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RESUMO 

 

Este trabalho possui como objetivo central examinar os fatores que estiveram 

correlacionados com a localização e com o crescimento da atividade econômica nas cidades 

brasileiras. Para tanto o trabalho está dividido em três etapas. Na primeira etapa será 

estudada a dinâmica da distribuição populacional no território brasileiro entre 1970 e 2000, 

ou seja, analisar se houve uma dispersão ou concentração populacional no sistema de 

cidades. Na segunda etapa pretende-se identificar algumas das forças que podem ter afetado 

o crescimento econômico das cidades do país, sendo para isso necessário levantar e 

identificar variáveis que estiveram correlacionadas ao crescimento do produto municipal no 

longo prazo. Nesse caso, o período em estudo compreende os anos de 1970 a 2002. 

Finalmente, a terceira etapa busca aprofundar o estudo das condicionantes do PIB 

municipal e a distribuição espacial do mesmo, utilizando os dados censitários do ano 2000. 

Os resultados sugerem que as variáveis demográficas, os indicadores educacionais e os 

índices de violência estão altamente correlacionados com o crescimento econômico e com o 

PIB municipal. 

 

Palavras-chave: Economia Regional e Urbana, Lei de Zipf, Crescimento Econômico 

Empírico, Modelos de Econometria Espacial, LISA. 
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ABSTRACT 

 

The main goal of this study is to verify which variables are more like to be correlated with 

the localization of economic activity and economic growth in the brazilian cities. The work 

is divide in three parts. The aim of the first part is analyse the tendence of the population 

distribution among the brazilian territory between the years 1970 to 2000. The goal of the 

second part is to verify which regressors are more like to be correlated with economic 

growth in the cities of Brazil in a long term. In this case, the data sets corresponds to the 

years 1970 to 2002. Finally, the third part seeks to indicate the varibles that are correlated 

with the count GDP for the year 2000. The results suggests that the demography and 

educational regressors and the violence index are strongly correlated with economic growth 

and economic activity. 

 

Key-words: Regional and Urban Economics, Zipf´s Law, Economic Growth, Spatial 

Econometrics, LISA. 
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INTRODUÇÃO: 

 

Em 1970 a cidade de São Paulo concentrava 19,6% de todo o PIB nacional, no ano 2002 a 

cidade concentrou 10,4% do produto brasileiro. Isso representa uma perda de 9,2 pontos 

percentuais do PIB nacional ou aproximadamente 124 bilhões de reais em 2002, e aponta 

para a existência de uma certa dispersão geográfica da atividade econômica. 

 

O estudo da influência das características urbanas sobre o crescimento econômico e 

localização geográfica da atividade econômica é de grande relevância. Por esse motivo, este 

trabalho possui como objetivo central examinar os fatores que se associam à localização e 

ao crescimento da atividade econômica das cidades brasileiras. Para tanto o trabalho está 

dividido em três etapas. 

 

Na primeira etapa será estudada a tendência da distribuição geográfica da população entre 

1970 e 2000, ou seja, analisar se houve uma dispersão ou concentração populacional no 

sistema de cidades. Na segunda etapa pretende-se identificar algumas das forças que podem 

ter afetado o crescimento econômico das cidades do país, sendo para isso necessário 

levantar e identificar variáveis que estiveram correlacionadas com o crescimento do 

produto municipal no longo prazo. Nesse caso, o período em estudo compreende os anos de 

1970 a 2002. Finalmente, a terceira etapa busca aprofundar o estudo das condicionantes do 

PIB municipal e a distribuição espacial do mesmo, utilizando os dados censitários do ano 

2000. 

 

O período de tempo escolhido, 1970 a 2000, se deve à existência de um vasto número de 

indicadores sociais a partir do Censo de 1970, além da construção das Áreas Mínimas 

Comparáveis pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) a partir dessa mesma 

data. 

 

Um conjunto de métodos aplicados será utilizado neste trabalho. Será estimada a Lei de 

Zipf para identificar a dinâmica da distribuição geográfica da população no sistema urbano. 

Para identificação das variáveis que estão correlacionadas com o crescimento econômico e 
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com o nível da renda dos municípios serão empregados modelos econométricos. Essa 

análise econométrica envolverá tanto o método tradicional em cross section, utilizando os 

Mínimos Quadrados Ordinários, como também econometria espacial. Em paralelo aos 

estudos econométricos serão realizadas análises exploratórias de alguns indicadores sócio-

econômicos. Essas serão feitas utilizando, principalmente, mapas de aglomeração – através 

do Local Indicator of Spacial Association (LISA). 

 

As variáveis empregadas como regressores nos modelos econométricos são indicadores 

sócio-econômicos de municípios do país. Como exemplo pode-se citar a densidade 

demográfica, mortalidade até um ano de idade, esperança de vida ao nascer e taxa de 

alfabetização. Pretende-se, portanto, inferir qual a influência desses indicadores na 

localização e crescimento da atividade econômica nos municípios brasileiros.  

 

O trabalho está dividido em quatro capítulos, além desta introdução e da conclusão. O 

Capítulo 1 será dedicado a uma breve revisão da literatura empírica de economia urbana, 

onde será possível abordar artigos semelhantes ao presente trabalho. No Capítulo 2 será 

estudada a tendência espacial da população no Brasil nos últimos 30 anos. No Capítulo 3 

pretende-se inferir acerca do crescimento das cidades, isto é, identificar as variáveis que 

estão correlacionadas com o crescimento do PIB dos municípios. O escopo do Capítulo 4 é 

reconhecer as variáveis que se relacionam ao nível do produto dos municípios brasileiros, 

ou similarmente, que expliquem as diferenças entre o PIB de diferentes cidades. 

Finalmente, o último Capítulo trata das conclusões, onde também são discutidas algumas 

propostas de políticas públicas relacionadas ao tema do trabalho. 
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CAPÍTULO1: REVISÃO LITERÁRIA DE CRESCIMENTO URBANO 

 

Neste capítulo será feita uma breve revisão da literatura de Economia Urbana, tendo como 

finalidade apontar variáveis explicativas para o estudo do crescimento populacional e do 

produto das cidades. 

 

GLAESER, SCHEINKMAN & SHLEIFER (1995) foi o artigo usado como referência para 

a escolha das variáveis presentes nos modelos econométricos dos Capítulos 3 e 4. Os 

autores estudaram as forças econômicas que explicam o crescimento de 203 cidades dos 

Estados Unidos, examinando as características de cidades em 1960 e o crescimento 

populacional entre 1960 e 1990. Os principais resultados apontam que as variáveis: taxa de 

escolaridade, taxa de desemprego e porcentagem do emprego em manufaturas repercutem 

de maneira significativa sobre o crescimento populacional das cidades dos Estados Unidos. 

Sendo que a primeira variável influiu positivamente sobre o crescimento das cidades, 

enquanto as outras duas variáveis influíram negativamente1. 

 

Segundo os autores, um bom exemplo é a cidade de Phoenix (Arizona), que quase dobrou 

sua população em 30 anos, tendo sempre uma população educada, cujo sucesso não veio da 

manufatura, mas dos serviços e áreas de alta tecnologia. Outro resultado encontrado é que 

importantes variáveis como composição racial, segregação e dispêndios governamentais 

não possuíram correlação com o crescimento das cidades. 

 

Outro trabalho que demonstra a importância da educação sobre o crescimento municipal é 

GLAESER & SAIZ (2003). Segundo os autores, por mais de um século as cidades com 

maiores taxas de escolaridade cresceram mais rápido comparadas às cidades com menores 

índices de capital humano. Três situações podem explicar esse fato: (a) existe um atrativo 

ao consumo em cidades com elevados níveis educacionais; (b) em cidades com maiores 

taxas de escolaridade o fluxo de idéias é facilitado, favorecendo os spillovers de 

                                                 
1 Apesar deste resultado ser ligeiramente contra-intuitivo, os autores consideraram que as cidades onde a 
maior parcela da força de trabalho está empregada na indústria não são ambientes agradáveis para se viver. 
Por esse motivo, faz sentido uma relação negativa entre porcentagem de emprego na manufatura e 
crescimento populacional. 
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conhecimento e (c) as cidades sobrevivem somente se adequarem suas economias às novas 

tecnologias, e o capital humano habilita as pessoas a se adaptarem às mudanças. 

 

Os autores apresentaram evidências que sustentam a visão de que educação induz o 

crescimento via produtividade. 

 
Human capital predicts population and productivity growth at the city and 
metropolian area level as surely as predicts income growth at the country level. 
High skill areas have been getting more populous, better paid and more 
expensive. (GLAESER; SAIZ, 2003, p. 42) 

 

O fato de que a educação aumenta o crescimento urbano devido ao crescimento da 

produtividade é compatível com as hipóteses (b) e (c). Porém, os autores observaram que o 

número de patentes não foi capaz de explicar nenhuma proporção do efeito do capital 

humano sobre o crescimento, não dando suporte a hipótese (b) e aumentando a força da 

hipótese (c) na explicação do crescimento das cidades. 

 

Concluiu-se que a cidade precisa ser constantemente reinventada, por isso, a especialização 

em somente uma área pode gerar um sucesso efêmero, mas quando esta área decai a 

reinvenção é necessária. O capital humano é importante, pois permite maior flexibilidade e 

habilidade para as pessoas responderem às novas circunstâncias, como novas tecnologias. 

 

BEESON, DEJONG & TROESKEN (2001) examinaram a localização e o crescimento da 

população nos condados dos Estados Unidos usando informações censitárias de 1840 até 

1990. Na primeira parte da análise foi mostrado que características naturais como o acesso 

à rede natural de transporte (costa e rios), o clima e recursos minerais, influenciaram 

fortemente a localização da população em 1840. Surpreendentemente, houve uma 

persistência das características naturais e a crescente importância dos rios na explicação da 

localização da população em 1990. 

 

Na segunda parte do trabalho foi examinado como as características naturais e econômicas, 

observadas em 1840, influenciaram as taxas de crescimento subseqüente. A presença do 

oceano e a confluência de dois rios correlacionaram positivamente com o crescimento, 
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enquanto terrenos montanhosos e precipitação pluviométrica se correlacionaram 

negativamente com o mesmo. As seguintes características econômicas possuíram impactos 

positivos no crescimento: ferrovias, canais, infra-estrutura de educação2 e mix industrial 

(medido pela porcentagem de emprego). 

 

RAPPAPORT & SACHS (2003) também analisam o padrão de localização da população e 

da atividade econômica nos Estados Unidos. Os autores demonstram que ambos estão 

muito concentrados nas duas costas oceânicas e na região dos Grandes Lagos. Isso pode ser 

em parte explicado por motivos históricos, mas reflete principalmente uma grande 

contribuição da proximidade costeira para a produtividade e qualidade de vida. “[...] the 

higher the population density, the greater the productivity and quality-of-life benefits from 

underlying local attributes”. (RAPPAPORT; SACHS, 2003, p. 9) 

 

Observa-se que a existência de economias de aglomeração pode explicar parte da grande 

concentração de pessoas e firmas em determinadas localidades. KRUGMAN (1991), por 

exemplo, desenvolve três modelos espaciais onde as firmas buscam a minimização dos 

custos de transporte. Os resultados desses modelos mostram que os produtores preferem se 

localizar perto dos grandes mercados visando explorar as economias de escala. 

 

HENDERSON, KUNCORO & TURNER (1992) analisaram as características passadas e 

presentes do nível de emprego entre diferentes indústrias com o objetivo de entender os 

determinantes da localidade das indústrias entre cidades. Segundo os autores existem quatro 

forças atraindo firmas para uma mesma localidade: (a) externalidades estáticas relacionadas 

aos spillovers de informações; (b) a proximidade espacial reduz os custos de transporte 

potencializando os foward and backward linkages; (c) a escala e diversidade dos setores 

intermediários beneficiam a formação de clusters e (d) os recursos naturais de algumas 

localidades são importantes para determinadas indústrias. 

 

Em relação aos spillovers de informações, JAFFE, TRAJTENBERG & HENDERSON 

(1993) estudam a localização geográfica da citação de patentes como evidência para o 

                                                 
2 “Libraries, library books per capita and colleges” (BEESON; DEJONG; TROESKEN, 2001, p. 687) 
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entendimento dos spillovers e da difusão de tecnologia. Os resultados apontam que, mesmo 

excluindo as citações próprias, existe uma forte tendência para que as citações de patentes 

sejam localizadas e ocorram no mesmo ramo industrial. Isso indica que o fluxo de idéias e 

conhecimento é mais forte, eficaz e rápido quanto menor a distância entre as pessoas. “[...] 

we find significant evidence that citations are even more localized than one would expect 

based on the pre-existing concentration of technological activity.” (JAFFE et. al.; 1993, p. 

22). 

 

CICCONE & HALL (1993) também demonstram a existência de retornos crescentes 

devido à densidade espacial vinda das aglomerações urbanas. Para os autores, se a 

tecnologia possui retornos constantes, mas o transporte de produtos envolve custos que 

aumentam com a distância, então a tecnologia de produção dos bens irá exibir retornos 

crescentes para certas áreas geográficas. Assim sendo, a relação de insumo-produto irá 

aumentar com a densidade da atividade econômica. As estimativas dos autores 

corroboraram essa hipótese. 

 

Porém, GLAESER & KOHLHASE (2003) demonstraram a ocorrência de uma forte queda 

nos custos de transporte entre 1890 e o ano 2000. Segundo os autores, dois fatores 

contribuíram para isso: (a) melhoria na tecnologia de transporte e (b) aumento no valor dos 

bens transportados. Esta acentuada queda nos custos de transporte possibilitou várias 

mudanças na estrutura e localização das cidades. Possibilitou o desprendimento das pessoas 

em relação aos recursos naturais produtivos, ou seja, as vantagens geográficas da existência 

de recursos naturais têm ficado irrelevante em relação à localização de pessoas ou da 

atividade econômica. “In a service economy where transport costs are small and natural 

productive resources nearly irrelevant, weather and government stand as the features, which 

should increasingly determine the location of people.” (GLAESER; KOHLHASE, 2003, p. 

15). 

 

Esta forte queda no custo de transporte também ocasiona a contínua concentração em 

poucas áreas metropolitanas onde as pessoas possam desfrutar os benefícios da 
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aglomeração dos serviços. “[...] productivity would be a function of agglomeration because 

the are gains from people being able to interact.” (GLAESER; KOHLHASE, 2003, p. 31). 

 

Observa-se, portanto, que a composição produtiva pode influenciar o padrão de localização 

da população. Segundo BLACK & HENDERSON (2003), o recente aumento na 

concentração populacional dos Estados Unidos foi influenciado pela mudança na 

composição produtiva do país, que mudou para o setor de serviços (finanças, pesquisa, 

consultoria entre outros). Essas atividades estão localizadas principalmente nas áreas 

metropolitanas. 

 

Percebe-se que as economias de aglomeração são preditas e amplamente explicadas pela 

literatura. Entretanto, existem autores que possuem considerações teóricas conflitantes em 

relação à importância da especialização geográfica de um mesmo ramo industrial em uma 

mesma localidade para a difusão de conhecimento e avanço tecnológico. 

 

De acordo com Marshall-Arrow-Romer (MAR), a concentração de um ramo industrial em 

uma cidade, isto é, especialização geográfica, ajuda os spillovers de conhecimento e o 

crescimento da indústria como um todo. PORTER (1990) também argumenta 

favoravelmente à especialização geográfica como estímulo aos spillovers de conhecimento. 

 

Contrariamente, JACOBS (1969) acredita que as transferências de conhecimento vêm de 

fora do núcleo da indústria. Com isso, a variedade e diversidade promoveriam as inovações 

e o crescimento, ou seja, a autora prediz que as indústrias localizadas em áreas altamente 

diversificadas devem crescer mais rápido. 

 

GLAESER et. al. (1991) utilizaram dados de crescimento da indústria nos Estados Unidos 

para tentar identificar qual dos modelos teóricos acima comentados é mais consistente. A 

análise empírica demonstrou que a diversidade urbana, mas não especialidade local, 

correlaciona positivamente com o crescimento do emprego nas indústrias. 
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Esse resultado indica que setores que estão mais concentrados na cidade, comparado à 

média dos Estados Unidos, possuem crescimento mais lento. Sendo assim, a especialização 

geográfica de um único ramo industrial na cidade reduz o crescimento. “[...] geographic 

specialization reduces growth.” (GLAESER et al; 1991, p. 17). Isso pode ser explicado pelo 

fato de que 70% das invenções em uma indústria são usados em outros ramos industriais, 

sendo assim, a variedade de indústrias é benéfica ao crescimento. 

 

DA MATA et. al. (2005) promovem um estudo de crescimento empírico de economia 

urbana tendo o Brasil como amostra. Os autores tentaram identificar e examinar os 

determinantes do crescimento de 123 aglomerações urbanas brasileiras entre 1970 e 2000. 

Os principais resultados são: o aumento na oferta de trabalhadores do campo, 

melhoramentos na infra-estrutura nacional de transportes e o aumento na freqüência escolar 

da força de trabalho, possuem fortes impactos no crescimento das cidades. O trabalho foca 

o crescimento populacional das cidades, e mostrou que a elasticidade da oferta de 

trabalhadores aumentou com o passar dos anos. 

 

Mostrou-se também que a violência (medida pela taxa de homicídios) e uma alta 

participação do setor público na indústria estão relacionados a um menor crescimento. Em 

contraste, foi visto que as capitais estaduais têm crescido mais. Finalmente, observou-se 

que cidades que melhor administram o uso local de terras e as leis de zoneamento 

possuíram maiores taxas de crescimento. 

 

Em conformidade com RAPPAPORT & SACHS (2003), será estudado o padrão de 

localização da atividade econômica nas cidades, neste caso o universo de amostra deste 

trabalho será as cidades brasileiras. Diferentemente de DA MATA et. al. (2005), que 

analisaram apenas as 123 principais aglomerações brasileiras, este trabalho inclui na 

amostra todas as cidades do país, tendo como objetivo analisar o crescimento do PIB das 

cidades e não o crescimento populacional. Verificou-se também a importância de realizar 

um estudo da dinâmica espacial da população brasileira. Isso é feito no capítulo seguinte. 
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CAPÍTULO 2: EVOLUÇÃO DA DISTRIBUIÇÃO ESPACIAL DA POPULAÇÃO 

BRASILEIRA 

 

Este capítulo do trabalho tem como objetivo verificar o padrão de concentração geográfica 

da população no Brasil nos últimos 30 anos. Para isto será feita uma análise da taxa de 

participação das maiores cidades na população total, além do estudo do mapa de correlação 

espacial para o crescimento demográfico no período e estimação da Lei de Zipf. Estas 

evidências permitirão avaliar se o país tendeu à polarização, desconcentração populacional, 

ou crescimento bimodal. 

 

Portanto, a análise realizada ao longo deste capítulo buscará reconhecer qual foi a tendência 

populacional do Brasil de 1970 a 2000 e verificar quais áreas geográficas se destacaram em 

relação ao crescimento populacional. 

 

2.1 – Metodologia 

 

Para o estudo da tendência espacial da população foram utilizados os dados dos anos 

censitários: 1970, 1980, 1991 e 2000, além da Contagem Populacional de 1996. Estes 

dados foram obtidos do website do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). 

 

A Lei de Zipf foi empregada neste capítulo do trabalho. De acordo com a mesma os 

sistemas de cidades dos países devem seguir a distribuição de Pareto, ou seja, existe uma 

regularidade observada entre o rank e o tamanho das cidades, por esse motivo a Lei de Zipf 

é também chamada de rank-size rule. Segundo OVERMAN & IOANNIDES (2000), ela é 

válida aproximadamente para um grande número de cidades. 

 

De maneira similar a SOO (2004), foi empregado os Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO) para a estimação do coeficiente de Pareto da Lei de Zipf. 

 

Durante o período em estudo, 1970 a 2000, foi criado um grande número de municípios em 

todos os estados brasileiros, como pode ser comprovado pela TAB. 1 abaixo. Por esse 
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motivo, não é possível construir um mapa de cluster para a desagregação municipal nesse 

período de tempo. Sendo assim, optou-se pela construção do mapa de cluster usando como 

unidade de observação as Áreas Mínimas Comparadas. Essas são agregações municipais de 

cidades existentes em 1970, isto é, áreas mínimas de estudo cujas divisas permaneçam 

constantes ao longo das três décadas em estudo. Os dados para o crescimento demográfico 

nas Áreas Mínimas Comparadas também foram obtidos do website do Instituto de Pesquisa 

Econômica Aplicada (Ipea). 

 
Tabela 1: Número de cidades e áreas mínimas comparáveis dos estados 

Estados Número de cidades 
existentes em 1970 

Número de cidades 
existentes em 2000 

Número de 
cidades criadas

Áreas Mínimas 
Comparáveis 

Rondônia 2 52 50 1
Acre 7 22 15 4
Amazonas 44 62 18 27
Roraima 2 15 13 1
Pará 83 143 60 72
Amapá 5 16 11 4
Tocantins 52 139 87 34
Maranhão 130 217 87 113
Piauí 114 221 107 80
Ceará 142 184 42 138
Rio Grande do Norte 150 166 16 147
Paraíba 171 223 52 168
Pernambuco 165 185 20 163
Alagoas 94 101 7 88
Sergipe 74 75 1 74
Bahia 336 415 79 327
Minas Gerais 722 853 131 720
Espírito Santo 53 77 24 52
Rio de Janeiro 64 91 27 62
São Paulo 571 645 74 567
Paraná 288 399 111 277
Santa Catarina 197 293 96 180
Rio Grande do Sul 232 467 235 137
Mato Grosso do Sul 50 77 27 39
Mato Grosso 34 126 92 23
Goiás 169 242 73 160
Distrito Federal 1 1 0 1
Total 3952 5507 1555 3659

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Ipea. 
 

2.1.1 – Índices de Autocorrelação Espacial 

 

Este trabalho utiliza índices globais e locais de autocorrelação espacial, como o Moran’s I, 

Moran Scatterplot e Local Indicator of Spatial Association (LISA). Assim sendo, é 
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necessário fazer um estudo destes indicadores, explicando a estatística, os objetivos e os 

métodos dos mesmos. 

 

Um índice global de autocorrelação espacial promove uma caracterização geral da 

associação espacial de uma área geográfica em estudo. Isso é feito através da análise da 

similaridade espacial observada entre localidades vizinhas. O objetivo do índice é 

demonstrar o grau que observações similares tendem a ocorrer próximas umas das outras. 

 

A ocorrência de valores extremos do índice indicam uma autocorrelação espacial positiva 

ou negativa da área em estudo. No caso da primeira, isso sugere que áreas geograficamente 

próximas, isto é, vizinhas, possuem valores similares para as observações. No caso de uma 

autocorrelação espacial negativa, isso indica que valores contrários tendem a estar 

próximos no espaço, ou seja, a ocorrência de um valor alto (baixo) em uma localização não 

está, em geral, associado a outros valores altos (baixos) para as áreas vizinhas. 

 

Os índices de autocorrelação espacial possuem uma mesma estrutura básica. Inicialmente é 

feito o cálculo das similaridades dos valores nas localizações i e j, posteriormente, esta 

similaridade é ponderada pela proximidade das localizações i e j. Formalmente, tem-se: 
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N

ijw

∑∑

= =

= =
N

i j

j
ijij

1 1

1 1           (1) 

 

ança utilizada neste capítulo consiste em uma 

atriz que atribui peso igual a 1 se a Área Mínima Comparada for vizinha imediata, e 

N N

simw
i

ijsim : similaridades entre valores iY  e jY . 

ijw : matriz de peso descrevendo a proximidade entre as localizações i e j. 

 

A medida de similaridade depende dos valores observados para a variável em estudo nas 

diferentes observações, enquanto a matriz ijw  depende da geografia das regiões e dos 

critérios de vizinhança. A matriz de vizinh

m
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atribui peso igual a 0 caso contrário. Esta matriz é chamada de Matriz Binária de 

Conectividade ou “Movimento da Rainha”. 

