhoria da distribuição de renda no estado de Rondônia. 
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ANEXO 
 
Dados de Rondônia para o ano de 2000 (PNUD, 2010). 
 
ANO Município IDHM_E IDHM_L IDHM_R PMPOB GINI DIST 
2000 ALTA FLORESTA D'OESTE 0,262 0,698 0,617 35,59 0,58 527,000 
2000 ARIQUEMES 0,343 0,742 0,674 21,55 0,59 201,000 
2000 CABIXI 0,284 0,677 0,604 36,47 0,58 805,000 
2000 CACOAL 0,377 0,745 0,650 25,25 0,55 479,000 
2000 CEREJEIRAS 0,338 0,704 0,668 33,57 0,69 799,000 
2000 COLORADO DO OESTE 0,362 0,710 0,629 33,10 0,57 760,000 
2000 CORUMBIARA 0,185 0,649 0,539 48,24 0,55 729,000 
2000 COSTA MARQUES 0,295 0,650 0,598 44,00 0,58 750,000 
2000 ESPIGÃO D'OESTE 0,276 0,710 0,640 32,52 0,63 540,000 
2000 GUAJARÁ-MIRIM 0,398 0,742 0,638 34,02 0,60 328,000 
2000 JARU 0,305 0,710 0,626 30,24 0,56 291,000 
2000 JI-PARANÁ 0,373 0,713 0,676 21,55 0,59 374,000 
2000 MACHADINHO D'OESTE 0,225 0,680 0,592 42,78 0,61 298,000 
2000 NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE 0,251 0,660 0,583 40,44 0,55 542 
2000 OURO PRETO DO OESTE 0,326 0,704 0,658 27,87 0,60 333,000 
2000 PIMENTA BUENO 0,402 0,704 0,666 25,51 0,59 521 
2000 PORTO VELHO 0,469 0,704 0,697 23,05 0,61 0,000 
2000 PRESIDENTE MÉDICI 0,276 0,681 0,607 37,79 0,58 409 
2000 RIO CRESPO 0,225 0,699 0,544 69,45 0,75 197,000 
2000 ROLIM DE MOURA 0,364 0,742 0,646 27,20 0,58 482 
2000 SANTA LUZIA D'OESTE 0,297 0,693 0,543 42,06 0,48 502,000 
2000 VILHENA 0,464 0,745 0,689 17,97 0,57 705 
2000 SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 0,179 0,660 0,578 38,38 0,53 531,000 
2000 NOVA MAMORÉ 0,242 0,650 0,565 49,34 0,66 282 
2000 ALVORADA D'OESTE 0,261 0,669 0,592 45,21 0,65 463,000 
2000 ALTO ALEGRE DOS PARECIS 0,178 0,681 0,534 46,87 0,51 535 
2000 ALTO PARAÍSO 0,197 0,693 0,649 32,70 0,62 207 
2000 BURITIS 0,161 0,672 0,660 29,97 0,65 326 
2000 NOVO HORIZONTE DO OESTE 0,202 0,682 0,627 41,22 0,63 507,000 
2000 CACAULÂNDIA 0,206 0,703 0,647 31,11 0,61 258 
2000 CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 0,189 0,683 0,623 42,55 0,67 304,000 
2000 CANDEIAS DO JAMARI 0,251 0,699 0,622 26,99 0,52 24 
2000 CASTANHEIRAS 0,299 0,703 0,588 47,94 0,65 451,000 
2000 CHUPINGUAIA 0,256 0,697 0,616 27,85 0,55 659 
2000 CUJUBIM 0,176 0,694 0,628 36,91 0,61 222,000 
2000 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 0,136 0,677 0,594 39,40 0,57 322 
2000 ITAPUÃ DO OESTE 0,260 0,669 0,629 37,89 0,65 113,000 
2000 MINISTRO ANDREAZZA 0,236 0,694 0,623 42,01 0,66 499 
2000 MIRANTE DA SERRA 0,244 0,697 0,610 32,97 0,53 389,000 
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2000 MONTE NEGRO 0,201 0,680 0,603 32,25 0,54 248 
2000 NOVA UNIÃO 0,178 0,681 0,549 48,26 0,56 370,000 
2000 PARECIS 0,202 0,686 0,505 61,32 0,63 564 
2000 PIMENTEIRAS DO OESTE 0,382 0,710 0,530 36,79 0,44 852,000 
2000 PRIMAVERA DE RONDÔNIA 0,227 0,686 0,543 44,40 0,49 543 
2000 SÃO FELIPE D'OESTE 0,260 0,694 0,562 44,61 0,53 544,000 
2000 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 0,181 0,698 0,648 22,92 0,53 640 
2000 SERINGUEIRAS 0,214 0,673 0,587 43,86 0,56 569,000 
2000 TEIXEIRÓPOLIS 0,216 0,693 0,571 39,67 0,53 366 
2000 THEOBROMA 0,181 0,664 0,540 55,17 0,58 313,000 
2000 URUPÁ 0,203 0,677 0,556 51,34 0,58 397 
2000 VALE DO ANARI 0,161 0,660 0,644 30,56 0,59 301,000 
2000 VALE DO PARAÍSO 0,200 0,698 0,600 40,78 0,61 369 

 
Dados de Rondônia para o ano de 2010 (PNUD,2010) 
 