O oran’s I segue a forma básica da Equação 1, onde a similaridade entre as regiões i e j é 

definida como o produto das diferenças de  e  da média global, ou seja: 
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s índices globais somente detectam a associação espacial sobre toda a área em estudo. 
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O resultado do Moran’s I será positivo quando regiões vizinhas possuírem valores 

observados similares, isso indica uma autocorrelação espacial positiva. Caso regiões 

próximas geograficamente tendam a possuir valores diferentes, o resultado do Moran’s I 

será negativo, indicando uma autocorrelação espacial negativa. Quando não existe 

correlação entre vizinhos o valor do Moran’s I será próximo de zero. 

 

O

Esses índices possuem pouco poder estatístico para detectar um único cluster, ou seja, um 

índice global pode sugerir a existência de clusters, mas não pode identificar clusters 

individuais. Por essa razão, além dos índices globais também foi empregado o LISA neste 
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trabalho. Esse é um indicador que promove medições locais de similaridade, sendo usado 

para detectar padrões locais de autocorrelação espacial das variáveis. 

 

O LISA busca identificar padrões espaciais da área em estudo. Esses padrões podem ser 

 clusters, ou localidades atípicas, chamados 

e outliers espaciais. A ocorrência de uma autocorrelação espacial positiva local sugere a 

existência de um cluster. Por outro lado, uma autocorrelação espacial negativa local indica 

alores significativamente diferentes dos vizinhos, ou seja, outliers espaciais. Segundo 

ANS proporcional ao indicador 

lobal de associação espacial. 

 forma básica para o LISA para a região i é: 

 

agrupamentos de observações semelhantes, os

d

v

ELIN (1995), a somatória do LISA para todas observações é 

g

 

A

∑
=

ijij simw  
N

j 1

 

ijsim : medida da similaridade entre observações das regiões i e j. 

 

O LISA empregado neste trabalho é a versão local do Moran’s I, definido na região i como: 
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 construção do LISA se dá através da estimação da correlação do valor padronizado  

(de

variáve  dos municípios permite a 

iden

signific espacial. Pode-se restringir 

o n

signific

 

 

A

svio da média global) da variável x do município i em relação ao valor padronizado da 

l x do vizinho j. A construção deste índice para cada um

tificação de aglomerações no território. A incidência das aglomerações irá depender da 

ância estatística escolhida para o teste de autocorrelação 

úmero de aglomerações, excluindo-se os municípios que são estatisticamente não-

ativos. 
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Exi

 

(1) High-high: o município possui elevado valor para a variável x com alta correlação 

 

 

positiva com seus vizinhos, é identificado como cluster. 

stem quatro padrões espaciais identificados pelo LISA: 

positiva com seus vizinhos, é identificado como cluster. 

(2) High-low: o município possui elevado valor para a variável x com alta correlação 

negativa com seus vizinhos, tem-se um outlier espacial. 

(3) Low-low: o município possui baixo valor para a variável x com alta correlação

(4) Low-high: o município possui baixo valor para a variável x com alta correlação 

negativa com seus vizinhos, tem-se um outlier espacial. 

 

O Moran Scatterplot pode ser considerado o complemento gráfico do LISA, sendo 

construído através da indicação dos valores de ( )( )YYw jij −  em YYi − , onde o primeiro 

representa os valores padronizados dos vizinhos ponderados pela matriz de vizinhança, 

enquanto o segundo representa o valor padronizado da variável em análise. 

 

O Moran Scatterplot divide o gráfico em quatro áreas, estas correspondem as quatro 

ossibilidades de associação espacial entre um município e seu vizinho. Quadrante I (alto 

alor 

para a variável x cujos vizinhos possuem altos valores para a mesma variável. Quadrante III 

(baixo esquerdo) municípios com baixo valor para a variável x cujos vizinhos também 

possuem baixos valores para a mesma variável. Quadrante IV (baixo direito) municípios 

com alto valor para a variável x cujos vizinhos possuem baixos valores para a mesma 

variável. 

 

Os municípios localizados nos Quadrantes I e III representam uma associação de valores 

similares, enquanto os Quadrantes II e IV mostram uma associação de valores opostos. 

p

direito) municípios com alto valor da variável x cujos vizinhos também possuem altos 

valores para a mesma variável. Quadrante II (alto esquerdo) municípios com baixo v
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2.2 – Hierarquia Populacional no Brasil de 1970 a 2000 

 

Nesta seção serão calculadas as taxas de participação das maiores cidades na população 

total para os anos de 1970, 1980, 1991, 1996 e 2000. A análise busca inferir qual foi a 

tendência geográfica da população no Brasil nestes 30 anos da amostra. Isto é, se a 

distribuição populacional exibiu uma tendência para a polarização, com o crescimento das 

maiores cidades em prejuízo das pequenas e médias, desconcentração populacional, com o 

crescimento das pequenas e médias cidades, ou se a distribuição exibiu uma tendência 

bimodal, com o crescimento das duas pontas da distribuição em detrimento das cidades 

médias. 

 

Como pode ser visto na TAB. 2, desde 1991 as oito cidades mais populosas do Brasil são 

São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Salvador (BA), Belo Horizonte (MG), Fortaleza (CE), 

Brasília (DF), Curitiba (PR) e Recife (CE). As quatro primeiras cidades estiveram sempre 

entre a cinco mais populosas cidades do país para todos os anos da amostra. Percebe-se 

também que existe uma estabilidade e permanência das cidades no topo da distribuição, isto 

é, uma cidade que está entre as mais populosas do país tende a permanecer nesta posição 

por bastante tempo. 

 

Isso pode ser confirmado pelo fato de que a única cidade que deixou de se integrar ao 

quadro das 10 maiores cidades entre 1970 a 1980 foi Belém (PA), entrando Brasília (DF) 

em seu lugar. Entre 1980 a 2000, a única cidade que abandonou o quadro foi Nova Iguaçu 

(RJ), dando lugar a Manaus (AM). Curiosamente, as duas cidades que passaram a integrar o 

quadro das 10 maiores cidades foram beneficiadas por ações governamentais diretas em 

busca da ocupação no interior do país. No caso de Brasília (DF), essa foi construída para 

ser a capital federal, enquanto Manaus (AM) foi escolhida para a criação da Zona Franca. 

 

Este resultado associa-se com BLACK & HENDERSON (2003) que ao utilizar um 

processo de Markov, entre 1900 e 1990, mostraram que a mobilidade é bastante pequena 

para o conjunto formado pelas cidades mais populosas dos Estados Unidos. Ou seja, existe 

uma pequena probabilidade de uma cidade grande ter um esvaziamento populacional. “Big 

 15



cities stay big, perhaps more immune to forces generating potentially deleterious shocks” 

(BLACK; HENDERSON, 2003, p. 359). 

 
Tabela 2: As dez maiores cidades do país em termos populacionais 
Posição 1970 1980 1991 1996 2000 
1 São Paulo (SP) São Paulo (SP) São Paulo (SP) São Paulo (SP) São Paulo (SP) 
2 Rio de Janeiro (RJ) Rio de Janeiro (RJ) Rio de Janeiro (RJ) Rio de Janeiro (RJ) Rio de Janeiro (RJ) 
3 Belo Horizonte (MG) Belo Horizonte (MG) Salvador (BA) Salvador (BA) Salvador (BA) 
4 Recife (PE) Salvador (BA) Belo Horizonte (MG) Belo Horizonte (MG) Belo Horizonte (MG) 
5 Salvador (BA) Fortaleza (CE) Fortaleza (CE) Fortaleza (CE) Fortaleza (CE) 
6 Porto Alegre (RS) Recife (PE) Brasília (DF) Brasília (DF) Brasília (DF) 
7 Fortaleza (CE) Brasília (DF) Curitiba (PR) Curitiba (PR) Curitiba (PR) 
8 Nova Iguaçu (RJ) Porto Alegre (RS) Recife (PE) Recife (PE) Recife (PE) 
9 Belém (PA) Nova Iguaçu (RJ) Nova Iguaçu (RJ) Porto Alegre (RS) Manaus (AM) 
10 Curitiba (PR) Curitiba (PR) Porto Alegre (RS) Manaus (AM) Porto Alegre (RS) 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Ipea 
 

A TAB. 3 informa a taxa de participação da maior cidade na população total (Tp1), assim 

como da taxa de participação das 5 maiores cidades na população total (Tp5) e assim 

sucessivamente. A taxa de participação é um meio de inferir acerca da tendência 

populacional, e se refere à porcentagem da população do país concentrada na cidade, ou 

seja, a população da cidade dividida pela população total nacional. Os anos estudados são 

1970, 1980, 1991, 1996 e 2000. 

 

O período de 1970 a 1980 é caracterizado por uma forte polarização populacional. É 

possível perceber um aumento significativo na porcentagem da população tanto nas 

maiores cidades do país, como também nas cidades médias. Essa forte concentração 

populacional pode ser comprovada pela adição de 4,80% da população total nas 100 

maiores cidades do país, isso representa uma variação positiva na taxa de participação de 

1,28% ao ano em média ao longo dos 10 anos citados (ver TAB. 4). Pode-se perceber 

também que todos os extratos construídos na TAB. 3 obtiveram variações positivas nas 

suas taxas de participação. 

 

A TAB. 5 também evidencia a concentração populacional, uma vez que apenas 6 das 25 

maiores cidades do país obtiveram reduções na porcentagem da população. Essas cidades 

foram: Porto Alegre (RS), Niterói (RJ), Santos (SP), Campos dos Goytacazes (RJ), Recife 

(PE) e Rio de Janeiro (RJ). 
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A cidade de São Paulo obteve o maior ganho populacional do país, e com isso aumentou 

fortemente sua população relativa nos 10 anos supracitados. Tem-se que a taxa de 

participação da cidade aumentou em média 1,15% ao ano ao longo destes 10 anos. Percebe-

se também que mais de 50% do ganho populacional obtido pelas 10 maiores cidades do 

país, no período de 1970 a 1980, pode ser atribuído unicamente à cidade de São Paulo. 

Outras cidades que obtiveram ganhos expressivos na suas taxas de participação ao longo do 

período em análise foram: Brasília (DF), Curitiba (PR), Manaus (AM) e Goiânia (GO). 

 

Tabela 3: Taxa de Participação dos diferentes extratos na população nacional 

Taxa de Participação (em %) 
Variação Percentual na 
Taxa de Participação 

(em %) 

Variação Absoluta na 
Taxa de Participação 

(em pontos percentuais)
  1970 1980 1991 1996 2000 1970-2000 1970-2000 

Tp1 6,3613 7,1365 6,5698 6,2641 6,1451 -3,3987 -0,2162
Tp5 14,4731 15,2712 14,2966 13,7894 13,6133 -5,9407 -0,8598
Tp10 18,4598 19,9985 18,9112 18,3036 18,2233 -1,2812 -0,2365
Tp25 24,1010 26,8945 26,4517 25,7698 25,7422 6,8097 1,6412

Tp100 35,0933 39,8966 40,5295 40,3673 40,4851 15,3642 5,3918

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Ipea. 
 

Em contraposição aos anos 1970 a 1980, o período de 1980 a 2000 pode ser caracterizado 

por uma desconcentração populacional para o conjunto formado pelas 25 maiores cidades 

do país. Isso pode ser comprovado pela queda contínua da população relativa desse 

conjunto de cidades. Entretanto, essa desconcentração populacional foi influenciada pelo 

baixo crescimento populacional das cidades presentes no topo dessa distribuição. Isto pode 

ser visto principalmente na TAB. 4, onde é mostrado que a variação negativa na taxa de 

participação foi sempre maior para os extratos superiores. 

 

Sendo assim, pode-se afirmar que houve também uma desconcentração populacional dentro 

do grupo formado pelas 25 maiores cidades do Brasil, fazendo com que algumas das 

cidades médias presentes neste grupo ganhassem participação relativa. 

 

Percebe-se, entretanto, uma diminuição na redução da taxa de participação das 25 maiores 

cidades do país ao longo deste período, isto é, a porcentagem da população nas 25 maiores 
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cidades mostra uma tendência à estabilização, em um valor aproximadamente igual a 

25,7%. 

 

Portanto, o período de 1980 a 2000 exibiu uma desconcentração populacional no topo da 

distribuição e o fortalecimento das cidades médias. Isso pode ser comprovado pela queda 

na porcentagem da população nas maiores cidades e pela manutenção da porcentagem da 

população das 100 maiores cidades em um valor ligeiramente superior a 40%. Sendo assim, 

houve necessariamente um aumento da população relativa das cidades médias. A TAB. 5 

demonstra que 11 das 25 cidades obtiveram variações positivas na taxa de participação 

entre 1980 a 2000. 

 

Os cálculos apurados do período de 1996 a 2000 demonstram uma contínua queda da taxa 

de participação das 25 maiores cidades e a elevação da porcentagem da população nos 100 

maiores municípios. Esses dois fatores demonstram a persistência do fenômeno de 

fortalecimento das cidades médias. 

 
Tabela 4: Taxa média de crescimento (ou redução) anual na taxa de participação (em pontos percentuais) 

 1970-1980 1980-1991 1991-1996 1996-2000 1970-2000 
∆Tp1 1,1499 -0,7522 -0,9530 -0,4795 -0,1153
∆Tp5 0,5368 -0,5995 -0,7224 -0,3213 -0,2041
∆Tp10 0,8006 -0,5082 -0,6531 -0,1099 -0,0430
∆Tp25 1,0967 -0,1509 -0,5223 -0,0268 0,2196
∆Tp100 1,2828 0,1431 -0,0802 0,0728 0,4764

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Ipea. 
 

Se for considerado o período 1970 a 2000, nota-se a ocorrência de uma lenta 

desconcentração populacional nas cidades presentes no topo da distribuição, essa 

desconcentração foi mais forte no extrato das 5 maiores cidades do país, uma vez que esse 

conjunto de cidades obteve uma variação negativa de 5,94% na taxa de participação para o 

período de 30 anos. 

 

Houve também um ganho populacional nas cidades médias, isso pode ser observado pelo 

aumento de 15,36% na porcentagem da população presentes nas 100 maiores cidades, 

enquanto o conjunto formado pelas 10 maiores cidades obteve redução da participação 
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relativa. Vale ressaltar que quase 90% do ganho populacional ocorrido no extrato das 100 

maiores cidades do país, entre 1970 a 2000, foi obtido nos 10 primeiros anos do período. 

 

Tabela 5: Taxa de Participação das 25 maiores cidades na população nacional   

Taxa de Participação na População Nacional (em %) 

Variação 
Percentual na Taxa 

de Participação 
(em %) 

Variação Absoluta 
na Taxa de 

Participação  
(em pontos 
percentuais) 

Posição 
em 1970 Cidade 1970 1980 1991 1996 2000 1970-2000 1970-2000 

1 São Paulo (SP) 6,3613 7,1365 6,5698 6,2641 6,1451 -3,3987 -0,2162
2 Rio de Janeiro (RJ) 4,5653 4,2775 3,7328 3,5344 3,4499 -24,4321 -1,1154
3 Belo Horizonte (MG) 1,3261 1,4964 1,3759 1,3315 1,3183 -0,5882 -0,0078
4 Recife (PE) 1,1389 1,0116 0,8842 0,8570 0,8380 -26,4202 -0,3009
5 Salvador (BA) 1,0814 1,2621 1,4134 1,4080 1,4388 33,0498 0,3574
6 Porto Alegre (RS) 0,9508 0,9457 0,8605 0,8206 0,8013 -15,7236 -0,1495
7 Fortaleza (CE) 0,9212 1,0987 1,2046 1,2514 1,2611 36,8975 0,3399
8 Nova Iguaçu (RJ) 0,7807 0,9199 0,8838 0,5260 0,5422 -30,5495 -0,2385
9 Belém (PA) 0,6801 0,7842 0,8477 0,7285 0,7542 10,8955 0,0741
10 Curitiba (PR) 0,6539 0,8612 0,8956 0,9399 0,9348 42,9576 0,2809
11 Brasília (DF) 0,5771 0,9889 1,0905 1,1600 1,2080 109,3225 0,6309
12 Duque de Caxias (RJ) 0,4632 0,4838 0,4548 0,4553 0,4567 -1,4033 -0,0065
13 São Gonçalo (RJ) 0,4620 0,5171 0,5311 0,5306 0,5248 13,5931 0,0628
14 Santo André (SP) 0,4497 0,4647 0,4202 0,3978 0,3824 -14,9655 -0,0673
15 Goiânia (GO) 0,4088 0,6029 0,6281 0,6389 0,6437 57,4609 0,2349
16 Campinas (SP) 0,4036 0,5584 0,5773 0,5787 0,5709 41,4519 0,1673
17 Santos (SP) 0,3711 0,3501 0,2921 0,2625 0,2462 -33,6567 -0,1249
18 Niterói (RJ) 0,3481 0,3337 0,2971 0,2867 0,2706 -22,2637 -0,0775
19 Campos dos Goytacazes (RJ) 0,3423 0,2929 0,2650 0,2480 0,2397 -29,9737 -0,1026
20 Manaus (AM) 0,3346 0,5322 0,6889 0,7368 0,8279 147,4298 0,4933
21 São João de Meriti (RJ) 0,3247 0,3351 0,2900 0,2765 0,2647 -18,4786 -0,0600
22 Osasco (SP) 0,3039 0,3987 0,3870 0,3966 0,3843 26,4561 0,0804
23 São Luís (MA) 0,2851 0,3776 0,4743 0,4971 0,5124 79,7264 0,2273
24 Natal (RN) 0,2839 0,3503 0,4133 0,4177 0,4195 47,7633 0,1356
25 Maceió (AL) 0,2831 0,3355 0,4284 0,4604 0,4698 65,9484 0,1867

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Ipea   
 

Ao analisar o comportamento individual de algumas cidades entre 1970 e 2000, percebe-se 

que as cidades que lideraram o rank de aumento na taxa de participação foram Manaus 

(AM), Brasília (DF), São Luís (MA), Maceió (AL) e Goiânia (GO), no caso das duas 

primeiras elas mais do que dobraram suas populações relativas. As cidades de Campos dos 

Goytacazes (RJ), Nova Iguaçu (RJ) e Santos (SP), obtiveram fortes variações negativas 

para a taxa de participação. Entretanto, o Rio de Janeiro (RJ) foi a cidade que obteve a 

maior perda da população nacional, mais de 1,11%. Portanto, é possível perceber um certo 

esvaziamento populacional entre as principais cidades fluminenses. 
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2.3 – Associação Espacial com o LISA 

 

O objetivo desta seção é analisar a associação espacial entre regiões utilizando mapas de 

aglomeração (LISA) e identificar as regiões que destacaram em relação ao crescimento 

populacional. A variável utilizada para a captar o crescimento demográfico das AMC’s e 

utilizada na construção dos mapas de cluster foi a variação absoluta na taxa de participação 

da população nacional. Não foi utilizada a taxa de crescimento populacional por questões 

de ordem estatística, as quais tendem a realçar o crescimento das cidades cuja base 

populacional no início do período era menor. O nível de significância escolhido para o 

LISA foi 5%. 

 

2.3.1 – O Comportamento Populacional entre 1970 e 1980 

 

A FIG. 1 retrata um LISA Univariado da variação absoluta da taxa de participação das 

AMC’s entre 1970 e 1980. O primeiro aspecto notável deste mapa é o aglomerado contíguo 

de AMC’s com elevado crescimento demográfico na Região Norte do país e no estado do 

Mato Grosso. 

 

Um fator muito importante para a ocorrência desta elevação demográfica foi a migração de 

sulinos, principalmente do oeste do Paraná e Santa Catarina, para as áreas rurais da Região 

Norte, transformando-as em zonas de crescimento da população rural. Este fenômeno foi 

nomeado de “o Sul em busca do Norte” por CAMARANO & ABRAMOVAY (1999). 

Outro fator que impulsionou um aumento da taxa de participação populacional na Região 

Norte foi a criação da Zona Franca de Manaus, cujo objetivo foi justamente uma maior 

ocupação do interior do país. 
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Figura 1: LISA Univariado da variação absoluta da taxa de participação das AMC´s na população nacional 

entre 1970 e 1980. 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Ipea 

 

No Nordeste o maior aglomerado de AMC’s com baixo crescimento populacional está 

localizado no interior do Ceará, enquanto no Sudeste existem dois aglomerados 

importantes. O primeiro está localizado em Minas Gerais, principalmente nos Vales do 

Jequitinhonha e Mucuri, e em parte do Espírito Santo, e o segundo está na divisa dos 

estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo.  

 

Essas localizações citadas acima são pontos de maior pobreza e/ou menor dinamismo 

econômico comparado às capitais estaduais próximas. Portanto, o baixo crescimento 

demográfico apresentado por estas localizações pode ser em parte explicado pela migração 

de trabalhadores que buscam melhores remunerações e condições de vida nas capitais. 

Portanto, o interior do Ceará, os Vales do Jequitinhonha e Mucuri (em Minas Gerais) e o 
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aglomerado de AMC’s na divisa dos estados do Rio de Janeiro e Espírito Santo podem 

representar locais de expulsão de trabalhadores. 

 

Assim como o Sudeste, na Região Sul também estão presentes dois conglomerados de 

AMC’s de baixo crescimento populacional. O primeiro envolve grande parte do Rio 

Grande do Sul, enquanto o segundo está localizado no oeste do Paraná. Este padrão 

encontrado pode ser explicado pela utilização de técnicas poupadoras de trabalho na zona 

rural destas localizações, o que resultou, segundo CAMARANO & ABRAMOVAY (1999), 

na redução de 45,5% da população rural destas áreas. Conforme comentado acima, esses 

trabalhadores migraram principalmente para as Regiões Norte e Centro-Oeste (zonas de 

expansão da fronteira agrícola).  

 

No Nordeste os aglomerados de AMC’s que exibiram um padrão high-high estão 

localizados principalmente perto das capitais dos estados, porém, a única capital a integrar 

algum desses clusters foi Fortaleza (CE). Recife (PE) pode ser considerada uma observação 

atípica, afinal apresentou um crescimento demográfico entre 1970 e 1980 bem inferior ao 

seu colar metropolitano. 

 

O quadro foi ligeiramente diferente no Centro-Sul do país, isso porque as Regiões 

Metropolitanas de Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), São Paulo (SP), Vitória (ES), 

Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Porto Alegre (RS), apresentaram um padrão high-high, 

sendo que somente a AMC de Porto Alegre (RS) não integrou o cluster de elevado 

crescimento demográfico que a rodeava. 

 

Ao norte de São Paulo (SP), a cidade de Campinas (SP), assim como as cidades que 

compõem seu colar metropolitano, apresentaram um elevado crescimento populacional no 

período, isso contribuiu para o fortalecimento da Região Metropolitana de Campinas. 

 

Esse elevado crescimento demográfico observado nos contornos metropolitanos das 

capitais das Regiões Nordeste, Sudeste e Sul pode estar associado à imigração de 

trabalhadores vindos de zonas rurais e áreas de baixo dinamismo econômico. Sem surpresa, 
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foram as capitais estaduais os principais pontos de atração de migrantes. Como visto na 

seção anterior, foram esses aglomerados de cidades grandes e médias presentes nas Regiões 

Metropolitanas que explicam parte da grande polarização populacional ocorrida no Brasil 

de 1970 a 1980. A cidade de São Paulo foi o principal ponto de imigração de trabalhadores, 

aumentando sua população relativa de 6,36% para 7,14%3. 

 

O fato de Recife (PE) apresentar um padrão low-high e Porto Alegre (RS) não integrar o 

aglomerado de AMC’s com elevado crescimento demográfico que a rodeava, pode refletir 

uma certa dispersão espacial da população para as cidades satélites presentes no anel 

metropolitano dessas duas capitais. 

 

No caso da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, apesar das AMC’s de Itaguaí, São 

João de Meriti, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Maricá e Itaboraí exibirem um padrão de 

alto crescimento demográfico (high-low para as quatro primeiras e high-high para as duas 

últimas), a capital, assim como Niterói, exibiram performances atípicas – outliers espaciais 

– apresentando um crescimento populacional bem inferior comparado ao colar 

metropolitano. Esse fenômeno pode refletir em parte a aceleração da transferência da 

máquina pública do Rio de Janeiro (RJ) para Brasília (DF) e demonstra um certo 

esgotamento nas possibilidades de crescimento populacional daquela cidade. 

 

2.3.2 – O Período de 1980 a 2000 

 

A FIG. 2 representa um LISA Univariado da variação absoluta da taxa de participação das 

AMC’s entre 1980 e 2000. É possível perceber que este mapa é bastante semelhante ao 

mapa retratado na FIG. 1. Isto porque tanto o aglomerado de AMC’s de alto crescimento 

populacional presente na Região Norte e no estado do Mato Grosso, assim como os clusters 

de baixo crescimento demográfico presentes nas Regiões Nordeste, Sudeste e Sul são 

similares àqueles observados a partir da análise da FIG. 1. 

                                                 
3 Para mais informações acerca da dinâmica populacional da cidade de São Paulo ver AZZONI (1999). 
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Figura 2: LISA Univariado da variação absoluta da taxa de participação das AMC´s na população nacional 

entre 1980 e 2000. 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Ipea 

cial de crescimento populacional na Região 

Nordeste permaneceu bastante parecido com aquele identificado entre 1970 e 1980. Isso 

porque os clusters high-high permaneceram localizados próximos às capitais estaduais, 

sendo que poucas destas cidades integraram algum desses clusters – dessa vez somente 

Fortaleza (CE) e Aracajú (SE). A cidade de Recife (PE) continuou demonstrando um 

padrão low-high. 

 

Entretanto, existe uma diferença bastante importante entre as FIG. 1 e 2. Esta última 

demonstra que ocorreu uma inflexão no crescimento demográfico nas cidades de São Paulo 

(SP) e Belo Horizonte (MG). As duas cidades passaram a apresentar um crescimento 

demográfico bastante inferior à média das AMC’s vizinhas, isso pode ser comprovado pela 

emergência do padrão low-high nestas duas cidades. É perceptível também, que os colares 

 

Pode-se perceber também que o padrão espa
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metropolitanos dessas duas cidades continuaram apresentando um forte crescimento 

populacional (ver FIG. 3). 

 
Figura 3: LISA Univariado da variação absoluta da taxa de participação das AMC´s na população nacional 

entre 1980 e 2000 com detalhe para a Região Sudeste. 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Ipea 
 

Percebe-se, portanto, que embora o período de 1980 a 2000 possa ser caracterizado por uma 

desconcentração populacional nas maiores cidades do país, como visto na análise das taxas 

de participação, as Regiões Metropolitanas continuaram apresentando um elevado 

inamismo demográfico. Porém, o aumento na densidade demográfica e, 

 

d

conseqüentemente, no custo fundiário das principais cidades, pode ter expulsado grande 

parte da população de menor renda, que foi obrigada a mover para cidades periféricas, 

mesmo mantendo relações de trabalho com o centro. Essa dinâmica também é abordada por 

ANDRADE & SERRA (1997). 
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A cidade do Rio de Janeiro (RJ) confirmou, no período de 1980 a 2000, o esgotamento nas 

possibilidades de crescimento populacional demonstrado nos 10 anos anteriores. Um 

specto interessante é que esse baixo crescimento populacional da capital influenciou o 

ção observada no Rio de Janeiro (RJ), as AMC’s de Vitória (ES), 

ampinas (SP), Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e Brasília (DF), assim como seus 

eríodo de 1980 a 2000, 

presentando um crescimento demográfico elevado e consistente com aquele apresentado 

sim como um declínio contínuo em quatro regiões 

rasileiras. Essas quatro regiões são: (a) uma faixa presente no Norte do Nordeste, 

A redução na população relativa nas quatro regiões supracitadas pode ser atribuída 

principalmente ao saldo negativo dos fluxos migratórios, enquanto o aumento populacional 

ocorrido na Região Norte e no estado do Mato Grosso pode ser explicado pela imigração de 

trabalhadores rurais para as áreas de expansão da fronteira agrícola. 

a

comportamento das AMC’s vizinhas, fazendo com que essas também mostrassem um fraco 

crescimento demográfico. Constata-se que grande parte da Região Metropolitana do Rio de 

Janeiro integrou um aglomerado de AMC’s de baixo crescimento demográfico. 

 

Diferentemente da situa

C

respectivos colares metropolitanos permaneceram, no p

a

nos 10 anos anteriores. 

 

2.3.3 – Considerações em Relação ao Período de 1970 a 2000 

 

A FIG. 4 apresenta um LISA Univariado da variação absoluta da taxa de participação das 

AMC’s entre 1970 e 2000. A evolução da distribuição espacial da população brasileira, 

durante o período em análise, consistiu em um aumento populacional contínuo na Região 

Norte e no estado do Mato Grosso, as

b

principalmente no interior do estado do Ceará, (b) parte de Minas Gerais, principalmente 

nos vales do Jequitinhonha e Mucuri, e parte do Espírito Santo, (c) grande parte do Rio 

Grande do Sul e (d) o oeste do Paraná. 
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Figura 4: LISA Univariado da variação absoluta da taxa de participação das AMC´s na população nacional 

entre 1970 e 2000. 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Ipea 
 

As AMC’s de Fortaleza (CE), Vitória (ES), Campinas (SP), Curitiba (PR) e Brasília (DF) 

mostraram um grande crescimento populacional durante todo o período. Isso pode ser 

explicado pelo fato de que essas cidades foram o destino de fluxos migratórios. Percebe-se 

que as cidades vizinhas também foram beneficiadas por este saldo migratório positivo, 

m um elevado crescimento demográfico4. Assim 

                                                

fazendo com que essas áreas apresentasse

sendo, grande parte das Regiões Metropolitanas dessas 5 AMC’s apresentaram um padrão 

high-high para o período de 30 anos. 

 

 
4 Para uma análise das regiões que se destacaram em relação às taxas de emigração e imigração ver SERRA 
(1999). 
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Ao analisar o desempenho das AMC’s de Recife (PE), Belo Horizonte (MG), São Paulo 

(SP) e Porto Alegre (RS) em relação ao crescimento populacional, pode-se concluir que 

essas cidades iniciaram um movimento de dispersão geográfica da população, refletido 

rincipalmente no padrão low-high encontrado em todas elas. Portanto, o crescimento 

 dispersão espacial da população comentada acima pode ter sido bastante benéfica, afinal 

l do país a iniciar este movimento. 

 

As AMC’s mais beneficiadas com a dispersão geográfica do crescimento demográfico 

ocorrido em Recife (PE) foram Paulista, Olinda e Jaboatão dos Guararapes. As AMC’s que 

foram beneficiadas pela mesma situação na Região Metropolitana de Belo Horizonte (MG) 

foram Ribeirão das Neves, Vespasiano, Ibirité, Contagem, Betim e Lagoa Santa. Em São 

Paulo (SP) as AMC’s foram Suzano, São Bernardo do Campo, Embu-Guaçu, Cotia, 

Barueri e Osasco. Finalmente, em Porto Alegre (RS) as AMC’s foram Novo Hamburgo, 

Osório, São Leopoldo, Gravataí, Carlos Barbosa e Taquara. 

 

Como grande parte da dispersão populacional no país entre 1970 a 2000 foi obtida através 

da periferização das metrópoles, esse movimento é normalmente chamado de 

desconcentração concentrada. Para mais detalhes, ANDRADE & SERRA (1997) 

promovem um estudo focando o crescimento populacional das cidades médias presentes 

nas regiões metropolitanas brasileiras. 

 

Nas demais regiões do Nordeste observa-se que os clusters high-high estavam perto das 

capitais estaduais, entretanto, essas não integraram os aglomerados de alto crescimento 

demográfico. 

p

demográfico foi maior em AMC’s vizinhas. Esse fato pode ser explicado pelos efeitos de 

desaglomeração presentes nessas quatro cidades, como a elevação no custo de vida ao 

longo do tempo. Essa elevação no custo de vida impossibilitou que parte da população 

pudesse morar nas capitais, sendo obrigada a mover para cidades satélites. 

 

A

além de fortalecer o colar metropolitano dessas quatro Regiões Metropolitanas, impediu 

que os congestionamentos nas cidades centrais se agravassem ainda mais. Recife (CE) foi a 

primeira capita
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2.4 – Estimação da Lei de Zipf de 1970 a 2000 

 

A construção das taxas de participação se limita ao cálculo da porcentagem da população 

nas maiores cidades do país, não levando em conta a existência de manchas urbanas e/ou 

cidades satélites em torno das metrópoles. Isso pode resultar em interpretações incompletas 

ou equivocadas acerca da concentração ou desconcentração populacional. Por esse motivo, 

e em complemento a análise realizada até o momento, foi estimada nesta seção a Lei de 

Zipf para os anos de 1970, 1980, 1991 e 2000. Essa leva em consideração a existência de 

manchas urbanas, sendo estimada a partir dos dados da população urbana. 

 

As manchas urbanas – utilizadas na estimação da Lei de Zipf – foram obtidas a partir dos 

Censos dos anos 1970, 1980, 1991 e 2000. O IBGE considerou a existência de 28 manchas 

urbanas para todos esses anos. Entretanto, o número de cidades incluídas nas diferentes 

manchas urbanas sofre variação ao longo do tempo estudado. Como ilustração foi 

publicado na FIG. 13 do Anexo o mapa das manchas urbanas no ano 2000. 

 

É importante ressaltar que ao estimar uma distribuição de Zipf em economia urbana é 

necessário assumir que todas as cidades possuem potenciais de crescimento similares. 

Inicialmente, é necessário fazer uma classificação das cidades de forma decrescente a partir 

dos dados populacionais. Posteriormente, é regredido o vetor dos valores populacionais (em 

logaritmo natural) das manchas urbanas sobre o vetor do rank (em logaritmo natural) das 

mesmas, ou seja: 

 

( ) ( ii

i
i
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P

R

lnlnln βα )

α
β

−=

=
 

 

i : rank da cidade iR  

iP : população da cidade i 

α : constante  

β : o parâmetro de Pareto da Lei de Zipf 
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Em uma estrutura urbana com cidades bastante assimétricas e polarizadas o coeficiente de 

Pareto da Lei de Zipf tenderia a apresentar um resultado inferior a um (β <1). Porém, se o 

país possuir cidades com tamanhos populacionais semelhantes e estrutura urbana 

descentralizada obter-se-ia um coeficiente maior do que um (β >1). Se o resultado indicar 

um β >1, as cidades médias e pequenas são maiores que o valor ideal para a distribuição de 

Pareto e/ou as maiores cidades têm deseconomias de aglomeração que impedem o maior 

crescimento. Entretanto, se o resultado indicar um β <1, são as maiores cidades que estão 

superdimensionadas. 

 

SOO (2004) analisa a validade da Lei de Zipf usando dados de 73 países. Através da 

estimação por MQO, o autor concluiu que 39 países possuíram um valor significativamente 

maior do que 1 para o coeficiente β da distribuição de Pareto, enquanto que 14 observações 

são estatisticamente menores do que 1. O maior valor encontrado para o coeficiente foi de 

1,719 para o Kuwait, o menor valor obtido foi para a Guatemala, 0,7287, a média da 

amostra foi de 1,11. 

 

Outra observação importante é que o coeficiente de Pareto possui um valor superior para o 

continente Europeu comparado à Ásia, África e América do Sul, indicando que a população 

na Europa é mais bem distribuída entre o sistema de cidades. 

 

Na TAB. 6 é mostrado o Coeficiente de Pareto estimado – assim como seu respectivo 

Desvio-Padrão – da Lei de Zipf para os anos de 1970, 1980, 1991 e 2000, considerando 

todas as manchas urbanas do país, como também uma amostra contendo apenas a 

população residente nas maiores cidades do país (90% da população urbana). Ao analisar a 

TAB. 6, não se verifica uma mudança significativa no Coeficiente de Pareto de 1970 para o 

de 1980. Porém, quando se considera apenas a parcela de 90% da população urbana, 

verifica-se uma polarização populacional. Esse resultado pode estar comprovando o forte 

aumento na população urbana nas principais cidades e regiões metropolitanas do país. 
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Tabela 6: Resultados da estimação da Lei de Zipf na forma linear 

 Todas as cidades brasileiras Amostra contendo 90% da População Urbana 
Ano Coeficiente de Pareto  Desvio-Padrão Coeficiente de Pareto (90%)  Desvio-Padrão 
1970 -0,7676 * 0,0031 -1,0134 * 0,0014
1980 -0,7598 * 0,0031 -1,0091 * 0,0016
1991 -0,7751 * 0,0030 -1,0177 * 0,0014
2000 -0,7379 * 0,0030 -1,0211 * 0,0013

* Significativo a 5% 
 

Entre 1980 e 1991, ambos os Coeficientes de Pareto estimados indicam a ocorrência de 

uma ligeira dispersão populacional. A emergência desse fenômeno pode ter sido motivada 

por uma elevação dos fluxos migratórios em direção às cidades médias fora das regiões 

metropolitanas. 

 

Quando se examina o período de 1980 a 2000, verifica-se uma forte concentração 

populacional quando se considera todas as cidades do país (o coeficiente cai em módulo) e 

uma dispersão da população quando se considera apenas 90% da população urbana (o 

coeficiente aumenta em módulo). Esse padrão também pode ser observado para o período 

de 1970 a 2000, e aponta para a hipótese de fortalecimento das cidades médias fora das 

regiões metropolitanas. Isto é, enquanto na análise da associação espacial foi possível 

constatar a periferização das regiões metropolitanas, a estimação da Lei de Zipf indica que 

não somente as cidades médias presentes nas regiões metropolitanas como também as 

cidades médias fora das regiões metropolitanas também obtiveram ganhos populacionais 

consideráveis. 

 

Procedeu-se também com a estimação da Lei de Zipf na forma não-linear. O principal 

objetivo da estimação não-linear é verificar se a distribuição de Pareto exibe um 

comportamento côncavo, indicando que as cidades médias possuem níveis populacionais 

superiores ao ideal (para a Lei de Zipf), ou convexo, indicando que as cidades médias estão 

subdimensionadas. Formalmente, tem-se: 

 

( ) ( 2
21 lnlnlnln iii PPR ββα +−=  )
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A TAB. 7 demonstra os resultados para a estimação não-linear da Lei de Zipf, considerando 

apenas a população residente nas maiores cidades do país (90% da população urbana). O 

resultado mais importante é o valor positivo associado a 2β . Isso evidencia uma 

convexidade da distribuição não-linear, ou seja, que apesar do crescimento das cidades 

médias, essas ainda possuem populações inferiores ao ideal para a Lei de Zipf. 

 
Tabela 7: Resultados da estimação da Lei de Zipf na forma não-linear 

Ano β1  Desvio-Padrão β2  Desvio-Padrão 
1970 -1,2752 * 0,0134 0,0125 * 0,0006
1980 -1,3819 * 0,0145 0,0170 * 0,0007
1991 -1,3401 * 0,0138 0,0145 * 0,0006
2000 -1,4496 * 0,0106 0,0192 * 0,0005

* Significativo a 5% 
 

RUIZ (2005) utiliza a Lei de Zipf para comparar a estrutura urbana do Brasil e dos Estados 

Unidos. O principal resultado é que o Brasil é um país mais polarizado que os Estados 

Unidos, afinal as cidades médias são menores comparadas às americanas e a polarização 

urbana é em favor das maiores cidades. “Com exceção de Belo Horizonte e Porto Alegre, 

todas as grandes cidades brasileiras estão superdimensionadas, enquanto que as cidades 

médias se apresentam subdimensionadas”. (RUIZ, 2005, p. 23). Os resultados 

econométricos da TAB. 7 confirmam essa hipótese. 

 

Conclui-se que entre os anos de 1970 a 2000 pode-se identificar dois períodos distintos. 

Entre 1970 e 1980 verifica-se uma forte concentração populacional, isto é, um aumento 

significativo na porcentagem da população tanto nas maiores cidades do país, como 

também nas cidades médias. Enquanto ao longo do período de 1980 a 2000 identifica-se a 

ocorrência de uma desconcentração populacional no topo da distribuição e conseqüente 

fortalecimento das cidades médias. 

 

A partir da análise da autocorrelação espacial e da estimação da Lei de Zipf, constata-se 

que esse fortalecimento das cidades médias foi motivado tanto pela periferização das 

Regiões Metropolitanas como também pelo elevado dinamismo demográfico presente nas 

cidades médias fora das Regiões Metropolitanas. 
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O estudo do padrão geográfico da população, realizado no presente capítulo, foi 

considerado um pré-requisito para a análise da dinâmica do crescimento do produto das 

cidades e para o estudo da distribuição espacial do PIB municipal. Assim sendo, uma vez 

estudado o primeiro tema pode-se iniciar a análise do segundo. Isso é feito no próximo 

capítulo. 
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CAPÍTULO 3: ANÁLISE DO CRESCIMENTO MUNICIPAL 

 

Este capítulo tem como objetivo identificar quais são as variáveis, utilizadas previamente 

pela literatura de crescimento urbano, que são significativas e/ou robustas para explicar o 

crescimento relativo do produto das cidades brasileiras. O período em estudo compreende 

os anos de 1970 a 2002. 

 

Inicialmente será feita uma análise da associação espacial através do Local Indicator of 

Spatial Association (LISA) para observar as áreas geográficas que se destacaram em 

relação ao crescimento econômico. Posteriormente serão construídos modelos 

econométricos buscando o reconhecimento das variáveis que se correlacionam ao 

crescimento econômico das cidades brasileiras. 

 

3.1 – Metodologia 

 

Conforme enfatizado no Capítulo 2, durante o período de tempo em estudo, 1970 a 2002, 

foi criado um grande número de municípios em vários estados brasileiros. Por essa razão, 

os mapas de aglomeração, assim como a análise econométrica deste capítulo se refere às 

Áreas Mínimas Comparadas. A matriz de vizinhança empregada na construção dos mapas 

de associação espacial (LISA) é a mesma utilizada no Capítulo 2, ou seja, a matriz binária 

de conectividade. 

 

No estudo econométrico deste capítulo foi utilizado o método tradicional em cross section 

– Mínimos Quadrados Ordinários – assim como modelos de econometria espacial. Todos 

os dados empregados ao longo deste capítulo foram obtidos no website do Instituto de 

Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea). O vetor do PIB municipal para as 3659 AMC’s foi 

retirado do website do Ipea com valores deflacionados para o ano 2000. 

 

A TAB. 8 mostra todas as variáveis utilizadas como atributos nos modelos econométricos 

deste capítulo. 
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Tabela 8: Lista das variáveis 
Nome da Variável Descrição da Variável 
Dist1 Distância à capital federal para os municípios da divisão político administrativa vigente em 2000 – Km2 
Dist2 Distância à capital estadual para os municípios da divisão político administrativa vigente em 2000 – Km2 
Lat Latitude para os municípios da divisão político administrativa vigente em 2000 – Grau 
Long Longitude para os municípios da divisão político administrativa vigente em 2000 – Grau 
Área Área Geográfica publicada nos Censos – Km2 
Ed11 % de pessoas de 25 ou + anos de idade com mais de onze anos de estudo em 1970 – Porcentagem 
Ed04 % de pessoas de 25 ou + anos de idade com menos de quatro anos de estudo em 1970 – Porcentagem 
Urb % População que vive em área urbana em 1970 – Porcentagem 
Gini Índice de Gini em 1991 – Índice 
Esc Número médio de anos de estudo das pessoas de 25 ou + anos de idade em 1970 – Ano/Serie 
Vio Número de homicídios em 1980 – Unidade 
Tp70 Taxa de Participação no PIB Nacional em 1970 
Hope Esperança de vida ao nascer em 1970 – Ano 
Lixo % de pessoas que vivem em domicílios urbanos com serviço de coleta de lixo em 1991 – Porcentagem 
Medico Número de médicos residentes por mil habitantes em 1991 – P/1000 Hab 
Hom70 População residente em 1970 – homens – Habitante 

ManSer 
Produto Interno Bruto (PIB) Municipal de 1970 – indústria – R$ de 2000 – Deflacionado pelo Deflator Implícito do 
PIB nacional dividido pelo Produto Interno Bruto (PIB) Municipal de 1970 – serviços – R$ de 2000 – Deflacionado 
pelo Deflator Implícito do PIB nacional 

Nland Utilização das terras em 31/12 de 1970 – terras produtivas não utilizadas – área – Hectare 

FONTE: Elaboração própria. 
 

Embora fosse interessante acrescentar variáveis de Finanças Públicas, como as Despesas de 

Custeio Municipal, essas séries foram consideradas problemáticas pela existência de várias 

lacunas. Isso impossibilitou o uso das mesmas. 

 

Como não existe a variável esperança de vida ao nascer para o nível de desagregação das 

AMC’s, foi necessário obter os dados municipais dessa variável e ponderá-los para 

construção dessa série no nível de desagregação da AMC. A variável utilizada para 

ponderar a série no nível de desagregação municipal e transforma-la para o nível de 

desagregação das AMC’s foi a população total do município em 1970. 

 

Antes de iniciar o estudo analítico deste capítulo é necessário fazer uma breve explicação 

dos métodos usados pelos modelos econométricos espaciais. Esse é o foco da próxima 

subseção. 
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3.1.1 – Modelos Econométricos Espaciais 

 

O objetivo de uma regressão linear é encontrar uma relação linear entre a variável 

dependente e o conjunto de variáveis explicativas. Em termos matriciais tem-se: 

 

εβ += Xy  

 

Nessa equação,  é um vetor (com N linhas) dos valores da variável dependente, y X  é uma 

matriz com K variáveis explicativas (esta matriz possui N linhas e K colunas), β  é um 

vetor (com K linhas) dos coeficientes associados às variáveis explicativas, finalmente, ε  é 

o termo de erro. Nessa equação o termo de erro é assumido como aleatório, enquanto a 

expressão βX  representa a parte determinística do modelo. 

 

A estimação de um modelo linear através do método dos Mínimos Quadrados Ordinários 

(MQO) consiste na minimização da soma dos quadrados dos desvios. Os parâmetros do 

modelo econométrico encontrados através do método dos MQO são os melhores 

estimadores lineares não-viesados – Best Linear Unbiased Estimator (BLUE). Entretanto, 

para que os estimadores possuam essa importante característica os termos de erro do 

modelo devem seguir dois pré-requisitos: 

 

(a) Os termos de erro devem ter média igual a zero. Isso implica que nenhum viés de 

especificação foi cometido, todas as variáveis significativas foram inseridas no 

modelo: 

 

[ ] ii ∀= 0E ε , em termos m isatricia : [ ] 0=εE  

 

(b) Os termos de erros são não-correlacionados e possuem variância constante, essa 

última corresponde à hipótese de homocedasticidade: 

 

[ ] jiE ji +∀= 0εε  e [ ] iE i ∀= 22 σε , em te mr os matriciais: [ ] IE 2σεε =′  
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Um terceiro pré-requisito é feito para construir os intervalos de confiança para os testes de 

hipótese. 

 

(c) Os termos de erro seguem uma distribuição normal. 

 

( )2,0~ σε N , em termos matriciais: ( )IN 2,0~ σε  

 

As hipóteses de termos de erro não-correlacionados, homocedásticos e normais que levam 

os coeficientes, estimados através do MQO, a serem os melhores estimadores lineares não-

viesados, não são satisfeitas em todos os casos. Portanto, é bastante importante após a 

estimação do modelo promover uma checagem de diagnósticos para identificar se essas 

hipóteses foram violadas. Ao trabalhar com uma base de dados espacial é necessário 

verificar a possibilidade dos termos de erro mostrarem uma dependência espacial. 