ANO Município IDHM_E IDHM_L IDHM_R GINI PMPOB DIST 
2010 ALTA FLORESTA D'OESTE 0,526 0,763 0,657 0,58 26,04 527,000 
2010 ARIQUEMES 0,600 0,806 0,716 0,53 11,54 201,000 
2010 CABIXI 0,559 0,757 0,650 0,51 21,20 805,000 
2010 CACOAL 0,620 0,821 0,727 0,57 13,08 479,000 
2010 CEREJEIRAS 0,602 0,799 0,688 0,50 13,70 799,000 
2010 COLORADO DO OESTE 0,584 0,814 0,676 0,49 15,76 760,000 
2010 CORUMBIARA 0,473 0,774 0,630 0,48 24,02 729,000 
2010 COSTA MARQUES 0,493 0,751 0,616 0,52 30,48 750,000 
2010 ESPIGÃO D'OESTE 0,536 0,819 0,691 0,52 13,86 540,000 
2010 GUAJARÁ-MIRIM 0,519 0,823 0,663 0,54 23,47 328,000 
2010 JARU 0,577 0,825 0,687 0,49 13,78 291,000 
2010 JI-PARANÁ 0,617 0,810 0,728 0,53 8,56 374,000 
2010 MACHADINHO D'OESTE 0,446 0,755 0,629 0,55 28,55 298,000 
2010 NOVA BRASILÂNDIA D'OESTE 0,524 0,763 0,664 0,56 23,16 542 
2010 OURO PRETO DO OESTE 0,569 0,812 0,687 0,48 11,73 333,000 
2010 PIMENTA BUENO 0,613 0,803 0,726 0,54 9,33 521 
2010 PORTO VELHO 0,638 0,819 0,764 0,56 7,95 0,000 
2010 PRESIDENTE MÉDICI 0,550 0,792 0,671 0,53 19,39 409 
2010 RIO CRESPO 0,513 0,813 0,637 0,58 28,50 197,000 
2010 ROLIM DE MOURA 0,598 0,808 0,709 0,53 10,77 482 
2010 SANTA LUZIA D'OESTE 0,564 0,812 0,657 0,49 16,49 502,000 
2010 VILHENA 0,659 0,808 0,734 0,50 6,37 705 
2010 SÃO MIGUEL DO GUAPORÉ 0,537 0,781 0,644 0,62 33,34 531,000 
2010 NOVA MAMORÉ 0,424 0,769 0,619 0,52 28,20 282 
2010 ALVORADA D'OESTE 0,534 0,763 0,654 0,53 23,63 463,000 
2010 ALTO ALEGRE DOS PARECIS 0,443 0,777 0,603 0,54 33,84 535 
2010 ALTO PARAÍSO 0,457 0,804 0,664 0,54 18,03 207 
2010 BURITIS 0,479 0,751 0,650 0,50 20,83 326 
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2010 NOVO HORIZONTE DO OESTE 0,527 0,799 0,606 0,51 32,25 507,000 
2010 CACAULÂNDIA 0,506 0,801 0,664 0,56 22,02 258 
2010 CAMPO NOVO DE RONDÔNIA 0,404 0,772 0,667 0,67 31,24 304,000 
2010 CANDEIAS DO JAMARI 0,512 0,819 0,652 0,47 15,80 24 
2010 CASTANHEIRAS 0,547 0,803 0,650 0,50 21,08 451,000 
2010 CHUPINGUAIA 0,514 0,820 0,659 0,47 16,12 659 
2010 CUJUBIM 0,439 0,789 0,663 0,52 19,56 222,000 
2010 GOVERNADOR JORGE TEIXEIRA 0,444 0,762 0,627 0,55 27,20 322 
2010 ITAPUÃ DO OESTE 0,488 0,751 0,633 0,47 17,61 113,000 
2010 MINISTRO ANDREAZZA 0,518 0,776 0,647 0,54 26,14 499 
2010 MIRANTE DA SERRA 0,494 0,800 0,673 0,60 24,22 389,000 
2010 MONTE NEGRO 0,454 0,762 0,645 0,47 20,75 248 
2010 NOVA UNIÃO 0,442 0,753 0,608 0,47 27,74 370,000 
2010 PARECIS 0,485 0,800 0,604 0,52 25,68 564 
2010 PIMENTEIRAS DO OESTE 0,545 0,816 0,662 0,49 18,52 852,000 
2010 PRIMAVERA DE RONDÔNIA 0,512 0,799 0,645 0,52 25,19 543 
2010 SÃO FELIPE D'OESTE 0,571 0,780 0,615 0,47 23,32 544,000 
2010 SÃO FRANCISCO DO GUAPORÉ 0,462 0,751 0,657 0,56 24,53 640 
2010 SERINGUEIRAS 0,427 0,779 0,644 0,63 29,55 569,000 
2010 TEIXEIRÓPOLIS 0,498 0,818 0,653 0,43 17,73 366 
2010 THEOBROMA 0,434 0,757 0,622 0,57 32,94 313,000 
2010 URUPÁ 0,471 0,772 0,621 0,51 26,03 397 
2010 VALE DO ANARI 0,421 0,756 0,626 0,57 32,09 301,000 
2010 VALE DO PARAÍSO 0,485 0,792 0,641 0,59 30,25 369 

 