 

Uma das violações das hipóteses do modelo básico é a situação onde os erros da regressão 

não possuam variância constante ao longo das observações, isso é referido como 

heterocedasticidade. Nessa circunstância os estimadores de MQO continuam não-viesados, 

porém, irão perder a característica da eficiência, ou seja, não terão variância mínima. Isso 

faz com que as inferências baseadas nos testes t e F estatísticos sejam enganosas, e o valor 

do R2 será equivocado. Em uma base de dados espacial esse problema é usual. 

 

É importante ressaltar, entretanto, que os testes de detecção de heterocedasticidade são 

bastante sensíveis à presença de dependência espacial. Isso significa que quando os testes 

mostrarem a presença de heterocedasticidade isso pode refletir na verdade a existência de 

uma dependência espacial. 

 

Segundo WALLER & GOTWAY (2004), os estimadores de MQO são não-viesados e os 

intervalos de confiança são corretos somente se o modelo for corretamente especificado ao 

incluir todas as variáveis relevantes, ou seja, não exista viés de especificação.  Entretanto, 

em alguns casos mesmo com a inclusão de todas as variáveis relevantes é possível que haja 
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autocorrelação espacial nos resíduos. Isso decorre de uma elevada correlação entre os 

valores da variável dependente e/ou dos termos de erro de uma localização e os valores de 

uma localização vizinha. Assim sendo, essa similaridade espacial encontrada na base de 

dados pode provocar uma correlação espacial dos termos de erro. 

 

Essa situação, onde o termo de erro em uma localização está correlacionado com o termo 

de erro em outras localizações, é chamada de autocorrelação espacial, podendo ser 

representada da seguinte forma: 

 

[ ] 0≠jiE εε  onde  e j  são localizações vizinhas. i

 

As conseqüências de desprezar a autocorrelação espacial quando ela está de fato presente 

depende da forma da hipótese alternativa. A hipótese nula sempre se refere à ausência de 

má-especificação, ou seja, que o modelo não possua correlação dos termos de erro. Existem 

dois modelos que consideram a existência da autocorrelação espacial. 

 

O primeiro modelo é chamado de Lag Espacial ou Dependência Espacial, nesse modelo a 

autocorrelação espacial está presente na variável dependente. Para a estimação dos 

parâmetros é utilizado um modelo espacial autoregressivo (SAR). A equação assume a 

seguinte forma: 

 

 εβρ ++= XWyy  

 

Onde  é a matriz de vizinhança empregada eW  ρ  é o coeficiente espacial autoregressivo. 

A inclusão d y  como variável explicativa garante que os valores da variável dependente 

em uma localização estejam relacionados aos valores dessa mesma variável nas localidades 

vizinhas. Um aspecto importante é que a inclusão de Wy  é um modo de filtrar a 

dependência espacial, com isso é possível fazer a inferência nas variáveis não-espaciais 

após promover um controle para a depend

e

ência espacial. 

 W
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A hipótese nula corresponde a ausência de autocorrelação espacial, isto é, 0:0 =ρH . Mas 

se o parâmetro ρ  for estatisticamente significativo, isso confirma a existência de clusters 

espaciais para a variável dependente. 

 

Como o coeficiente ρ  é tipicamente não é conhecido, ele deve ser estimado junto com os 

demais coeficientes da regressão. A principal conseqüência da inclusão de W  no modelo é 

que o método de MQO não mais atinge a consistência. Assim sendo, as estimativas podem 

ser calculadas através da Máxima Verossimilhança (MV) ou Variáveis Instrumentais (VI). 

As estimativas de MV são baseadas na hipótese de normalidade dos resíduos. 

y

 

Se a autocorrelação espacial na variável dependente estiver presente e for ignorada, os 

estimadores obtidos através do método de MQO serão viesados e toda a inferência 

estatística baseada no modelo padrão estará incorreta. Pode-se notar, portanto, que as 

conseqüências da omissão do termo Wy  são as mesmas da omissão de uma variável 

explicativa significativa. 

 

O segundo modelo é chamado de Erro Espacial, nesse modelo a autocorrelação espacial 

está presente no termo de erro. Essa dependência espacial pode ser formulada através de 

um modelo autoregressivo (SAR) ou de média móvel (SMA). Porém, devido ao uso de um 

pacote computacional que não inclui a estimação de modelos de erro de média móvel, este 

trabalho fará uso somente do modelo autoregressivo, que assume a seguinte forma: 

 

ξελε
εβ
+=
+=

W
Xy

 

 

Onde W  é a matriz de vizinhança, λ  é o coeficiente autoregressivo e ξ  é um termo de erro 

esférico, ou seja, homocedástico e não-correlacionado. Nesse modelo, a dependência 

spacial global é controlada através do coeficiente de erro autoregressivo. 

 

e
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Na maior parte das vezes o coeficiente λ  é desconhecido, devendo ser estimado junto com 

os coeficientes da regressão. A hipótese nula é que o termo de erro é não-correlacionado, 

isto é, 0:0 =λH . 

 

Como observa LEMOS et. al. (2005b), o modelo de erro espacial é apropriado quando as 

variáveis não incluídas no modelo e presentes no termo de erro são autocorrelacionadas 

espacialmente. 

 

As conseqüências de se ignorar a dependência espacial dos termos de erro quando ela está 

de fato presente são as mesmas da heterocedasticidade. Os parâmetros estimados através do 

método de MQO continuam não-viesados, porém, perdem a característica da eficiência, 

com isso, eles não terão variância mínima. Sendo assim, as inferências baseadas nos testes t 

e F estatísticos poderão ser enganosas e os valores do ajuste do modelo baseado R2 serão 

incorretos. 

 

Além desses dois modelos especificados, existe também um terceiro modelo que representa 

uma combinação de um modelo de lag espacial com um modelo de erro. Esse terceiro 

modelo pode ser chamado de SARSAR (ou SARMA). 

 

A especificação de uma matriz de vizinhança na estimação econométrica através do MQO 

faz com que os diagnósticos de efeitos espaciais sejam computados. Os pacotes 

computacionais utilizados foram o SpaceStat Versão 1.91 e o GeoDa 0.9.5-5i, esses 

programas contêm seis testes para detecção da dependência espacial. 

 

O primeiro teste é uma extensão do Moran’s I (visto no Capítulo 2) para medir a 

autocorrelação espacial nos resíduos da regressão. Entretanto, essa estatística é sensível a 

existência de outros problemas nos termos de erro, como não-normalidade e 

heterocedasticidade. Assim sendo, esse teste não é um bom guia para se tomar decisões 

acerca da dependência espacial. Os demais testes são baseados no Multiplicador de 

Lagrange. O teste LMERR (sugerido por BURRIDGE, 1980) é empregado para detecção de 

erros espaciais, enquanto o teste LMLAG (sugerido por ANSELIN, 1988) é utilizado para 
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detecção de lag espacial. Este último teste só é válido sob a hipótese de assintoticidade e 

normalidade. Para a detecção de autocorrelação espacial simultânea nos erros e na variável 

dependente é utilizado o teste SARMA. Finalmente, são computados dois testes robustos à 

presença de outras especificações: Robust ERR e Robust LAG. 

 

3.2 – Associação Espacial com o LISA 

 

O objetivo desta seção é identificar áreas que se destacaram em relação ao crescimento 

econômico no período de 1970 a 2002. Para isso será construído o mapa de aglomeração – 

LISA – para o crescimento econômico do período. A variável utilizada para captar o 

crescimento econômico das AMC’s e utilizada na construção dos mapas de cluster foi a 

variação absoluta da taxa de participação no PIB Nacional. Não foi utilizada a taxa de 

crescimento econômico por questões de ordem estatística, as quais tendem a realçar o 

crescimento das cidades cuja base de comparação no início do período era menor. O nível 

de significância escolhido para o LISA foi 5%. 

 

A FIG. 5 retrata um LISA Univariado da Taxa de Participação das AMC’s no PIB Nacional 

em 1970. Vários municípios nos estados de Tocantins, Goiás e Minas Gerais apresentaram 

um padrão de associação espacial que indica baixos níveis de participação. Entretanto, é na 

Região Nordeste que estão localizadas as maiores aglomerações com baixas taxas de 

participação no PIB Nacional em 1970. Isso porque em todos os 9 estados da Região 

Nordeste existem AMC’s que integram algum cluster low-low. Essa situação é mais clara 

nos estados de Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 
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Figura 5: LISA Univariado da taxa de participação das AMC’s no PIB Nacional em 1970 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Ipea 
 

Ainda na Região Nordeste é possível identificar apenas três áreas consideradas como 

E), Recife (PE) e Salvador (BA). 

 

Porém, o fato mais marcante mostrado pela FIG. 5 é a forte associação positiva da variável 

analisada em algumas áreas da Região Sudeste e Sul do país. Esse resultado pode estar 

indicando uma elevada concentração da atividade econômica nessas áreas, que são 

basicamente as Regiões Metropolitanas de São Paulo (SP), Rio de Janeiro (RJ), Campinas 

(SP), Belo Horizonte (MG) e Curitiba (PR), assim como grande parte do Rio Grande do 

Sul. 

 

aglomerados high-high em 1970. Esses estão no colar metropolitano das cidades de 

Fortaleza (C
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A FIG. 6 representa um LISA Univariado da variação absoluta da taxa de participação das 

AMC’s no PIB Nacional entre 1970 e 2002. Pode-se identificar um conglomerado contíguo 

de cidades com elevado ganho em termos de taxa de participação da atividade econômica 

em grande parte da Região Norte, assim como no estado do Mato Grosso. Brasília (DF) e 

seu colar metropolitano também obtiveram ganhos expressivos no PIB Nacional nesse 

período de 32 anos. 

 
Figura 6: LISA Univariado da variação absoluta da taxa de participação das AMC’s no PIB Nacional entre 

1970 e 2002 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Ipea 
 

Na Região Nordeste não se percebe um padrão geográfico de concentração do crescimento 

econômico, pois os testes não indicaram nenhum padrão estatisticamente significativo. As 

únicas duas áreas que mostraram algum padrão significativo de crescimento econômico 
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foram a Região Metropolitana de Recife (PE) e Salvador (BA). Um aspecto em comum 

para essas áreas é que ambas capitais cresceram menos comparadas às AMC’s presentes em 

seus respectivos colares metropolitanos, demonstrando assim padrões low-high. 

no metropolitano das cidades de São Paulo (SP), 

Rio de janeiro (RJ) e Belo Horizonte (MG) obtiveram ganhos na taxa de participação do 

 

É perceptível, na Região Sudeste, uma dispersão geográfica da atividade econômica nas 

três principais cidades. Ou seja, o entor

PIB do país muito superior comparado à capital. Essa interessante dinâmica é consistente 

com a análise realizada no Capítulo 2, onde foi mostrada uma desconcentração 

populacional nas três capitais estaduais supracitadas. As AMC´s próximas a Campinas (SP) 

também obtiveram um desempenho econômico mais vigoroso comparado a esta cidade (ver 

FIG. 7). 

 
Figura 7: LISA Univariado da variação absoluta da taxa de participação das AMC’s no PIB Nacional entre 

1970 e 2002 com detalhe para a Região Sudeste 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Ipea 
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Ainda na Região Sudeste, nota-se que as AMC’s de Vitória (ES) e Vila Velha (ES) 

apresentaram significativo crescimento econômico nesse período de 32 anos. Entretanto, o 

maior aglomerado high-high do Sudeste está no estado do Rio de Janeiro, englobando toda 

a mesorregião do Norte Fluminense e parte das mesorregiões do Noroeste Fluminense, 

Centro Fluminense, Baixadas e Metropolitana do Rio de Janeiro. 

 

Na Região Sul do país existem duas áreas que se destacaram em relação ao crescimento 

econômico. A primeira área envolve parte da Região Metropolitana de Curitiba (PR), esta 

cidade exclusive, e se estende ao sul do Paraná, englobando algumas AMC’s do Vale do 

Itajaí e do Norte Catarinense. Joinville (SC) integra esse cluster high-high. A segunda área 

envolve grande parte do Nordeste do Rio Grande do Sul e da Região Metropolitana de 

Porto Alegre, esta cidade exclusive. A FIG. 6 indica que grande parte do Rio Grande do 

Sul, principalmente o Sudoeste Rio-Grandense, obteve um fraco crescimento econômico no 

período considerado. 

 

A FIG. 8 retrata um LISA Univariado da variação absoluta da taxa de participação das 

AMC’s no PIB Nacional para o período de 1975 a 1980. Ao analisar o mesmo mapa para os 

anos de 1970 a 1975 (não publicado), é perceptível que o período de 1975 a 1980 marca o 

início de um elevado crescimento econômico para a Região Norte e para o estado do Mato 

ado tanto pela expansão da fronteira agrícola nessas 

reas como pela criação da Zona Franca de Manaus, conforme salientado no Capítulo 2. 

Grosso. Este cenário pode ser explic

á
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Figura 8: LISA Univariado da variação absoluta da taxa de participação das AMC’s no PIB Nacional entre 

1975 e 1980 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Ipea 
 

Como pode ser visto no mapa, o entorno metropolitano de Brasília (DF) apresenta um 

fortalecimento do crescimento econômico justamente durante o período de 1975 a 1980. 

Outro aspecto interessante é a emergência de dois clusters high-high no estado de Minas 

Gerais. O primeiro está localizado no Vale do Aço, enquanto o segundo envolve as cidades 

de Turmalina, Bocaiúva, Itamarandiba e Diamantina. 

 

A FIG. 9 apresenta um LISA Univariado da variação absoluta da taxa de participação das 

AMC’s no PIB Nacional para o período de 1996 a 2002. O objetivo da utilização desta 

figura foi mostrar que o elevado crescimento obtido pelo Norte Fluminense é um fato 

recente, oriundo principalmente dos benefícios da extração de Petróleo da Bacia de 

Campos. 
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Figura 9: LISA Univariado da variação absoluta da taxa de participação das AMC’s no PIB Nacional entre 

1996 e 2002 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Ipea 
 

Um aspecto importante dessa figura é que as quatro capitais do Sudeste, além de Campinas 

(SP), Porto Alegre (RS), Curitiba (PR), Brasília (DF), Fortaleza (CE), Recife (PE) e 

Salvador (BA), obtiveram um crescimento econômico bastante inferior comparado às 

cidades presentes em seus respectivos colares metropolitanos. Isso demonstra a existência 

e uma forte tendência de consolidação da atividade econômica nas cidades médias 

São Paulo não se limitou às cidades das Regiões Metropolitanas. Houve um forte 

d

presentes nas Regiões Metropolitanas brasileiras. 

 

Finalmente, percebe-se que a dispersão geográfica do crescimento econômico no estado de 
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crescimento econômico em várias AMC’s presentes no oeste paulista, principalmente ao 

longo da Rodovia dos Bandeirantes. Estas foram beneficiadas principalmente pelo 

spraiamento industrial das cidades de São Paulo (SP) e Campinas (SP). e

 
Figura 10: LISA Univariado da variação absoluta da taxa de participação das AMC’s no PIB Nacional entre 

1996 e 2002 com detalhe para a Região Sudeste 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do Ipea

 

3.3 – Estudo Econométrico do Crescimento Econômico entre 1970 a 2002 

 

O estudo econométrico desta seção busca identificar as variáveis que estiveram 

correlacionadas ao crescimento econômico das AMC´s brasileiras entre 1970 e 2002. 

Assim sendo, a variável dependente usada nos modelos foi a variação absoluta da taxa de 

participação no PIB Nacional entre 1970 e 2002. Novamente não foi utilizada a taxa de 

crescimento econômico por questões de ordem estatística, as quais tendem a realçar o 

crescimento das cidades cuja base de comparação no início do período era menor. 
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A justificativa para o uso das variáveis da TAB. 8 nos modelos econométricos se deve a 

simila ela usada LAESE

ER (1995). Houve também u c o d r at  

a int e c e   

ase de dados do Ipea. 

nicialmente foram estimados 8 modelos econométricos, através dos Mínimos Quadrados 

variáveis explicativas p te na TAB. 8. A m

da para promover os testes  dia  n os e  

O – é a mes z utilizada na construção dos mapas de 

 a matriz binária de conectividade. 

niciou-se na regressão (1) com as variáveis geo  is p r , 

istância à respectiva capital estadual, latitude, longitude, além da taxa de participação no 

tag m da populaç o que  área urbana. 

nas o regressor da distân a à Brasília DF)

 o crescimento do produto das AMC´s. 

tentativa de manter uma estrutura r àqu  em G R, SCHEINKMAN & 

SHLEIF m acrés im e outras va iáveis const adas como

relevantes pela literatura empíric ernacional d rescimento conômico e presentes na

b

 

I

Ordinários, para testar as 18 resen atriz de 

vizinhança utiliza  de gnóstico – os model stimados

através do método dos MQ ma matri

aglomeração, ou seja,

 

I  gráficas: d tância à ca ital fede al

d

PIB Nacional no início do período e a porcen e ã  vive em

Percebe-se que ape ci (  não mostrou relação 

significativa com
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Tabela 9: Modelos Econométricos de Crescimento Econômico Regional – MQO 
Var
V
Nacional entr

iável Dependente: 
ariação Absoluta na Taxa de Participação no PIB 

e 1970 e 2002 

(1) 
MQO 

(2) 
MQO 

(3) 
MQO 

(4) 
MQO 

Intercepto -68.515,67 ** -36.529,23 ** -33.914,06 NS 26.736,84 NS
 (10.465,98)  (14.164,56)  (20.324,41)  (19.084,21)  
Taxa de Participação no PIB Nacional em 1970 -493.753,60 ** -671.208,90 ** -671.450,90 ** -605.802,90 ** 
 (2.913,46)  (10.902,48)  (10.901,20)  (10.458,09)  
Distância à capital federal 2,16 NS -5,58 NS -6,37 * -10,38 ** 
 (3,01)  (2,96)  (2,99)  (2,78)  
Distância à capital estadual -54,99 ** -42,09 ** -43,91 ** -41,96 ** 
 (8,13)  (8,12)  (8,30)  (7,70)  
Latitude dos municípios 583,25 ** 892,83 ** 1.079,56 ** 63,17 NS
 (201,43)  (236,27)  (257,97)  (245,52)  
Longitude dos municípios 1.727,48 ** 1.094,46 ** 1.187,03 ** -468,08 NS
 (264,35)  (266,81)  (275,28)  (272,20)  
% da população que vive em área urbana 757,46 ** 306,40 ** 253,98 ** 259,39 ** 
 (55,89)  (73,22)  (78,90)  (73,16)  
População de homens residente  1,11 ** 1,11 ** 1,62 ** 
  (0,07)  (0,07)  (0,07)  
Índice de Gini  -6.727,96 NS -5.566,17 NS -32.201,43 * 
  (17.229,48)  (17.265,91)  (16.049,82)  
Número médio de anos de estudo  11.391,16 ** 11.583,36 ** 9.465,54 ** 
  (2.575,24)  (2.714,90)  (2.517,74)  
% de domicílios urb. com serviço de coleta de lixo   91,43 * 74,08 NS
   (45,89)  (42,55)  
Esperança de vida ao nascer   -134,78 NS 105,61 NS
   (347,93)  (323,07)  
Número de homicídios     -1.378,25 ** 
     (76,88)  
Área Geográfica     1,32 ** 
     (0,08)  
Número de Observações 3659  3659  3659  3659  
R2 Ajustado 0,89  0,90  0,90  0,91  
Jarque-Bera 13845070,00 ** 17042090,00 ** 17003020,00 ** 14887010,00 ** 
Koenker-Bassett 185,13 ** 1.062,65 ** 1.067,28 ** 277,14 ** 
Moran's I (error) 6,91 ** 8,43 ** 8,39 ** 6,31 ** 
Lagrange Multiplier (lag) 2,86 NS 6,02 * 6,13 * 15,23 ** 
Robust LM (lag) 10,51 ** 17,93 ** 18,00 ** 26,92 ** 
Lagrange Multiplier (error) 45,39 ** 67,64 ** 66,61 ** 36,85 ** 
Robust LM (error) 53,03 ** 79,55 ** 78,48 ** 48,54 ** 
Lagrange Multiplier (SARMA) 55,89 ** 85,56 ** 84,61 ** 63,77 ** 

* Significativo a 5% 
** Significativo a 1% 
 

A variável taxa de participação no PIB Nacional em 1970 foi inserida nas 8 regressões 

iniciais mostrando sempre um resultado negativo e altamente significativo. Esse importante 

resultado indica que os municípios com menor nível de participação obtiveram os maiores 
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ganhos de participação no período analisado e é consistente com os recentes trabalhos 

empíricos de convergência de renda, tal como BAROSSI-FILHO & AZZONI (2002). 

 

As variáveis distância à capital federal e distância à capital estadual mostraram em geral 

uma associação negativa com o crescimento econômico. Isso pode estar indicando a 

importância da proximidade a um grande centro urbano para o crescimento econômico e 

confirmando a hipótese do fortalecimento do colar metropolitano – visto na análise gráfica 

do presente capítulo. As demais variáveis geográficas, latitude e longitude, indicaram na 

TAB. 9 que após certo controle econométrico os municípios mais perto do Equador e mais 

o Ocidente cresceram mais. Houve, portanto, uma certa interiorização da atividade 

 no início do processo de 

esenvolvimento e industrialização é essencial para explorar as economias de escala da 

 

a população em áreas urbanas, o motivo é que em aglomerados de cidades existem mais 

mportância da força produtiva para o crescimento econômico. 

 
                                                

a

econômica no país. 

 

Em relação à variável porcentagem da população que vive em área urbana, pode ser 

observado que a urbanização e o crescimento econômico caminham juntos. HENDERSON 

(2000) acredita que uma alta taxa de concentração populacional

d

aglomeração, beneficiando assim o crescimento econômico. 

 

Em geral, espera-se uma relação direta entre produtividade do trabalhador e porcentagem

d

interações produtivas, o setor de serviços é mais desenvolvido, os indivíduos possuem 

melhores oportunidades de acumular capital humano5, os spillovers de conhecimento são 

potencializados, o mercado de trabalho pode se especializar, além de possuir maior 

densidade, contribuindo assim para o search and match. 

 

Da regressão (2) em diante foi inserida a variável população de homens residentes, que 

mostrou a i

 
5  GLAESER & MARÉ (1994) demonstraram que as cidades mais densas propiciam uma maior capacidade 
para os trabalhadores adquirirem treinamento e habilidades. “Urban density can increase skill accumulation 
by speeding the rate of new experiences or the range of experiences that individuals acquire. This faster rate 
of experience should speed the accumulation of human capital.” (GLAESER; MARÉ; 1994, p. 9). 
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O regressor esperança de vida ao nascer não exibiu nenhuma relação significativa com o 

m de domicílios com 

taram fraca ass ão com smo. Apenas na 

o (4) o índice de Gini mostrou o si m  

cidad  d d nos desigual 

riam uma tendência a crescer mais. v l po m d i s i o 

e coleta de lixo foi usada como proxy para a infra-estrutura urbana, demonstrando apenas 

a associação positiv cresc con so s r 

 variável não é uma b ara a utur . 

ltados são que a esc de médi pulaç  25 ou m  

ano, e  de v  med  

úmero de homicídios, explicam as dif s ntre s de c e to e ico 

btida pelas cidades brasileiras. A  variá s i  e r o 

ico, enquanto a segunda res inge o o. 

almente utili da para obse ar o de  

B. 9 e 10 qu  

iores áreas geográficas cresceram mais no período de 1970 a 2002. 

stimação dos modelos presentes na TAB. 10 foram

tatís  9  

Gini, a porcentagem de domicí  serviço de coleta d  a esp  

nascer. Foi retirada também a l escol média da população para 

regressores relativos a  do ca mano: a porcentagem de 

e 4 anos de estudo e ntagem soas is de 11 anos 

                                              

crescimento econômico, enquanto o índice de Gini e a porcentage

serviço de coleta de lixo apresen  uma ociaç o me

regressã  uma relaçã gnificativa e negativa co a variável

dependente, indicando que as es com uma istribuição e renda me

te Já a variá e rcentage e domicíl o com serv ç

d

na regressão (3) um a com  o imento e ômico. Is pode e ta

indicando que essa oa proxy p  infra-estr a urbana6

 

Dois importantes resu olarida a da po ão com ais

anos de idade, usada como proxy do capital hum o índice iolência, ido pe ol

n erença  e as taxa  rescim n conôm

o primeira vel pos u o efeito d majora

crescimento econôm tr  mesm

 

A variável área geográfica é norm za rv s efeitos  escala da

base de dados, nota-se nas TA e, após certo controle econométrico, os

municípios com as ma

 

Para a e  retiradas as variáveis que 

mostraram pouca significância es tica na TAB. , são elas: a distância à capital federal,

o índice de lios com e lixo e erança

de vida ao  variáve aridade 

testar dois outros o nível pital hu

pessoas com menos d  a porce  de pes com ma

de estudo. 
   

g-run economic growth.” (CALDERÓN; 

6 CALDERÓN & SERVÉN (2004) construíram um índice agregado de infraestrutura incluindo 
simultaneamente o setor de transportes (malha rodoviária), o setor de energia (capacidade de geração de 
energia) e telecomunicações (telefones por 1000 habitantes). Foi usada uma base de dados contendo 121 
países entre os anos 1960 a 2000. Obteve-se como resultado que o índice do estoque de infraestrutura é 
positivo e estatisticamente robusto em relação ao crescimento do PIB per capita. “[...] the volume of 
infrastructure stocks has a significant positive effect on lon
SERVÉN; 2004, p. 26). 
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Tabela 10: Modelos Econométricos de Crescimento Econômico Regional – MQO 
Variável Dependente: 
Variação Absoluta na Taxa de Participação no PIB 
Nacional entre 1970 e 2002 

(5) 
MQO 

(6) 
MQO 

(7) 
MQO 

(8) 
MQO 

Intercepto -18.801,33 NS 15.634,84 NS 1.780,49 NS -171,85 NS
 (21.799,47)  (20.460,23)  (20.658,33)  (20.642,44)  
Taxa de Participação no PIB Nacional em 1970 -657.659,80 ** -592.396,50 ** -597.019,40 ** -602.499,90 ** 
 (10.879,55)  (10.472,72)  (10.748,67)  (10.875,77)  
Distância à capital estadual -46,99 ** -43,95 ** -40,09 ** -40,32 ** 

(7,76)  (7,22)  (7,25)  (7,25)   
Latitude dos municípios 608,87 ** -517,18 ** -483,76 * -433,47 * 
 (205,72)  (200,19)  (200,74)  (201,13)  
Longitude dos municípios 1.177,52 ** -403,39 NS -367,91 NS -333,83 NS
 (258,11)  (256,37)  (255,90)  (255,81)  
% da população que vive em área urbana 209,82 ** 254,74 ** 198,63 ** 189,64 ** 
 (73,30)  (68,16)  (69,21)  (69,19)  
População de homens residente 1,00 ** 1,48 ** 1,51 ** 1,57 ** 
 (0,07)  (0,07)  (0,08)  (0,08)  
% de pessoas com menos de quatro anos de estudo -244,02 NS -116,26 NS -0,86 NS 21,70 NS
 (170,50)  (158,58)  (160,54)  (160,51)  
% de pessoas com mais de onze anos de estudo 14.170,43 ** 11.917,78 ** 12.715,29 ** 12.213,83 ** 
 (2.377,67)  (2.214,61)  (2.255,66)  (2.258,53)  
Número de homicídios  -1.333,30 ** -1.328,40 ** -1.356,90 ** 
  (76,96)  (77,50)  (77,93)  
Área Geográfica  1,30 ** 1,28 ** 1,38 ** 
  (0,08)  (0,08)  (0,09)  
Número de médicos residentes por mil habitantes    660,11 NS 1.357,22 NS
   (1.501,91)  (1.516,33)  
PIB da indústria dividido pelo PIB dos serviços   6.033,19 ** 6.178,14 ** 
   (1.349,69)  (1.348,83)  
Terras produtivas não utilizadas     -0,14 ** 
     (0,05)  
Número de Observações 3659  3659  3659  3659  
R2 Ajustado 0,90  0,91  0,91  0,91  
Jarque-Bera 15964450,00 ** 13889050,00 ** 14279570,00 ** 14361950,00 ** 
Koenker-Bassett 1.161,14 ** 440,35 ** 443,84 ** 440,95 ** 
Moran's I (error) 7,87 ** 6,17 ** 5,59 ** 5,63 ** 
Lagrange Multiplier (lag) 7,71 ** 17,54 ** 15,50 ** 16,02 ** 
Robust LM (lag) 19,79 ** 29,87 ** 25,94 ** 26,68 ** 
Lagrange Multiplier (error) 59,27 ** 35,93 ** 29,24 ** 29,61 ** 
Robust LM (error) 71,36 ** 48,26 ** 39,68 ** 40,27 ** 
Lagrange Multiplier (SARMA) 79,07 ** 65,80 ** 55,18 ** 56,29 ** 

* Significativo a 5% 
** Significativo a 1% 
 

A principal diferença entre os resultados das TAB. 9 e 10 é que as variáveis relativas à 

posição geográfica dos municípios (latitude e longitude) passaram a apresentar uma menor 

apacidade na explicação das diferenças nas taxas de crescimento. Resultado semelhante 

pode ser visto para o número de médicos residentes. 

c
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A porcentagem de pessoas com mais de 11 anos de estudo, introduzida como nova variável 

proxy do capital humano, também demonstrou grande robustez estatística. Isso indica a 

grande importância da educação para o crescimento econômico. Entretanto, a porcentagem 

de pessoas com menos de 4 anos de estudo não mostrou associação significativa com o 

rescimento econômico. 

que a porcentagem do emprego em manufaturas repercutiu 

negativamente sobre o crescimento econômico nos condados dos Estados Unidos entre 

1960 e 1990. 

 

Uma hipótese pode elucidar a ocorrência desses diferentes resultados supracitados. Tem-se 

que nos estágios iniciais de desenvolvimento as economias possuem uma limitada 

diversidade produtiva e são baseadas fundamentalmente na produção agrícola, ou seja, a 

renda é gerada essencialmente no setor primário. Por esse motivo, estas economias são 

caracterizadas como agrário-exportadoras. Com o surgimento da industrialização o país 

passa por um período de elevado crescimento econômico e início de uma incipiente 

diversificação produtiva, nesse momento inicia a hegemonia do capital industrial e o setor 

secundário da economia passa a ter primazia na geração de riquezas. Como o Brasil, no 

período de 1970 a 2002, esteve inserido nesse estágio de desenvolvimento, a variável PIB 

da indústria dividido pelo PIB dos serviços mostrou forte associação positiva com o 

crescimento econômico. Os países desenvolvidos, como os Estados Unidos, já atingiram 

estágios mais avançados de desenvolvimento onde a base da atividade econômica é o setor 

de serviços (finanças, pesquisa, consultoria, entre outros). Por essa razão, observou-se uma 

relação negativa entre a porcentagem do emprego em manufaturas e o crescimento 

econômico nas cidades norte-americanas. 

 

c

 

Identifica-se, através do regressor PIB da indústria dividido pelo PIB dos serviços, que as 

cidades voltadas à atividade industrial apresentaram um crescimento econômico mais 

vigoroso. Isso demonstra que a primazia entre 1970 e 2002, no Brasil, foi das atividades 

industriais. Esse resultado é oposto ao de GLAESER, SCHEINKMAN & SHLEIFER 

(1995) que mostraram 
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A variável terras produtivas não utilizadas, construída pelo Censo Agropecuário de 1970 e 

 de medida. O sinal 

 dem do a im ia do u dutivo as 

s para um nível mais elevado o do ár qü  

escimento econômico. Nesse sentido de cam ic

s diagnósticos de resultados dos m

eterocedasticidade e não-normalidade nos resíd os. Por  esulta a  relev  é a 

 

e os coeficientes pode tar viesados. Procedeu-se assim c

izando modelos econométri s ciais ultad  

1. 

obtida diretamente do website do Ipea, possui o hectare como unidade

negativo associado a ela pode estar onstran portânc so pro  das áre

agrícola  do produt setor prim io e conse entemente

maior cr sta -se as polít as de reforma agrária. 

 

O odelos das TAB. 9 e 10 indicaram a presença de 

h u ém, o r do m is ante  

forte dependência espacial presente na base de dados, sendo assim, o modelo pode estar

mal especificado m es om a re-

estimação da TAB. 10 util cos e pa . Os res os estão

reportados na TAB. 1
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Tabela 11: Modelos Econométricos de Crescimento Econômico Regional – SARMA 
Variável Dependente: 
Variação Absoluta na Taxa de Participação no PIB 
Nacional entre 1970 e 2002 

(9) 
SARMA 

(10) 
SARMA 

(11) 
SARMA 

(12) 
SARMA 

Intercepto -27.047,80 NS 3.366,24 NS -6.573,06 NS -7.332,60 NS
 (25.163,60)  (22.870,60)  (22.894,00)  (22.819,90)  
W_CRESC -0,02 ** -0,03 ** -0,03 ** -0,03 ** 
 (0,01)  (0,01)  (0,01)  (0,01)  
Taxa de Participação no PIB Nacional em 1970 -667.718,00 ** -591.709,00 ** -595.187,00 ** -601.390,00 ** 
 (11.094,30)  (10.721,30)  (10.995,00)  (11.121,20)  
Distância à capital estadual -47,91 ** -44,19 ** -41,38 ** -41,35 ** 
 (9,68)  (8,61)  (8,55)  (8,51)  
Latitude dos municípios 473,63 NS -506,90 * -476,60 * -445,55 NS
 (260,01)  (236,51)  (234,44)  (233,61)  
Longitude dos municípios 983,98 ** -383,66 NS -349,75 NS -341,54 NS
 (334,52)  (306,83)  (303,10)  (301,74)  
% da população que vive em área urbana 188,78 * 219,12 ** 178,55 ** 168,58 * 
 (78,35)  (71,93)  (72,63)  (72,52)  
População de homens residente 1,07 ** 1,51 ** 1,53 ** 1,59 ** 
 (0,07)  (0,07)  (0,08)  (0,08)  
% de pessoas com menos de quatro anos de estudo -77,98 NS 26,52 NS 103,99 NS 121,65 NS
 (190,56)  (173,43)  (174,10)  (173,69)  
% de pessoas com mais de onze anos de estudo 14.135,80 ** 12.506,70 ** 13.071,40 ** 12.507,50 ** 
 (2.419,84)  (2.243,11)  (2.287,97)  (2.290,00)  
Número de homicídios  -1.374,54 ** -1.371,61 ** -1.400,14 ** 
  (76,49)  (76,98)  (77,33)  
Área Geográfica  1,34 ** 1,32 ** 1,44 ** 
  (0,08)  (0,08)  (0,09)  
Número de médicos residentes por mil habitantes    618,23 NS 1.354,28 NS
   (1.481,31)  (1.495,00)  
PIB da indústria dividido pelo PIB dos serviços   4.592,67 ** 4.768,77 ** 
   (1.366,77)  (1.365,07)  
Terras produtivas não utilizadas     -0,16 ** 
     (0,05)  
LAMBDA 0,25 ** 0,21 ** 0,20 ** 0,19 ** 
 (<0,005)  (<0,005)  (<0,005)  (<0,005)  
Número de Observações 3659 3659 3659 3659 
R2 Buse 0,90 0,92 0,92 0,92 

* Significativo a 5% 
** Significativo a 1% 
 

A elevada significância estatística da variável dependente defasada espacialmente, 

W_CRESC, confirma a hipótese de concentração geográfica do crescimento econômico em 

algumas áreas do país. Esse fato já havia sido verificado na análise de associação espacial. 

A inclusão dessa variável promoveu um controle para a dependência espacial existente no 

modelo. 
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A alteração aos modelos em virtude da inclusão de W_CRESC pode ser considerada 

eis latitude e 

iente o da variável PIB da indústria dividido pelo 

 serviços. 

ara testar a robustez dos resultados enco o , foi a e-estim o modelo com 

ma maior homogeneidade da base de

ados a apenas 1401 AMC´s, essas corre  a todas as AMC´s presentes na Região 

 uma matriz binária d tividad

pequena, uma vez que ocorreu apenas um maior enfraquecimento das variáv

longitude e uma redução do coefic  estimad

PIB dos

 

P ntrad s feita  r ação d

u  dados. Para isso, promoveu-se a redução da base de 

d spondem

Sudeste. Os resultados obtidos estão representados na TAB. 12. A matriz de vizinhança 

utilizada neste modelo também foi e conec e. 
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Tabela 12: Modelos Econométricos de Crescimento Econômico – Região Sudeste – SARMA 
Variável Dependente: 
Variação Absoluta na Taxa de Participação no PIB 
Nacional entre 1970 e 2002 

(13) 
SARMA 

(14) 
SARMA 

(15) 
SARMA 

(16) 
SARMA 

Intercepto 19.620,70 NS -7.916,89 NS -24.860,80 NS -22.665,40 NS
 (42.966,00)  (37.524,10)  (37.620,90)  (37.594,80)  
W_CRESC -0,01 NS -0,03 ** -0,03 ** -0,03 **
 (0,01)  (0,01)  (0,01)  (0,01)  
Taxa de Participação no PIB Nacional em 1970 -561.662,00 ** -564.747,00 ** -573.853,00 ** -570.888,00 **
 (19.809,10)  (17.613,90)  (17.676,10)  (17.736,00)  
Distância à capital estadual -40,99 * -65,09 ** -54,23 ** -53,91 **
 (18,72)  (18,04)  (17,98)  (17,95)  
Índice de Gini -23.505,70 NS -44.452,70 NS -32.321,30 NS -33.013,40 NS
 (32.854,10)  (28.811,00)  (29.092,10)  (29.061,10)  
% de domicílios urb. com serviço de coleta de lixo 6,07 NS 87,53 NS 56,78 NS 57,66 NS
 (93,69)  (85,19)  (84,78)  (84,65)  
% da população que vive em área urbana 502,33 ** 357,46 ** 270,67 * 281,84 * 
 (157,57)  (136,53)  (137,86)  (137,85)  
População de homens residente 0,36 ** 1,92 ** 1,99 ** 1,96 **
 (0,13)  (0,14)  (0,14)  (0,14)  
% de pessoas com menos de quatro anos de estudo -100,56 NS 337,14 NS 427,47 NS 400,40 NS
 (399,21)  (348,36)  (348,96)  (348,86)  
% de pessoas com mais de onze anos de estudo 4.335,63 NS 3.562,74 NS 4.893,67 NS 4.807,20 NS
 (3.612,79)  (3.102,17)  (3.293,03)  (3.289,78)  
Número de homicídios  -2.235,17 ** -2.254,49 ** -2.244,03 **
  (101,06)  (101,00)  (101,06)  
Área Geográfica  2,62 NS 2,29 NS -0,08 NS
  (1,99)  (1,98)  (2,38)  
Número de médicos residentes por mil habitantes    -101,83 NS -297,54 NS
   (3.038,01)  (3.036,80)  
PIB da indústria dividido pelo PIB dos serviços   8.019,75 ** 7.870,70 **
   (2.190,09)  (2.189,31)  
Terras produtivas não utilizadas     0,83 NS
     (0,47)  
LAMBDA 0,24 ** 0,33 ** 0,32 ** 0,32 **
 (<0,005)  (<0,005)  (<0,005)  (<0,005)  
Número de Observações 1401 1401 1401 1401 
R2 Buse 0,95 0,97 0,97 0,97 

* Significativo a 5% 
** Significativo a 1% 
 

A significância estatística de W_CRESC mostra que existe uma concentração espacial do 

crescimento econômico também para a Região Sudeste, fato comprovado a partir da 

bservação da FIG. 6. Portanto, a inclusão desta variável ao modelo foi necessária para o

controlar a dependência espacial presente na base de dados. 
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O sinal algébrico, assim como a significância estatística, da variável taxa de participação 

em 1970 confirmam um resultado robusto presente nos modelos das TAB. 9, 10, 11 e 12, 

existiu uma convergência condicional entre os níveis do PIB das AMC´s do Brasil e da 

egião Sudeste durante o período analisado. Confirmou-se também que os municípios mais 

e lixo e o número de médicos residentes por mil habitantes. 

 estatística 

uando foi usado apenas os dados da Região Sudeste: área geográfica e terras produtivas 

onde a primazia da atividade econômica foi a produção industrial exibiram taxas 

e crescimento econômico superiores. Isso demonstra a importância do setor secundário 

te e à oeste e peso igual a 0 caso contrário, 

R

próximos às capitais estaduais, isto é, presentes nas Regiões Metropolitanas ou mesmo 

próximas a essas, cresceram a taxas mais vigorosas. Ao analisar o regressor população de 

homens residentes percebe-se a importância da força de trabalho para impulsionar o 

crescimento econômico. 

 

Três importantes variáveis continuaram mostrando relações não-significativas com o 

crescimento econômico, são elas: o índice de Gini, a porcentagem de domicílios urbanos 

com serviço de coleta d

 

Surpreendentemente, as duas variáveis educacionais não se associaram significativamente 

ao crescimento econômico quando foi utilizado o modelo reduzido. Esse resultado pode ser 

explicado pela menor variabilidade dos dados educacionais entre os quatro estados 

presentes na amostra. Dois outros regressores também perderam significância

q

não utilizadas. 

 

As regressões (14), (15) e (16) confirmam a robustez estatística do indicador do índice de 

violência, afinal este sempre demonstrou uma associação fortemente negativa com a 

variável dependente em todas as regressões em que foi incluída. Finalmente, é possível 

inferir, a partir da análise da variável PIB da indústria dividido pelo PIB dos serviços, que 

as cidades 

d

para a Região Sudeste. 

 

Para testar os resultados obtidos na TAB. 12 promoveu-se a re-estimação do modelo com 

uma matriz de vizinhança diferente. Essa nova matriz atribui peso igual a 1 para os 

municípios presentes ao norte, ao sul, à les
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podendo ser chamada de “Movimento da Torre”. Os resultados obtidos com a re-estimação 

do modelo são bastante similares aos resultados do modelo original, conforme pode ser 

onstatado na TAB. 26 do Anexo. 

ercebe-se também a existência de forças centrífugas em relação à atividade 

conômica nas Regiões Metropolitanas, isso porque as AMC´s presentes no contorno 

drões de 

utocorrelação espacial do crescimento demográfico (analisados no Capítulo 2). Isso 

gébricos foram: taxa de participação em 1970, número 

e homicídios, população de homens residentes e PIB da indústria dividido pelo PIB dos 

ses regressores, os dois primeiros se associaram negativamente com o 

rescimento econômico, enquanto os demais regressores se associaram positivamente com 

nômico no período 1970 a 2002. Diferentemente disso, 

s modelos econométricos do Capítulo 4 possuem como objetivo identificar variáveis que 

expliquem as diferenças entre o produto das cidades. Assim sendo, o PIB municipal do ano 

2000 será usado como variável dependente. 

c

 

A análise de autocorrelação espacial, realizada no presente capítulo, mostrou a emergência 

de uma associação espacial positiva de elevados valores para o ganho da taxa de 

participação no PIB nacional para a Região Norte e para o estado do Mato Grosso. Esse 

cenário indica a ocorrência de uma certa interiorização da atividade econômica no espaço 

brasileiro. P

e

metropolitano obtiveram um crescimento econômico superior comparado àquele obtido 

pelas cidades centrais. 

 

Desta forma, é possível observar que os padrões de autocorrelação espacial do crescimento 

econômico (identificados no presente capítulo) são semelhantes aos pa

a

evidencia a importância das variáveis demográficas para a atividade econômica. 

 

Os resultados dos modelos econométricos indicam que as variáveis que correlacionaram 

significativamente com o crescimento econômico do período 1970 a 2002 em ambas as 

amostras e com os mesmos sinais al

d

serviços. Dentre es

c

o mesmo. 

 

A análise econométrica supracitada buscou identificar variáveis que estiveram 

correlacionadas ao crescimento eco

o
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CAPÍTULO 4: COMPORTAMENTO DO PIB MUNICIPAL ENTRE 1999 E 2003: 

ANÁLISE EXPLORATÓRIA 

 uma caracterização das regiões, dos estados e das principais 

lor do produto, distribuição espacial do mesmo e 

rante o período de 1999 a 2003. A seguir, será promovida uma 

ial utilizando o Local Indicator of Spatial Association (LISA) 

es que possuam elevada associação s níveis de atividade 

dadas quais são as variáveis explicativas para o nível da renda dos 

no 2000. No pool de variáv cativas estão contidas 

, como latitude e longitude da sede do município, variáveis 

como taxa de urbanização e população total m , e indicadores sociais, 

 ensino médio e a porcentagem de indigentes. 

 

Neste capítulo será feita

cidades brasileiras no que se refere ao va

dinâmica de crescimento du

análise de associação espac

para identificar as regiõ  espacial do

econômica. 

 

Finalmente, serão estu

municípios brasileiros no a eis expli

variáveis geográficas

demográficas, asculina

como a taxa bruta de freqüência ao

 

Assim sendo, será possível promover uma hierarquização das regiões, dos estados e das 

principais cidades brasileiras no que se refere ao nível do produto e crescimento econômico 

no período 1999 a 2003. Também será possível reconhecer pontos de concentração da 

atividade econômica no espaço e identificar variáveis que correlacionaram com o PIB dos 

municípios brasileiros no ano 2000. 

 

4.1 – Metodologia 

 

Para a identificação do valor do produto dos municípios foram utilizados os dados do IBGE 

referentes à divulgação do PIB por município nos anos de 1999, 2000, 2001, 2002 e 2003.7 

Os dados para a construção do pool de variáveis explicativas dos modelos de regressão 

foram retirados do Censo de 2000. 

 

                                                 
7 A metodologia de cálculo do PIB dos Municípios, dada a preços correntes, baseia-se na distribuição pelos 
municípios do valor adicionado das atividades econômicas das Contas Regionais do Brasil. 
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A TAB. 13 apresenta todas as variáveis utilizadas ao longo deste capítulo e a fonte dos 

dados: 

 
Tabela 13: Lista das variáveis 
Variáveis Fonte 
Ano de Instalação do Município Censo 2000 
Longitude da sede do Município (graus) Censo 2000 
Latitude da sede do Município (graus) Censo 2000 

Censo 2000 Densidade demográfica, 2000 (hab/km²) 
Taxa de urbanização, 2000 (%) Censo 2000 
Distância à capital do estado (km) Censo 2000 
Dummy para Portos (marítimo ou fluvial) Censo 2000 
População total masculina, 2000 Censo 2000 
Porcentagem de indigentes, 2000 Censo 2000 
Índice de Violência, 2000 Censo 2000 
Unidades de atendimento médico Censo 2000 
Mortalidade até um ano de idade, 2000 Censo 2000 
Esperança de vida ao nascer (anos), 2000 Censo 2000 
Taxa de alfabetização (%), 2000 Censo 2000 
Taxa bruta de freqüência ao ensino médio (%), 2000 Censo 2000 
Índice de Gini, 2000 Censo 2000 
Bolsa Escola (Famílias Atendidas - total do município) Censo 2000 
Dummy para a Região Metropolitana de São Paulo IBGE 

FONTE: Elaboração própria. 
 

O primeiro problema identificado foi a existência de 5560 municípios na base de dados do 

IBGE, enquanto o número de municípios existentes no ano da realização do Censo era de 

5507. Foi necessário, portanto, fazer a compatibilização da base de dados do IBGE, através 

a agregação dos municípios criados aos respectivos municípios dos quais eles foram 

o d

 

A iz de vizinha empregada na con apas de aglomeração é a mes

utilizada em LEMOS et. al. (2005a), esta consiste em uma matriz que atribui peso igual a 1 

se nicípio for um inho imediato, e atribui peso igual a 0 caso contrário. Essa mat

onectividade ou “Movime to da Rainha”. Para a 

correlacionadas com o crescimento do PIB entre 1999 e 2003, em complemento à análise 

d

desmembr oados. A lista d s municípios agregad s consta na TAB. 28 o Anexo. 

matr nça strução dos m ma 

o mu  viz riz 

pode ser chamada de Matriz Binária de C n

análise econométrica deste capítulo foi utilizando o método tradicional em cross section, 

através dos Mínimos Quadrados Ordinários, assim como modelos de econometria espacial. 

 

Embora tenha sido feito um modelo econométrico em busca das variáveis que estão 
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realizada no Capítulo 3, os resultados obtidos não foram plausíveis. Isso pode ser explicado 

pelo fato de que o período de tempo estudado é muito curto. Por esse motivo, o único 

xercício econométrico retratado neste capítulo se refere ao estudo do nível do produto 

nálise a seguir promove uma caracterização geral das regiões e dos 

stados brasileiros. Será feito um estudo comparativo da taxa de participação e da 

esceu a uma taxa de 4,4%, em todos os 

emais anos o crescimento econômico não superou 2%.  

e

municipal no ano 2000, ou seja, usando a variável PIB municipal em 2000 como variável 

dependente. 

 

4.2 – Análise da Dinâmica do PIB Municipal: 1999 a 2003 

 

Antes de iniciar os modelos econométricos é necessário fazer uma breve análise dos dados 

para uma caracterização geral do comportamento do PIB nacional, assim como o 

desempenho econômico das regiões, dos estados e municípios durante os anos de 1999 a 

2003. Portanto, a a

e

performance econômica destas localidades. ANDRADE & SERRA (2001) promovem um 

estudo similar utilizando uma série histórica mais longa (1975 a 1996). 

 

O período estudado é marcado por um baixo crescimento econômico (ver TAB. 14). Com 

exceção do ano de 2000, quando a economia cr

d

 

Tabela 14: Crescimento Setorial Agregado 1999/2003 

Ano PIB – Var. real anual 
(em %) 

PIB Agropecuária – Var. real 
anual (em %) 

PIB Indústria – Var. real anual 
(em %) 

PIB Serviços – Var. real anual 
(em %) 

1999 0,79 8,33 -2,22 2,01

2000 4,36 2,15 4,81 3,80

2001 1,31 5,76 -0,50 1,75

2002 1,93 5,54 2,57 1,61

2003 0,54 4,49 -0,01 0,67

FONTE: Elaboração própria a partir de informações do IBGE   
 

O resultado para a variação do valor total produzido pela indústria no período foi muito 

desapontador, com retração em três dos cinco anos estudados. Em relação ao setor de 

serviços, apesar desse ter mostrado um resultado positivo para todos os anos, o resultado 

ficou bem aquém do desempenho da agropecuária. Portanto, durante quase todo período, a 
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expansão da atividade econômica foi induzida pelo setor primário, sendo esse, o único setor 

que mostrou um bom desempenho, com crescimento de até 8,3% em 1999. 

 

Os valores do PIB dos municípios, nos diferentes anos da amostra, são dados a preços 

correntes. Sendo assim, as variações do PIB municipal entre os anos da amostra são 

nominais e não reais. Para evitar esse problema foi analisada a taxa de participação, ou seja, 

o valor do produto municipal dividido pelo PIB nacional. Ao realizar a comparação entre 

cidades, estados e/ou regiões foi feita a suposição de que os diferenciais de inflação entre 

elas entre 1999 a 2003 foram nulos. Isto é, que o vetor de preços relativos ficou 

estabilizado. Essa hipótese não é preocupante, uma vez que os níveis inflacionários no 

rasil no período de 1999 a 2003 foram baixos, assim sendo, os diferenciais de inflação são 

var a TA 5 sív rc qu stados  Norte do uem 

e participação no u ci aixas. O Pará i a maior taxa de 

ção, poré  nenhum e os  estudados, co u atingir uma taxa 

icipação s r  C  p er  na TAB. 17,  cidade de B  

e 29% do P o a  a 00

azonas pos e  m ta  p ação da regiã tanto, a ativ

est st an nc da idade de Man e no ano de 

u mais de 84% do PIB do Am s. pode ser atribuí xistência da  

 de Manau

estado eg o s ní de atividade e ica muito baixas, 

 dos outr o u a e participação ior a 0,6% d  

ar a TA  é v ce ue dução da regi te está fortem  

 nas is es ,  que em quatro das s pitais havia  

to do seu respectivo estado no ano 2000. Portanto, é 

B

quase desprezíveis. 

 

Ao obser B. 1 é pos el pe eber e os e  da região país poss

taxas d  Prod to Na onal muito b possu

participa m, em  mom nto, d  anos nsegui

de part uperio a 2%. omo ode s  visto está na elém

mais d rodut  do est do no no 20 . 

 

O Am sui a s gunda aior xa de articip o, entre idade 

econômica do ado e á bast te co entra  na c aus, qu 2001 

concentro azona  Isso do à e Zona

Franca s. 

 

Os outros s da r ião N rte po suem veis conôm

nenhum os cinco estad s poss iu um  taxa d  super o PIB

Nacional. 

 

Ao observ B. 17  possí el per ber q  a pro ão Nor ente

concentrada capita  dos tados sendo ete ca  uma

concentração superior a 65% do Produ
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possível afirmar que existe um grande vazio econômico na região Norte do Brasil, com 

ressalvo de algumas “ilhas”, essas compreendem basicamente as capitais dos estados. 

 

Em relação à performance econômica, todos os estados da região Norte têm conseguido um 

anho paulatino em suas taxas de participação. Afinal, é possível perceber na TAB. 16 que 

(em pontos percentuais) 

g

a região Norte conseguiu aumentar sua taxa de participação em 11,9% entre 1999 e 2003. 

Os estados que obtiveram um desempenho econômico mais significativo foram Tocantins, 

Amapá e Roraima. Esses conseguiram ganhos na taxa de participação superiores a 20%. 

Dentre os estados da região Norte, o Amazonas conseguiu o maior ganho em pontos 

percentuais do PIB Nacional. 

 

Tabela 15: Taxa de participação das unidades federativas no PIB Nacional 

  Taxa de Participação (em %) Variação Percentual na Taxa 
de Participação (em %) 

Variação Absoluta na Taxa 
de Participação 

Unidades da 
Federação 1999 2000 2001 2002 2003 1999-2003 1999-2003 

Rondônia 0,5158 0,5108 0,5074 0,5411 0,5457 5,7902 0,0299
Acre 0,1599 0,1546 0,1602 0,1678 0,1745 9,1531 0,0146
Amazonas 1,5973 1,7138 1,7298 1,8596 1,8033 12,9001 0,2060
Roraima 0,0839 0,1014 0,1017 0,1105 0,1078 28,4461 0,0239
Pará 1,7122 1,7175 1,8142 1,8967 1,8774 9,6483 0,1652
Amapá 0,1627 0,1787 0,1880 0,1971 0,1981 21,8006 0,0354
Tocantins 0,2163 0,2225 0,2558 0,2634 0,2692 24,4904 0,0529
Maranhão 0,8131 0,8360 0,8587 0,8484 0,8986 10,5143 0,0855
Piauí 0,4861 0,4840 0,4650 0,4581 0,4707 -3,1649 -0,0154
Ceará 2,0035 1,8887 1,8003 1,7982 1,8266 -8,8293 -0,1769
Rio Grande do Norte 0,7853 0,8439 0,8203 0,8643 0,8801 12,0657 0,0948
Paraíba 0,8150 0,8388 0,8569 0,8643 0,8811 8,1083 0,0661
Pernambuco 2,6720 2,6449 2,6465 2,7124 2,7157 1,6334 0,0437
Alagoas 0,6602 0,6377 0,6314 0,6513 0,6635 0,5097 0,0033
Sergipe 0,5580 0,5376 0,6844 0,7055 0,7521 34,7767 0,1941
Bahia 4,3169 4,3766 4,3587 4,6138 4,7017 8,9126 0,3848
Minas Gerais 9,6266 9,6407 9,4708 9,3155 9,2884 -3,5131 -0,3382
Espírito Santo 1,9276 1,9551 1,8802 1,8367 1,8622 -3,3928 -0,0654
Rio de Janeiro 11,7492 12,5199 12,3491 12,6382 12,2341 4,1265 0,4849
São Paulo 34,9420 33,6724 33,4210 32,5512 31,7966 -9,0018 -3,1454
Paraná 6,3382 5,9903 6,0706 6,0511 6,3617 0,3714 0,0235
Santa Catarina 3,6640 3,8527 3,8820 3,8505 3,9978 9,1107 0,3338
Rio Grande do Sul 7,7477 7,7310 7,8486 7,7600 8,2278 6,1970 0,4801
Mato Grosso do Sul 1,1194 1,0771 1,1459 1,1399 1,2190 8,8976 0,0996
Mato Grosso 1,2016 1,2194 1,2057 1,3290 1,4532 20,9474 0,2516
Goiás 1,8401 1,9673 2,0896 2,3253 2,3670 28,6344 0,5269
Distrito Federal 2,2854 2,6867 2,7572 2,6502 2,4260 6,1505 0,1406

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE  
 

 65



Na região Nordeste também é possível identificar estados com taxas de participação muito 

baixas, abaixo de 1% do PIB brasileiro, esse é o caso do Maranhão, Piauí, Rio Grande do 

orte, Paraíba, Alagoas e Sergipe. O estado com o maior nível de atividade econômica no 

alisar anh e pa paç erceb  um cen tante hete  Os 

s do C Pia d importância econômica, com retração das suas taxas de 

pação 8% pe ente. Os estados de Alagoas e Pernambuco 

um pe c ico esto, com a manutenção das suas taxas de 

s nordestinos obtiveram grande expansão das suas 

ação em 5,2%. Isto significa um ganho de 0,68% do 

IB Nacional. 

idade que mais cresceu no 

rasil no período estudado. 

N

Nordeste é a Bahia, com 4,7% do PIB brasileiro em 2003. 

 

Ao an os g os d rtici ão p e-se ário bas rogêneo.

estado eará e uí per eram 

partici em 8,  e 3,2%, res ctivam

exibiram  desem nho e onôm  mod

participação. Os outros cinco estado

atividades, com destaque para o Sergipe, que foi o estado que mais cresceu no Brasil no 

período de 1999 a 2003, e para a Bahia, que mesmo possuindo alta taxa de participação, 

conseguiu aumentar ainda mais sua importância no cenário nacional. Com isso, a Bahia 

obteve o maior ganho do PIB Nacional dentre os estados nordestinos. 

 

A TAB. 16 demonstra que, induzido pelo bom desempenho econômico destes estados, o 

Nordeste expandiu sua taxa de particip

P

 

O crescimento do PIB relativo obtido pelos estados do Sergipe e Bahia não pode ser 

atribuído ao desempenho das capitais destes estados. Isso porque tanto Aracajú como 

Salvador perderam importância dentro de seus estados, ou seja, cresceram menos do que a 

média de seu estado. A performance de Sergipe foi influenciada pela expansão de Pirambu, 

Rosário do Catete e Canindé de São Francisco, esta última é a c

B

 

É possível afirmar que o crescimento econômico foi geograficamente equilibrado na Bahia. 

Isso porque a performance do estado pode ser atribuída tanto ao bom desempenho de 

cidades litorâneas da Região Metropolitana de Salvador (como Camaçari, São Francisco do 

Conde e Candeias), quanto por cidades litorâneas fora da Região Metropolitana (como 

 66



Catu), assim como cidades do oeste baiano (como São Desidério e Barreiras). Essas duas 

(em pontos percentuais)

cidades fazem parte da expansão da fronteira agrícola – ver YOUNG & FAUSTO (1998). 

 

Tabela 16: Taxa de participação das regiões no PIB Nacional  

  Taxa de Participação (em %) Variação Percentual na Taxa 
de Participação (em %) 

Variação Absoluta na 
Taxa de Participação 

Regiões 1999 2000 2001 2002 2003 1999-2003 1999-2003 
Norte 4,4480 4,5993 4,7572 5,0363 4,9760 11,8715 0,5280
Nordeste 13,1101 13,0882 13,1223 13,5163 13,7900 5,1859 0,6799
Sudeste 58,2455 57,7881 57,1210 56,3416 55,1814 -5,2608 -3,0641
Sul 17,7499 17,5740 17,8012 17,6615 18,5873 4,7182 0,8374
Centro-Oeste 6,4465 6,9504 7,1983 7,4443 7,4652 15,8034 1,0187

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE  
 

Pelo fato dos três estados mais ricos do país estarem no Sudeste, a taxa de participação 

desta região no PIB Nacional é muito elevada, 58,3% em 1999. São Paulo é o estado mais 

rico do país, concentrando mais de 30% da atividade econômica do país para todos os anos 

a amostra. O Rio de Janeiro é o segundo estado em importância econômica, com 12,2% do 

te o período, isso representa uma perda de 3,1% do PIB 

acional. O único estado na região Sudeste que cresceu acima da média nacional foi o Rio 

 o estado 

ais industrializado do país e, como foi visto na TAB. 14, o resultado do PIB Industrial foi 

Paraíba Paulista, estas três últimas litorâneas. 

d

PIB Nacional em 2003. Minas Gerais possui a terceira maior taxa de participação do país, 

tendo quase 10% do Produto Nacional. Finalmente, o Espírito Santo contribui com um 

valor próximo a 2% do PIB brasileiro. 

 

A análise do crescimento econômico revela uma dinâmica interessante. Os estados de 

Minas Gerais e Espírito Santo reduziram suas taxas de participação em cerca de 3%. São 

Paulo foi o estado que menos cresceu no Brasil nos anos de 1999 a 2003, reduzindo sua 

taxa de participação em 9% duran

N

de Janeiro, expandindo sua taxa de participação em mais de 4%. 

 

O fraco desempenho de São Paulo pode estar relacionado ao fato de que esse é

m

desapontador. As cidades que mais contribuíram para a queda de 9% na taxa de 

participação do estado estão localizadas principalmente ao norte da mesorregião de 

Campinas e nas mesorregiões do Litoral Sul Paulista, Metropolitana de São Paulo e Vale do 
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A cidade de São Paulo, influenciada pelo resultado do PIB Industrial, obteve uma retração 

de 18,3% na sua taxa de participação em apenas 4 anos. Dentre as cidades mais 

portantes, Paulínia apresentou a maior taxa de crescimento, saindo da décima quarta 

ses apenas 13 induziram o crescimento do estado, ao 

rescer acima da média estadual. As cidades são Porto Real, Rio das Ostras, Macaé, 

 Bacia de 

ampos, também da Petrobrás. Esse resultado associa-se com AZZONI & FERREIRA 

ômico associam-se em geral a 

aumentos na desigualdade regional de rendas per capita, enquanto que os períodos de 

im

posição em importância econômica no estado em 1999 para a sexta posição em 2003. Nessa 

cidade está instalada a refinaria de REPLAN, da Petrobrás. 

 

É possível afirmar que o crescimento obtido pelo Rio de Janeiro não ocorreu devido a 

mudanças estruturais ou investimentos produtivos em novos setores e/ou regiões. Isso 

porque das 91 cidades fluminen

c

Armação de Búzios, Casimiro de Abreu, São João da Barra, Carapebus, Campos dos 

Goytacazes, Cabo Frio, Quissamã, Tanguá, Duque de Caxias e Itaguaí. 

 

Assim sendo, pode-se inferir que o resultado obtido pelo Rio de Janeiro decorre em parte da 

exploração turística, concentrada na microrregião dos lagos, mas principalmente devido aos 

benefícios do petróleo em Duque de Caxias, onde está uma refinaria da Petrobrás (REDUC) 

e na microrregião de Macaé, onde opera o centro de extração de petróleo da

C

(1997), que mostraram, ao analisar os 21 gêneros industriais da Indústria de Transformação 

brasileira entre 1970 e 1995, que a competitividade do Rio de Janeiro apresentou declínio 

durante todo o período. 

 

Observa-se, nos anos de 1999 a 2003, uma certa convergência nas taxas de participação dos 

estados brasileiros, uma vez que a região mais rica do país, o Sudeste, foi a que apresentou 

pior desempenho econômico. Esse resultado é consistente com AZZONI (1997). 

 

AZZONI (1997) analisa a relação entre crescimento econômico e grau de desigualdade, 

mostrando que os períodos de rápido crescimento econ
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crescimento econômico baixo estão associados a diminuição na desigualdade8. Os únicos 

e consumo. Como grande 

arte desses setores estão localizados em São Paulo, este estado foi bastante prejudicado, 

nalisando a região Sul constata-se que a distribuição da atividade econômica entre os 

. Santa Catarina deteve 4% do PIB 

nacional, o Paraná 6,3% e o Rio Grande do Sul, o to estad is rico do país, 

valores para o ano de 2003. Ao observar a 

 possível afirmar que tribuição da atividade econômica é relativam  

bém dentro dos estados, a participação das capitais no produto do seu 

estado é baixa, Curitiba  obteve o ior valor (15,6% em 2003). 

 região Sul é caracteri pela segunda maior taxa de participação entre as 

eteve 18,6% do PIB brasileiro em 2003, e ao contrário da região Norte, o Sul é 

 melhor distribuição da atividade econômica no espaço. 

ar a performance econô  constat que os t stados sulinos cresceram 

nacional. Destaque para Santa Catarina, que obteve uma variação pos  

a de participação superior a 9%, e Rio Grande do Sul cujo resultado foi de 6,2%. 

om desempenho dos estados, o Sul expandiu sua taxa de participação em 4,7% 

 e 2003. Durante esse período a regiã  ganhou % do PI cional o

oximadamente 13 bil  de reais 003. 

períodos que fogem a essa regra são 1955 a 1960 e 1975 a 1980, esses dois períodos foram 

marcados por esforços governamentais para redução da desigualdade regional. 

 

Essa hipótese de uma associação negativa entre a velocidade de convergência e o 

crescimento do PIB nacional, pode ser explicada pelo fato de que a expansão da demanda 

interna beneficia mais os setores voltados à produção de bens d

p

afinal o período de 1999 a 2003 é marcado por baixo crescimento econômico e industrial, 

conforme salientado na TAB. 14. 

 

A

estados é menos desigual comparado a outras regiões

quar o ma

concentrou 8,2% do PIB brasileiro, todos os 

TAB. 17 é a dis ente

equilibrada tam

respectivo (PR)  ma

 

Portanto, a zada 

regiões, d

marcado pela

 

Ao observ mica a-se rês e

acima da média itiva

na sua tax

Com esse b

entre 1999 o Sul  0,84 B Na  que 

representa apr hões  em 2

                                                 
tudo mais detalhado de con ncia de re  capita rasil ver B SSI-FILH8 Para um es vergê nda per  no B ARO O & 

AZZONI (2002). 
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A expansão de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul pode ser atribuída ao resultado dos 

pequenos municípios – cidades que detêm menos de 1% do produto desses estados. Essas 

cresceram, em geral, a taxas bem mais elevadas comparadas à média de seus estados. Ao 

analisar as maiores cidades, percebe-se que São Francisco do Sul e Triunfo foram as que 

mais cresceram em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul, respectivamente. Essa 

teressante dinâmica também é observada no estado do Paraná. 

Capitais das Unidades Federativas 1999 2000 2001 2002 2003 

in

 

Conclui-se que além da atividade econômica se encontrar mais bem distribuída 

geograficamente na região Sul, foram as pequenas cidades que lideraram o crescimento no 

período estudado, aumentando ainda mais a uniformidade da distribuição. 

 

Tabela 17: Participação da Capital no Produto do Estado (em %) 

  Porto Velho (RO) 26,58 25,50 28,19 30,86 29,36

  Rio Branco (AC) 63,50 65,56 65,60 62,43 59,00

  Manaus (AM) 83,20 82,86 84,09 81,33 83,01

  Boa Vista (RR) 73,69 70,74 70,77 70,58 70,76

  Belém (PA) 27,92 29,41 27,34 25,61 24,94

  Macapá (AP) 65,79 65,64 64,10 62,54 64,21

  Palmas (TO) 13,19 17,12 19,19 20,11 20,73

  São Luís (MA) 41,20 41,83 40,52 39,78 36,75

  Teresina (PI) 45,37 45,53 45,54 47,42 47,38

  Fortaleza (CE) 46,24 47,00 45,34 41,02 45,33

  Natal (RN) 36,71 33,42 35,76 34,52 34,93

  João Pessoa (PB) 24,78 26,66 26,87 26,60 28,21

  Recife (PE) 33,45 32,35 31,65 31,25 30,16

  Maceió (AL) 47,28 44,85 46,26 46,20 56,23

  Aracaju (SE) 42,17 41,04 37,58 32,80 33,31

  Salvador (BA) 22,89 20,08 19,38 17,68 16,36

  Belo Horizonte (MG) 15,38 15,13 15,02 14,85 14,92

  Vitória (ES) 27,57 27,56 28,89 27,20 27,99

  Rio de Janeiro (RJ) 47,27 41,89 40,29 36,95 35,51

  São Paulo (SP) 33,07 34,37 33,52 31,97 29,68

  Curitiba (PR) 20,12 19,67 18,79 17,19 15,60

  Florianópolis (SC) 6,80 6,60 6,30 6,42 6,01

  Porto Alegre (RS) 14,53 14,08 13,09 12,52 11,45

  Campo Grande (MS) 29,53 30,53 28,01 27,05 24,94

  Cuiabá (MT) 25,76 24,30 25,11 22,28 20,99

  Goiânia (GO) 28,71 27,48 25,51 22,66 20,82

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE 
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No Centro-Oeste estão presentes quatro estados que possuem taxas de participação 

lativamente próximas: Mato Grosso do Sul tem 1,2% do PIB Nacional, Mato Grosso 

 análise do crescimento econômico revela que os estados do Centro-Oeste cresceram a 

a região foi a 

ue mais ganhou taxa de participação e pontos percentuais do PIB Nacional no período 

ue se destacam pela atividade 

ral, cresceram a taxas superiores quando comparados às capitais, cuja principal atividade 

melhor distribuição geográfica do produto. Assim como no Norte, no Nordeste a 

concentração também é elevada nas capitais: Maceió (AL) concentrava 56,2% do PIB do 

re

1,5%, enquanto Goiás e Distrito Federal possuem valores próximos a 2,4%. Com isto, 7,5% 

do PIB brasileiro está na região Centro-Oeste. Todos esses valores se referem ao ano de 

2003. 

 

A

taxas muito superiores à média nacional. Os estados de melhor desempenho econômico 

foram Mato Grosso e Goiás, tendo variações positivas na taxa de participação de 21% e 

28,6%, respectivamente. Este último foi o estado que mais ganhou pontos percentuais do 

PIB Nacional: 0,53%. Os ganhos obtidos por estes estados se devem principalmente à 

expansão da fronteira agrícola brasileira, principalmente com a cultura da soja. 

 

Devido ao bom desempenho da agropecuária nos estados do Centro-Oeste, ess

q

estudado, variações positivas de 15,8% e 1,02%, respectivamente. Esse resultado já era 

esperado, uma vez que a agropecuária é a principal atividade do Centro-Oeste e o 

crescimento brasileiro no período ter sido induzido por esse setor. 

 

Como pode ser observado na TAB. 17, o bom desempenho do setor agrícola nos estados do 

Mato Grosso, Mato Grosso do Sul e Goiás, implicou em uma perda da participação das 

capitais no Produto de seus estados. Ou seja, os municípios q

ru

compreende o comércio e os serviços. As cidades que mais cresceram foram São Simão 

(GO), Tapurah (MT), Nova Ubiratã (MT), Alto Taquari (MT) e Cavalcante (GO). 

 

A análise da TAB. 17 revela que o Norte é caracterizado por uma grande concentração da 

atividade econômica nas capitais dos estados, já o cenário no Sul é diferente com uma 
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estado, Fortaleza (CE), 45,3% e Teresina (PI), 47,4%. Todos os valores correspondem ao 

ano de 2003. 

 

Esses elevados valores para a taxa de participação das capitais nordestinas no produto dos 

estados podem ser explicados pela pobreza do agreste e sertão no  como pela 

pequena extensão territorial de vários estados nordestinos, como é o caso de Alagoas, Rio 

Grande do Norte e Sergipe. 

 

 Bah tado do Nor e c me co tra geográfi a ativid  

onôm  esta de  ap  16  d IB estado e 03. Por  

rcebe  produto está 9, e principalmente, nas 

dades  Região Metr lita e Salvador. Prova disso é que apenas 11 cidades 

râne ari, Salvador, Feira de Sant , Si eias, Ilhéus, Catu, 

buna curi e uro de Frei  co tra  mais de 61% do PIB do 

ado esse ano, Cam ri te um produto superior ao da cap

 Sud es de São P  (S  Vitória (ES) possuem taxas de participação no 

 de s próximas a 30%. A concentração é maior no estado do Rio de Janeiro 

de a deteve 47% d IB es  em 999 se valo u nos a

seqü gindo 35,5% 00  ma concentração presente no Rio de Janeiro 

J) po luenciada pel que ativ e a ola stado, so o ao fat  

e a c  uma históri mpo cia ític ndo até hoje sede de empresas e 

 Petrobrás e o IBGE. 

                                                

 

rdestino, assim

A ia é o es dest om nor ncen ção ca d ade

ec ica na capital, teve enas ,4% o P do m 20 ém,

pe -se que o  concentrado ao longo do litoral

ci  satélites da opo na d

lito as (Camaç ana mões Filho, Cand

Ita , Dias d'Ávila, Mu  La tas) ncen ram

est em 2003. N aça ve ital. 

 

No este as cidad aulo P) e

PIB  seus estado

on  capital o P do tado  1 , es r cai nos 

sub entes, atin em 2 3. A ior 

(R de estar inf a pe na idad gríc do e mad o de

qu idade possui ca i rtân  pol a, se

autarquias nacionais como o BNDES, a

 

Em 2003, dentre as capitais do Sudeste, Belo Horizonte (MG) foi a cidade que possuiu a 

menor taxa de participação no PIB do seu estado. Dentre todas as capitais do país, esta 

cidade foi a terceira com o menor valor, atrás apenas de Florianópolis (SC) e Porto Alegre 

(RS). Isso se deve à alta taxa de participação das cidades satélites como Contagem e Betim 

(ver TAB. 18), assim como ao elevado produto do Sul/Sudoeste de Minas, Vale do Rio 

 
9 Foram consideradas litorâneas, aquelas cidades cujos centróides estão a uma distância inferior a 100 
quilômetros do oceano. 
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Doce e Triângulo Mineiro. Uberlândia aparece com a vigésima quinta maior taxa de 

participação dentre todas as cidades brasileiras em 1999. 

 

Tabela 18: Participação das 25 maiores cidades no PIB Nacional  

    Taxa de Participação no PIB Nacional (em %) 

Variação 
Percentual na Taxa 

de Participação 
(em %) 

Variação Absoluta 
na Taxa de 

Participação 
(em pontos 
percentuais) 

Posição 
em 1999 Cidades 1999 2000 2001 2002 2003 1999-2003 1999-2003 

1 São Paulo (SP) 11,56 11,57 11,20 10,41 9,44 -18,34 -2,12
2 Rio de Janeiro (RJ) 5,55 5,24 4,97 4,67 4,34 -21,78 -1,21
3 Brasília (DF) 2,29 2,69 2,76 2,65 2,43 6,15 0,14
4 Belo Horizonte (MG) 1,48 1,46 1,42 1,38 1,39 -6,42 -0,09
5 Manaus (AM) 1,33 1,42 1,45 1,51 1,50 12,64 0,17
6 Curitiba (PR) 1,28 1,18 1,14 1,04 0,99 -22,17 -0,29
7 Porto Alegre (RS) 1,13 1,09 1,03 0,97 0,94 -16,34 -0,19
8 Guarulhos (SP) 1,11 1,11 1,14 1,03 1,03 -7,09 -0,08
9 São Bernardo do Campo (SP) 1,07 1,01 0,93 0,84 0,94 -12,79 -0,13
10 Campinas (SP) 1,01 0,91 0,89 0,80 0,84 -17,56 -0,17
11 São José dos Campos (SP) 1,00 1,23 1,12 1,01 0,89 -11,06 -0,11
12 Salvador (BA) 0,99 0,88 0,84 0,82 0,77 -22,19 -0,22
13 Fortaleza (CE) 0,93 0,89 0,82 0,74 0,83 -10,62 -0,10
14 Recife (PE) 0,89 0,86 0,84 0,85 0,82 -8,35 -0,07
15 Duque de Caxias (RJ) 0,80 0,93 1,01 1,05 0,99 23,23 0,19
16 Betim (MG) 0,77 0,87 0,93 0,82 0,82 6,86 0,05
17 Santo André (SP) 0,61 0,62 0,62 0,57 0,57 -7,34 -0,04
18 Barueri (SP) 0,61 0,55 0,57 0,56 0,58 -5,40 -0,03
19 Camaçari (BA) 0,55 0,58 0,59 0,62 0,79 42,62 0,24
20 Osasco (SP) 0,54 0,50 0,52 0,42 0,52 -3,46 -0,02
21 Vitória (ES) 0,53 0,54 0,54 0,50 0,52 -1,92 -0,01
22 Goiânia (GO) 0,53 0,54 0,53 0,53 0,49 -6,68 -0,04
23 Contagem (MG) 0,49 0,48 0,48 0,46 0,47 -4,13 -0,02
24 Belém (PA) 0,48 0,51 0,50 0,49 0,47 -2,04 -0,01
25 Uberlândia (MG) 0,46 0,48 0,46 0,46 0,48 5,02 0,02
Somatório 37,99 38,14 37,3 35,2 33,85 -10,9 -4,14

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE.  
 

A TAB. 18 indica que o Brasil é marcado por uma grande concentração espacial da 

atividade econômica. Somente a cidade de São Paulo (SP) concentrou 11,6% do PIB 

Nacional no ano 2000, esse valor é superior a todos os estados brasileiros, com exceção do 

estado do Rio de Janeiro e do estado de São Paulo. Ademais, é possível perceber que das 

vinte e cinco cidades mais ricas do país, apenas São José dos Campos (SP) e Uberlândia 

(MG) não são capitais de estado ou compõem alguma Região Metropolitana do Brasil10. 

                                                 
10 A Região Metropolitana de Campinas foi criada em junho de 2000. 
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Percebe-se também, que mais de 38% do PIB do país no ano 2000 estava apenas nessas 

vinte e cinco cidades. 

 

A análise da TAB. 18, indica que esses resultados também são consistentes com a 

afirmação de AZZONI (1997), relativo à hipótese de que existe uma associação negativa 

entre a velocidade de convergência e o crescimento do PIB nacional. Isso porque, das vinte 

e cinco cidades mais ricas do país apenas Brasília (DF), Manaus (AM), Duque de Caxias 

(RJ), Betim (MG), Camaçari (BA) e Uberlândia (MG) apresentaram variação positiva em 

as taxas de participação. Como um todo, as vinte e cinco cidades apresentaram queda de 

 (AM) pode ser atribuída à existência 

a Zona Franca, e Betim (MG) devido à presença da FIAT Automóveis e fornecedores, 

cima, existe uma grande concentração da atividade econômica nas 

rincipais cidades brasileiras e essa concentração é ainda maior se forem consideradas as 

as, sendo que a Região Metropolitana de São Paulo 

concentrou quase 20% do produto do país no mesmo ano. Para explicar essa grande 

concentração da atividade econômica na Região Metropolitana de São Paulo pode ser usado 

o argumento de ADES & GLAESER (1994), que usaram evidência empírica e estudos de 

caso para investigar os motivos de grandes concentrações populacionais (e 

conseqüentemente da atividade econômica) na maior cidade dos países. 

 

su

10,9% em sua taxa de participação, isso representa a perda de 4,14% do PIB Nacional, 

cerca de 64,5 bilhões de reais em 2003. 

 

Duque de Caxias (RJ) obteve um ótimo desempenho econômico, isso pode ser explicado 

pela presença da refinaria REDUC da Petrobrás. O resultado de Camaçari (BA) pode ser 

atribuído ao Pólo Petroquímico da cidade, além do Complexo Industrial Ford Nordeste, 

inaugurado em 2001. A boa performance de Manaus

d

além da refinaria de Gabriel Passos, também da Petrobrás. 

 

Conforme visto a

p

regiões metropolitanas. Isso pode ser observado na TAB. 19. 

 

Nota-se que mais de 44% do PIB brasileiro em 1999 estava concentrada apenas nas 8 

principais aglomerações geográfic
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Segundo os autores, altas tarifas, altos custos de transporte interno e baixos níveis de 

rém, são os fatores políticos que 

ossuem maior relevância au  

ditatoriais possuem cidades centrais 45% maiores comparadas tra es 

s. Utilizand instrume onstraram  

o os íticos que uen m a cen ão ulacional

he g  of main  p latio s p ivel ssociated with dictatorships, 

volut  coups, and h ari rriers.” (ADES; GLAESER; 1994, p. 9). 

sas c sões podem exp r pa da g de concentração na cidade de São Paulo. No 

ncentração em São Paulo foi influenciada pelo e ditatorial 

s-196 los fatores ec icos, com  al ust e transporte interno e baixos 

eis io internac l, o rido bretudo nas décadas de 50 e 6012. Houve 

bém uma grande migraç e t lha s d ona rais do Su  para as ár  

trop a de 70. Para mais es s e movimentos migratórios no 

er CAMARANO & A A 99

eram mais de 1% em participação relativa 

mbém para os 5 anos estudados. 

comércio internacional tendem a aumentar o primacy11. Po

p na explicação do aumento do gr  de concentraçã

 às cidades cen

o. Os regimes

is de país

de regimes democrático o variáveis ntais, os autores dem  que

sã fatores pol  infl cia  con traç pop , e não o contrário. 

“T rowth rate  city opu n i osit y a

re ions and igh t ff ba

 

Es onclu lica rte ran

Brasil, a elevação da co  regim

pó 4 e pe onôm o os tos c os d

nív de comérc iona cor s so

tam ão d raba dore as z s ru deste eas

me olitanas na décad  informaçõ obr

Brasil v  ABR MOV Y (1 9). 

 

Das cinco Regiões Metropolitanas de maior PIB, quatro se encontram na região Sudeste, 

são elas: São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Porto Alegre e Campinas, 

respectivamente.  

 

Outras Regiões Metropolitanas de destaque são Brasília, Salvador, Curitiba, Recife, 

Fortaleza e Vitória. As três primeiras possuíram mais de 2% do PIB nacional em todos os 

anos da amostra, enquanto as três últimas obtiv

ta

                                                 
11 O primacy é calculado através da divisão da população da maior cidade pela população total do país. 
12 Ao analisar a dinâmica populacional da cidade de São Paulo, AZZONI (1999) revela uma elevada taxa de 
crescimento populacional justamente nas décadas de 50 e 60. 

 75



 

Tabela 19: Participação das Regiões Metropolitanas no PIB Nacional  

  Taxa de Participação no PIB Nacional (em %) 
Variação Percentual 

na Taxa de 

Variação Absoluta na 
Taxa de Participação   

Participação (em %) (em pontos 
percentuais) 

Posição 
em 1999 Região Metropolitana 1999 2000 2001 2002 2003 1999-2003 1999-2003 

1 São Paulo 19,68 19,20 18,71 17,53 16,89 -14,15 -2,79
2 Rio de Janeiro 8,14 7,99 7,74 7,41 6,81 -16,31 -1,33
3 Belo Horizonte 3,52 3,62 3,67 3,48 3,50 -0,58 -0,02
4 Porto Alegre 3,24 3,38 3,30 3,23 3,24 -0,13 0,00
5 Campinas 2,87 2,71 2,58 2,47 2,89 0,65 0,02
6 Brasília 2,48 2,90 2,97 2,91 2,70 8,53 0,21
7 Salvador 2,27 2,30 2,28 2,34 2,45 7,94 0,18
8 Curitiba 2,24 2,23 2,27 2,13 2,12 -5,48 -0,12
9 Recife 1,71 1,68 1,69 1,70 1,72 0,60 0,01
10 Fortaleza 1,25 1,19 1,11 1,08 1,14 -9,07 -0,11
11 Vitória 1,19 1,21 1,21 1,16 1,19 0,30 0,00
12 Goiânia 0,68 0,72 0,72 0,72 0,70 1,81 0,02
13 Belém 0,59 0,61 0,61 0,60 0,58 -1,10 -0,01
14 Florianópolis 0,47 0,49 0,47 0,48 0,47 0,33 0,00
15 Natal 0,41 0,42 0,41 0,41 0,43 7,05 0,02
16 Maceió 0,37 0,34 0,34 0,35 0,42 14,91 0,05
17 São Luís 0,37 0,38 0,38 0,36 0,36 -1,90 -0,01
18 Teresina 0,24 0,24 0,23 0,24 0,25 1,51 0,01
Somatório 51,72 51,62 50,71 48,61 47,86 -7,47 -3,86

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE.  
 

Em relação ao desempenho econômico percebe-se um cenário bastante heterogêneo. As 

egiões Metropolitanas de Maceió, Brasília, Salvador e Natal exibiram um forte 

 da taxa de participação acima de 7%. Enquanto as 

egiões Metropolitanas do Rio de Janeiro, São Paulo, Fortaleza e Curitiba, apresentaram 

 pode 

r explicado pela performance das cidades de Pilar e Maceió. O excelente desempenho da 

desempenho influenciado pelo crescimento das cidades do entorno metropolitano, 

R

crescimento econômico, com elevações

R

reduções superiores a 5% na participação relativa. Observou-se também a redução de 7,5% 

na taxa de participação das 18 Regiões Metropolitanas no PIB nacional, mostrando uma 

certa desconcentração geográfica da produção. 

 

O crescimento de 14,9% na taxa de participação da Região Metropolitana de Maceió

se

capital do estado demonstra que os efeitos da economia de aglomeração ainda podem ser 

explorados no estado de Alagoas. Já a Região Metropolitana de Brasília obteve um ótimo 
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principalmente Água Fria de Goiás e Alexânia, essas mais do que dobraram suas taxas de 

participação no produto nacional. 

 

A baixa performance da Região Metropolitana do Rio de Janeiro, com redução de 16,3% na 

que o crescimento obtido pelo estado 

fo os do petróleo, além da exploração turística de 

idades do interior. Os resultados demonstram queda da taxa de participação de 14 das 16 

a 

apital do estado obteve uma redução acentuada na sua taxa de participação (18,3%), como 

observou-se um fraco desempenho do PIB 

dustrial no período em estudo13. 

o território 

rasileiro. Para isso foi empregado um mapa de cluster, Local Indicator of Spacial 

le 

desenvolvido até o momento, além de caracterizar no mapa a concentração geográfica da 

atividade econômica. O nível de significância exigido para o mapa de cluster foi 5%. 

 

A FIG. 11 representa o mapa de cluster para um LISA Univariado do PIB dos municípios 

para o ano 2000. O mapa sugere um quadro de excessiva concentração da atividade 

                                                

taxa de participação, é coerente com a afirmação de 

i devido principalmente aos benefíci

c

cidades da Região Metropolitana, sendo que 12 cidades reduziram mais de 10% na 

participação relativa ao PIB nacional. As únicas cidades que cresceram acima da média do 

país foram Tanguá e Duque de Caxias. 

 

Ao analisar a Região Metropolitana de São Paulo, é possível observar que não somente 

c

também várias cidades satélites exibiram um comportamento semelhante. Pode-se apontar 

21 cidades com redução acima de 20% na taxa de participação nacional. Esse resultado 

pode ser explicado pelo fato de que Região Metropolitana de São Paulo é caracterizada por 

grande produção de bens industrializados, e 

In

 

4.3 – Associação Espacial com o LISA 

 

A análise espacial a seguir busca uma caracterização da atividade econômica n

b

Association (LISA). Será possível, portanto, fazer um estudo complementar àque

 
13 Para uma análise das potencialidades de cada uma das Regiões Metropolitanas brasileiras ver LEMOS et. 
al. (2003). Esses autores promovem um estudo dos fatores aglomerativos e desaglomerativos, além dos 
indicadores sociais e geográficos destas localizações. 

 77



econômica nas Regiões Metropolitanas brasileiras. Afinal, é possível identificar clusters de 

municípios com elevadas taxas de participação justamente nas Regiões Metropolitanas. 

Esse resultado corrobora as evidências da seção anterior. 

 
Figura 11: LISA Univariado do PIB municipal para o ano 2000 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE

 

É possível identificar a existência de baixos níveis de atividade econômica em vários 

municípios próximos a algumas capitais estaduais (padrão low-high). Esse cenário é 

bastante nítido em Brasília (DF). Uma hipótese levantada para explicar esse resultado 

considera que a periferização das Regiões Metropolitanas (vista no Capítulo 2) tornou esses 

municípios cidades-dormitório para indivíduos de baixa renda que trabalham nas capitais. 
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Percebe-se também no mapa dois clusters de municípios pobres. O primeiro cluster é 

astante extenso, englobando o norte do Tocantins e parte dos estados do Maranhão e Piauí. 

egiões Metropolitanas do 

aís (presentes na Região Sul e Sudeste) e (b) a existência de padrões low-high para 

b

Já o segundo cluster é menor, se estendendo por parte do interior dos estados do 

Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte. 

 

Através da FIG. 12 verifica-se com mais clareza dois aspectos importantes: (a) uma elevada 

associação positiva do PIB municipal no núcleo das principais R

p

algumas AMC´s presentes na periferia dessas mesmas Regiões Metropolitanas. 

 
Figura 12: LISA Univariado do PIB municipal para o ano 2000 com detalhe para as Regiões Sul e Sudeste 

FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE 
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4.4 – Modelos Econométricos para o PIB Municipal de 2000 

lou, até o momento, um estudo dos dados do PIB municipal e uma 

da associação espacial desta a v o er  

a de variáveis qu  a unicipal, que foi utilizado 

nos modelo essão m estu 18  

s modelos ec os d

ovamente, a justificativa para o uso das s da T 3 os m s cono c s 

e deve a tentativa de manter uma r  sim  GLAESER, 

CHEINKMAN & SHLEIFER (1995).  mbém c éscim o tras e s 

 pela lite ic a

 estimados 8 modelos eco o étrico  atrav s 

 sendo inseridas m is de 13 variáveis expli m  

vitar uma multicolinearidade severa. O núm v ões a par s 8 

odelos iniciais – 5507 observações – c rrespondendo a todos municípios do país no ano 

gem de diagnósticos nas TAB. 20 e 21 é a 

pregada na construção dos m pas de meração – m

dade. 

ressão (1) com um modelo mples, utilizando quatro características 

stalação, densidade de a, tax aniza umm  
14; além de três c ticas : e, la e  

pital do estado. O regressor ano de instalação mostrou uma correlação 

egativa com o PIB municipal, enquanto a densidade demográfica e a existência de portos 

 

Este capítulo contemp

análise mesma v riá el. Esta seçã  irá promov  um estudo

econométrico em busc e se associam o PIB m

como variável dependente s de regr . Fora  dadas as  variáveis

explicativas da TAB. 13 no onométric esta seção. 

 

N  variávei AB. 1  n odelo  e métri o

s  estrutu a ilar àquela usada em

S  Houve ta  um a r o de u variáv i

constatadas como relevantes ratura empír a internacion l de economia regional e 

urbana e presentes na base de dados do Censo. 

 

Inicialmente foram n m s é dos Mínimos Quadrados 

Ordinário (MQO), não a cativas aos odelos pa ar

e ero de obser aç  é igu l a esse  

m o

2000. A matriz de vizinhança utilizada para checa

mesma matriz em a aglo atriz binária de 

conectivi

 

Iniciou-se na reg  si

urbanas: ano de in mográfic a de urb ção e d y para a

existência de portos aracterís geográficas longitud titud  e

distância à ca

n

mostraram uma associação positiva com o mesmo. Os demais regressores não foram 

estatisticamente significantes. 

                                                 
14 A dummy assume valor igual a 1 se o município for portuário e valor igual a 0 caso contrário. 
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Tabela 20: Modelos Econométricos para o PIB Municipal de 2000 – MQO 
Variável Dependente: 
PIB dos Municípios no ano 2000 

(1) 
MQO 

(2) 
MQO 

(3) 
MQO 

(4) 
MQO 

Intercepto 3.034.928,00 ** -1.181.836,00 ** -27.592,26 NS 15.241,97 NS
 (592.136,00)  (161.457,40)  (174.612,80)  193.369,80  
Ano de Instalação do Município -1.731,60 ** 578,70 ** 74,67 NS 77,81 NS
 (296,12)  (80,82)  (70,12)  (70,26)  
Longitude da sede do Município (graus) -7.544,11 NS 2.902,35 * 1.714,65 NS 1.456,28 NS
 (4.833,81)  (1.312,12)  (1.177,09)  (1.279,27)  
Latitude da sede do Município (graus) -4.594,10 NS -10.647,64 ** -6.592,80 ** -6.735,61 ** 
 (3.597,84)  (976,45)  (1.204,81)  (1.236,03)  
Densidade demográfica, 2000 (hab/km²) 1.316,76 ** -301,47 ** -235,61 ** -235,13 ** 
 (50,72)  (15,07)  (13,33)  (13,36)  
Taxa de urbanização, 2000 (%) -981,75 NS -1.983,28 ** -594,73 NS -598,63 NS
 (1.170,47)  (317,60)  (333,18)  (333,19)  
Distância à capital do estado (km) 71,13 NS 71,85 NS -38,69 NS -40,91 NS
 (168,85)  (45,81)  (39,86)  (40,08)  
Dummy para Portos (marítimo ou fluvial) 2.101.860,00 ** -1.457.261,00 ** -850.482,30 ** -849.563,80 ** 
 (295.872,40)  (81.408,95)  (71.007,76)  (71.013,00)  
População total masculina, 2000   23,53 ** 25,79 ** 25,80 ** 
   (0,09)  (0,09)  (0,09)  
Porcentagem de indigentes, 2000     857,38 NS 629,50 NS
     (684,07)  (814,55)  
Índice de Violência, 2000     -251.055,40 ** -250.918,80 ** 
     (95.160,37)  (95.137,74)  
Unidades de atendimento médico     -16.767,16 ** -16.751,92 ** 
     (373,76)  (374,84)  
Taxa bruta de freqüência ao ensino médio (%), 2000     1.911,03 ** 1.972,66 ** 
     (394,94)  (412,58)  
Taxa de alfabetização (%), 2000       -640,21 NS
       (1.243,05)  
Número de Observações 5507  5507  5507  5507  
R2 Ajustado 0,14  0,94  0,95  0,95  
Jarque-Bera 1693086000,00 ** 13856550,00 ** 7531027,00 ** 7569211,00 ** 
Koenker-Bassett 203,44 ** 2094,91 ** 1615,01 ** 1614,50 ** 
Moran's I (error) -14,15 ** 10,52 ** 7,90 ** 7,79 ** 
Lagrange Multiplier (lag) 166,64 ** 241,16 ** 145,60 ** 135,92 ** 
Robust LM (lag) 6,66 ** 185,67 ** 117,66 ** 109,30 ** 
Lagrange Multiplier (error) 202,26 ** 108,10 ** 59,94 ** 58,00 ** 
Robust LM (error) 42,29 ** 52,60 ** 31,99 ** 31,38 ** 
Lagrange Multiplier (SARMA) 208,92 ** 293,76 ** 177,59 ** 167,30 ** 

* Significativo a 5% 
** Significativo a 1% 

ica, população masculina, as variáveis ano de instalação e a dummy para a 

xistência de portos mudam de sinal algébrico. Isso reflete o fato de que municípios mais 

velhos e/ou portuários são mais populosos, porém, quando é controlada pela população, 

 

Um aspecto bastante interessante é observado na regressão (2): com a inclusão da variável 

demográf

e

 81



essas características urbanas estão na verdade correlacionadas negativamente com o nível 

do produto. A variável densidade demográfica servia de proxy para a população, mas 

quando esta variável é acrescida ao modelo observamos uma mudança do sinal algébrico 

daquela variável, refletindo possivelmente os efeitos de congestionamento. 

 

Em relação aos efeitos de congestionamento, HENDERSON (2000) considera que a forma 

 da cidade e pelos congestionamentos. Portanto, 

ma urbanização ineficiente reduz o nível do produto, assim como as taxas de crescimento 

eis 

opulacionais para explicar o nível do produto e é compatível com os modelos de Solow e 

de ao Equador. HALL & JONES (1996) 

ostraram que diferenças na latitude conseguem explicar enormes variações no produto 

apital do estado, mostraram ao longo das 

gressões (1) a (5) que não são capazes de explicar as variações municipais do nível do 

produto. 

 

tomada pela urbanização afeta a eficiência produtiva de um país. Em cidades onde a 

população está sobre-concentrada existem deseconomias de aglomeração, refletidas 

principalmente pelo aumento dos custos

u

econômico. 

 

Percebe-se que a omissão da variável população masculina estava viesando os resultados 

dos demais parâmetros do modelo. Esse resultado demonstra a importância das variáv

p

Swan. A população masculina foi a variável demográfica utilizada nos modelos 

econométricos, afinal mostrou uma maior força estatística comparada a outras variáveis 

demográficas nas regressões preliminares deste trabalho (não publicadas). 

 

O sinal algébrico da variável latitude nas regressões (2) a (7) pode indicar que o PIB é 

influenciado negativamente pela proximida

m

por trabalhador entre distintos países. Os autores atribuíram esse resultado ao fato de que 

temperaturas elevadas na maior parte do ano deprimem a produtividade do trabalho, além 

de facilitarem a propagação de doenças. 

  

As variáveis geográficas, longitude e distância à c

re
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Apesar da baixa significância estatística do regressor distância à capital do estado, não é 

possível afirmar que a proximidade a um grande centro urbano tem uma importância 

econômica desprezível. Isso foi visto através da associação negativa e significativa desse 

mesmo regressor com o crescimento econômico nos modelos econométricos do Capítulo 

3.15  

 

A variável porcentagem de indigentes não mostrou uma relação significativa com o nível 

da atividade econômica. Isso pode ser visto nas regressões (3) e (4), assim sendo, esta 

variável não foi empregada na TAB. 21. 

 

O índice de violência corresponde ao número de assassinatos por grupo de mil habitantes, e 

nível da atividade econômica. 

 

Nas regressões (2) a (8) o sinal algébrico das variáveis densidade demográfica, dummy para 

existência de portos e população masculina permaneceram iguais, é notável também, o 

elevado nível de aceitação destas três variáveis. Isso reforça a confiança nesses estimadores 

para explicar as diferenças de renda entre municípios. Percebe-se que as duas primeiras 

variáveis exibiram uma associação negativa com o PIB municipal, enquanto a última 

mostrou uma relação positiva com o mesmo. 

 

A relação negativa entre a existência de porto e o nível do produto dos municípios pode 

refletir o fato de que a presença de um porto degrada boa parte da cidade, além de provocar 

congestionamentos se a cidade não possuir uma infra-estrutura adequada. O ano de 

instalação mostrou, em geral, uma associação não-significativa com o nível da renda, por 

esse motivo esta variável foi retirada da TAB. 21. 

 

                                                

mostrou certo poder estatístico para explicar as diferenças entre os níveis da renda de 

diferentes cidades. Conforme predito pela teoria econômica, ver HALL & JONES (1996), 

existe uma forte associação negativa entre a violência e o 

 
15 KRUGMAN (1991), visto no Capítulo 1, desenvolve três modelos espaciais onde as firmas buscam a 
minimização dos custos de transporte. Os resultados desses modelos mostram que os produtores preferem se 
localizar perto dos grandes mercados visando explorar as economias de escala. 

 83



A variável unidades de atendimento médico exibiu um sinal algébrico diferente daquele que 

também na TAB. 21. Esse 

monstrando a im ncia da m ina preven em contraposição 

 ma  p u ici q n , 

onômico e s

 inseridas duas variáveis como ara o mano, a taxa 

uta de o n  

onsiderada estatisticamente significativa (nem a u nto m ma 

elação positiva e significativa com o nível de renda municipal. 

pla o estudo de 5 o s que não foram incluídos na TAB. 20, são 

 Gini, dummy para a Região Metropolitana de o P i  

 de vida ao na o  escola. 

se espera a priori. Isso pode ser visto na TAB. 20 como 

resultado pode estar de portâ edic tiva, 

à medicina corretiva, para um ior nível do roduto m n pal, e conse üenteme te

maior desenvolvimento ec ocial. 

 

Na regressão (4) foram  proxies p  capital hu

de alfabetização e a taxa br freqüência ao ensino médi . A primeira ão pode ser

c 5%), enq a  a segunda ostrou u

r

 

A TAB. 21 contem  estimad re

eles: índice de Sã aulo, mortal dade até um

ano de idade, esperança scer e b lsa
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Tabela 21: Modelos Econométricos para o PIB Municipal de 2000 – MQO 
Variável Dependente: 
PIB dos Municípios no ano 2000 

(5) 
MQO 

(6) 
MQO 

(7) 
MQO 

(8) 
MQO 

Intercepto 135.565,60 NS 306.508,00 * 564.907,90 ** 102.527,10 NS
 (123.290,30)  (146.841,90)  (201.308,00)  (146.655,30)  
Latitude da sede do Município (graus) -5.127,89 ** -8.861,35 ** -8.974,56 ** 714,18 NS
 (984,71)  (1.338,98)  (1.266,44)  (932,55)  
Densidade demográfica, 2000 (hab/km²) -231,79 ** -371,13 ** -370,84 ** -229,69 ** 
 (13,28)  (16,35)  (16,34)  (12,09)  
Taxa de urbanização, 2000 (%) -678,07 * -2.281,01 ** -2.284,36 ** -415,88 NS
 (313,43)  (361,66)  (361,19)  (264,57)  
Dummy para Portos (marítimo ou fluvial) -850.302,40 ** -1.412.107,00 ** -1.412.328,00 ** -298.888,60 ** 
 (70.878,79)  (80.910,40)  (80.900,52)  (60.956,65)  
População total masculina, 2000 25,80 ** 23,48 ** 23,48 ** 28,47 ** 
 (0,09)  (0,09)  (0,09)  (0,10)  
Taxa bruta de freqüência ao ensino médio (%), 2000 1.550,12 ** -240,49 NS -188,21 NS 1.240,21 ** 
 (357,63)  (442,69)  (436,53)  (319.17)  
Índice de Violência, 2000 -239.013,10 * -26.390,98 NS -26.954,51 NS -92.575,26 NS
 (95.153,59)  (111.967,40)  (111.844,40)  (81.393,14)  
Índice de Gini, 2000 -63.270,04 NS -746.097,80 ** -756.622,00 ** 115.635,60 NS
 (113.521,20)  (131.084,50)  (131.370,10)  (96.502,38)  
Unidades de atendimento médico -16.784,84 **    -7.858,53 ** 
 (371,37)     (366,55)  
Dummy para Região Metropolitana de São Paulo  864.622,50 ** 858.567,70 ** 211.779,00 ** 
  (84.101,74)  (84.210,10)  (62.014,25)  
Mortalidade até um ano de idade, 2000  692,70 NS    
  (635,98)     
Esperança de vida ao nascer (anos), 2000   -3.442,30 NS -1.272,52 NS
   (2.164,96)  (1.575,40)  

    -185,09 ** Bolsa Escola (Famílias Atendidas - total do 
município)     (3,95)   
Número de Observações 5507  5507  5507  5507  
R2 Ajustado 0,95  0,94  0,94  0,97  
Jarque-Bera 7546138,00 ** 12858260,00 ** 12848180,00 ** 11873200,00 ** 
Koenker-Bassett 1585,96 ** 1997,89 ** 1999,80 ** 475,09 ** 
Moran's I (error) 7,63 ** 6,85 ** 6,86 ** 7,44 ** 
Lagrange Multiplier (lag) 134,13 ** 123,10 ** 122,73 ** 120,14 ** 
Robust LM (lag) 108,04 ** 95,02 ** 94,65 ** 96,78 ** 
Lagrange Multiplier (error) 56,65 ** 45,19 ** 45,30 ** 53,28 ** 
Robust LM (error) 30,56 ** 17,11 ** 17,22 ** 29,92 ** 
Lagrange Multiplier (SARMA) 164,69 ** 140,21 ** 139,95 ** 150,06 ** 

* Significativo a 5% 
** Significativo a 1% 
 

A regressão (8) mostrou que após forte controle econométrico a latitude perde poder 

explicativo em relação ao PIB dos municípios no ano 2000. Isso indica que não existe uma 

força natural impedindo as cidades (ou economias) localizadas próximas ao Equador a 

terem um nível de atividade econômica similar comparado às cidades de climas 
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temperados. Pode-se inferir, portanto, que a localização não é o fator determinante para o 

baixo nível do produto dessas cidades, mas sim os próprios indicadores sócio-econômicos, 

omo índice de violência, a desigualdade de renda, a infra-estrutura, os índices 

o próximo de 1 

uanto mais desigual for a distribuição e próximo de 0 quanto menos desigual for a 

A diferença entre as regressões (6) e (7) é que na primeira procurou-se trabalhar com a 

variável mortalidade até um ano de idade, enquanto na regressão (7) incluiu-se a variável 

esperança de vida ao nascer. Não foram inseridas as duas variáveis supracitadas na mesma 

regressão devido à elevada correlação negativa entre as duas (-0,95). A matriz de 

correlação de todas as 18 variáveis utilizadas nos modelos econométricos desta seção se 

encontra na TAB. 29 do Anexo. Os resultados das regressões (6) e (7) mostram que 

nenhum dos dois regressores (relativos à saúde pública) possuiu uma correlação 

significativa com o nível da atividade econômica. 

 

Conforme esperado, as cidades presentes na Região Metropolitana de São Paulo possuem 

níveis do PIB municipal bastante superiores comparadas às demais cidades do país. Isso 

pode ser visto pela forte significância estatística nas regressões (6), (7) e (8) da dummy para 

municípios da Região Metropolitana de São Paulo. 

 

Embora as variáveis taxa de alfabetização e taxa bruta de freqüência ao ensino médio não 

tenham demonstrado uma grande robustez estatística, percebe-se que não é possível 

desprezar a importância da educação para explicar o nível da renda dos municípios. Isso 

c

educacionais, assim como os níveis demográficos. 

 

O Gini é um índice normalmente usado para medir desigualdade de rendimentos entre 

diferentes classes de renda. O valor deste índice varia entre 0 e 1, ficand

q

distribuição. Assim sendo, o coeficiente negativo associado ao índice de Gini nas 

regressões (6) e (7) demonstram que a desigualdade de renda está associada negativamente 

ao nível da atividade econômica. ALESINA & RODRIK (1991) acreditam que a 

desigualdade pode provocar uma instabilidade sócio-econômica, tendendo a reduzir os 

investimentos. 
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pode ser constatado pela significância estatística da taxa bruta de freqüência ao ensino 

ente, nota-se na regressão

mente com o nível do produto  de esta do qu erto  

onetário e bem do.  n  

ionalmente s municípios mais po

s diagnósticos dos modelos evide heterocedasticidade e não-

ormalidade nos resíduos. Porém, a o m o ante  c a 

spacial presente na base de dados, com o mode d  estar m ecific  s 

As , a T oi re- uti  

tricos espaciais estudados no Capítulo 3. Os resultados são apresentados 

 (9), (10), (11) e (12). 

médio nas regressões (4), (5) e (8)16. 

 

Finalm  (8) que a variável bolsa escola se correlacionou 

negativa . Isso po r indican e após c  controle

econométrico, o auxílio m stá sendo  emprega Ou seja, o úmero de

famílias atendidas é proporc  maior no bres. 

 

O nciam a presença de 

n o result d ais imp rt  é a forte dependên i

e  isso, lo po e al esp ado e o

coeficientes podem estar viesados. sim sendo AB. 21 f estimada lizando os

modelos economé

nas regressões

                                                 
16 MANKIW, ROMER & WEIL (1992) utilizaram a parcela da população com escola secundária completa 
como proxy do capital humano. 
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Tabela 22: Modelos Econométricos para o PIB Municipal de 2000 – SARMA 
Variável Dependente: 
PIB dos Municípios no ano 2000 

(9) 
SARMA 

(10) 
SARMA 

(11) 
SARMA 

(12) 
SARMA 

Intercepto -26.105,60 NS 261.787,00 NS 572.488,00 ** 11.752,90 NS
 (126.755,00)  (151.879,00)  (208.918,00)  (150.719,00)  
W_PIB00 0,03 ** 0,04 ** 0,04 ** 0,03 ** 
 (<0,005)  (0,01)  (0,01)  (<0,005)  
Latitude da sede do Município (graus) -4.622,96 ** -9.140,41 ** -9.166,79 ** 1.188,99 NS
 (1.098,96)  (1.510,70)  (1.431,14)  (1.025,79)  
Densidade demográfica, 2000 (hab/km²) -335,59 ** -468,15 ** -467,60 ** -299,05 ** 
 (17,25)  (19,84)  (19,83)  (14,52)  
Taxa de urbanização, 2000 (%) -721,93 * -2.333,35 ** -2.337,83 ** -417,04 NS
 (319,84)  (371,15)  (370,69)  (269,20)  
Dummy para Portos (marítimo ou fluvial) -789.437,00 ** -1.358.090,00 ** -1.358.560,00 ** -269.585,00 ** 
 (70.245,80)  (80.315,50)  (80.307,50)  (60.279,00)  
População total masculina, 2000 25,90 ** 23,70 ** 23,70 ** 28,63 ** 
 (0,09)  (0,09)  (0,09)  (0,10)  
Taxa bruta de freqüência ao ensino médio (%), 2000 1.495,88 ** -537,06 NS -499,68 NS 1.310,85 ** 
 (376,86)  (463,72)  (459,07)  (332,00)  
Índice de Violência, 2000 -81.324,40 NS 64.950,40 NS 65.555,00 NS -49.561,30 NS
 (98.660,80)  (115.591,00)  (115.506,00)  (83.314,60)  
Índice de Gini, 2000 -30.097,60 NS -804.202,00 ** -812.603,00 ** 157.504,00 NS
 (117.795,00)  (136.469,00)  (136.659,00)  (99.500,50)  
Unidades de atendimento médico -16.478,60 **    -7.812,59 ** 
 (373,44)     (364,95)  
Dummy para Região Metropolitana de São Paulo  339.281,00 ** 333.227,00 ** -144.304,00 NS
  (108.171,00)  (108.286,00)  (77.488,40)  
Mortalidade até um ano de idade, 2000  924,94 NS    
  (678,17)     
Esperança de vida ao nascer (anos), 2000   -4.095,87 NS -889,61 NS
   (2.307,94)  (1.654,79)  

     -186,58 ** B
m

olsa Escola (Famílias Atendidas - total do 
unicípio)     (3,94)  

LAMBDA 0,15 ** 0,16 ** 0,16 ** 0,13 ** 
 (<0,005)  (<0,005)  (<0,005)  (<0,005)  
Número de Observações 5507 5507 5507 5507 
R2 Buse 0,95 0,94 0,94 0,97 

* Significativo a 5% 
** Significativo a 1% 
 

A elevada significância estatística da variável dependente defasada espacialmente, 

W_PIB00, confirma a existência de clusters espaciais para o produto municipal no ano 

2000. Esse fato já havia sido verificado na FIG. 11. A inclusão dessa variável promoveu um 

controle para a dependência espacial existente no modelo. 

 

Os resultados verificados na TAB. 22 são bastante semelhante aos resultados da TAB. 21, 

principalmente quanto a significância estatística dos estimadores. Assim sendo, as variáveis 
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consideradas importantes na explicação dos diferenciais do produto entre cidades 
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Para testar os resultados encontrados, foram estimados modelos com uma maior 

homogeneidade da base de dados. Para isso, foi feita a redução da base de dados a apenas 

1666 municípios, esses correspondem a todas as cidades presentes na Região Sudeste no 

ano 2000. Os resultados obtidos estão representados na TAB. 23. Nas regressões da TAB. 

23 procurou-se trabalhar com uma matriz de vizinhança diferente daquela que vinha sendo 

utilizada até este momento. Essa nova matriz de vizinhança atribui peso proporcional à 

distância (padronizada) aos 5 vizinhos mais próximos e peso igual a zero caso contrário. 

persistiram mostrando forte significância estatística. Entretanto, percebe-se alte

valores estimados de alguns re s, são e a bruta üência no méd

índice , dummy para a Região Metropolitana de São Paulo e 

mortalid

 

Baseado nos resultados da r 1) pode s lizada um

Se houvesse uma cidade com as caracter as que Ma  (AP) sob rópico ed

C de a m n produt  d ade seria ca de 184

m to de Ma ap (AP) no a o 000. Mantendo tudo m is

constante, Vitória (ES  em cerca de 1,4 bilhão de reais se não fosse 

portuária, Franco da Rocha (SP) ter um produt cerca de 3 ilhões de is infe io

se não pertencesse a R tana de S ente, Raul Soares (MG) 

teria um PIB mun  de reais s rior se tives  o mesmo índice de Gin

que Carlos Barbosa (R

 

D is aribus, se ã Gonçalo d  urguéia ( I) 

tivesse a mesma taxa bruta de freqü u São Bento od  Sul (SC , o 

produto da cidade seria apro is ior. 

 89



 
Tabela 23: Modelos Econométricos para o PIB Municipal de 2000 – Região Sudeste – SARMA 
Variável Dependente: 
PIB dos Municípios do Sudeste no ano 2000 

(13) 
SARMA 

(14) 
SARMA 

(15) 
SARMA 

(16) 
SARMA 

Intercepto -334.823,00 NS 40.266,30 NS -360.759,00 NS 424.564,00 NS
 (427.367,00)  (438.678,00)  (590.042,00)  (548.656,00)  
W_PIB00 0,03 * 0,03 ** 0,03 * 0,02 NS
 (0,01)  (0,01)  (0,01)  (0,01)  
Latitude da sede do Município (graus) -20.626,10 NS -899,27 NS 658,38 NS 12.633,60 NS
 (11.620,40)  (10.510,40)  (10.664,70)  (10.214,20)  
Densidade demográfica, 2000 (hab/km²) -249,86 ** -215,49 ** -222,75 ** -232,38 ** 
 (24,69)  (23,15)  (23,93)  (22,19)  
Taxa de urbanização, 2000 (%) -5.094,17 ** -2.957,81 ** -2.958,89 ** -1.983,56 ** 
 (864,26)  (826,95)  (826,99)  (762,24)  
Dummy para Portos (marítimo ou fluvial) -243.647,00 NS -86.779,40 NS -61.148,80 NS 339.668,00 * 
 (197.073,00)  (187.712,00)  (188.284,00)  (172.534,00)  
População total masculina, 2000 24,42 ** 25,87 ** 25,85 ** 29,95 ** 
 (0,11)  (0,14)  (0,14)  (0,26)  
Taxa bruta de freqüência ao ensino médio (%), 2000 1.710,82 NS 2.810,11 ** 2.618,31 ** 1.784,03 * 
 (926,55)  (865,61)  (875,42)  (811,93)  
Porcentagem de indigentes, 2000 -488,82 NS -3.266,88 NS -2.513,16 NS -1.056,91 NS
 (2.150,23)  (2.103,10)  (2.337,38)  (2.190,51)  
Índice de Violência, 2000 33.729,30 NS -388.998,00 NS -340.771,00 NS -628.388,00 * 
 (270.873,00)  (255.759,00)  (266.496,00)  (245.912,00)  
Unidades de atendimento médico  -14.990,10 ** -14.788,50 ** -3.614,97 ** 
  (1.036,92)  (1.049,21)  (1.144,49)  
Índice de Gini, 2000  685.492,00 * 655.511,00 NS 565.711,00 NS
  (337.239,00)  (337.870,00)  (310.116,00)  
Dummy para Região Metropolitana de São Paulo   127.570,00 NS 89.044,20 NS
   (109.751,00)  (104.026,00)  
Esperança de vida ao nascer (anos), 2000   5.747,14 NS 2.629,16 NS
   (5.851,34)  (5.406,52)  

    -305,95 ** Bolsa Escola (Famílias Atendidas - total do 
município)     (17,04)  
LAMBDA 0,18 ** 0,12 ** 0,13 ** 0,17 ** 
 (<0,005)  (<0,005)  (<0,005)  (<0,005)  
Número de Observações 1666 1666 1666 1666 
R2 Buse 0,97 0,98 0,98 0,98 

* Significativo a 5% 
** Significativo a 1% 
 

Mesmo com a seleção da base de dados, as variáveis porcentagem de indigentes e 

esperança de vida ao nascer não foram capazes de explicar significativamente as diferenças 

entre o PIB municipal das cidades no ano 2000. 

 

Os regressores latitude e dummy para portos perderam força estatística com a restrição da 

base de dados. Percebe-se também que ao utilizar apenas os dados da Região mais rica do 
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país, o Sudeste, as cidades presentes na região metropolitana de São Paulo deixam de 

mostrar um nível mais elevado da atividade econômica, ou seja, não se diferenciam tanto 

em relação à média. 

 

O sinal negativo associado aos estimadores densidade demográfica, taxa de urbanização e 

unidades de atendimento médico podem novamente estar apontando para a influência 

negativa dos efeitos de congestionamento no nível do produto dos municípios, no caso das 

duas primeiras, e para a importância da medicina preventiva, no caso da última variável. 

Todas as regressões da TAB. 23 confirmam a grande robustez estatística da variável 

população masculina. 

 

Pode-se especular da regressão (13) que se houvesse uma cidade com metade da densidade 

demográfica que o Rio de Janeiro (RJ) e todas as outras características iguais, o PIB desta 

cidade imaginária seria cerca de 580 milhões de reais superior ao PIB do Rio de Janeiro 

(RJ). Da regressão (16), observa-se que cada assassinato tende a reduzir em média o 

produto da cidade em aproximadamente 630 mil reais. 

 

O regressor taxa bruta de freqüência ao ensino médio mostrou maior força estatística para a 

amostra de dados correspondente à principal Região do país comparado à amostra dos 5507 

municípios. Sendo assim, a educação pode ser mais importante para a atividade econômica 

em cidades (ou economias) mais prósperas. 

 

O índice de Gini demonstrou, na TAB. 23, uma baixa significância estatística, porém, a 

associação positiva dessa variável com o nível do produto na regressão (14) pode estar 

indicando que alguma concentração de renda entre as classes sociais está associada a um 

nível mais elevado da atividade econômica. Um argumento favorável à concentração de 

renda é que essa irá propiciar a elevação do nível dos investimentos, uma vez que os 

projetos de investimento freqüentemente envolvem custos enterrados bastante elevados. 
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Finalmente, percebe-se que o auxílio monetário da bolsa escola está sendo bem empregado 

também na Região Sudeste, isso porque, após certo controle econométrico, o número de 

famílias atendidas é proporcionalmente maior nos municípios mais pobres. 

 

Para testar a robustez dos resultados obtidos na TAB. 23 promoveu-se a re-estimação do 

modelo com uma matriz de vizinhança diferente, essa nova matriz atribui peso igual a 1 

para os 20 municípios mais próximos e peso igual a 0 caso contrário. Os resultados obtidos 

com a re-estimação do modelo são bastante similares aos resultados do modelo original, 

conforme pode ser constatado na TAB. 31 do Anexo. 

 

Conclui-se, baseado nos resultados dos modelos econométricos, que as variáveis que 

mostraram uma correlação estatisticamente significativa com o PIB municipal em ambas as 

amostras e com os mesmos sinais algébricos foram: densidade demográfica, taxa de 

urbanização, índice de violência, taxa bruta de freqüência ao ensino médio, bolsa escola, 

além da população masculina. Percebe-se que as três primeiras variáveis se associaram 

negativamente com o PIB dos municípios, enquanto as três últimas se associaram 

positivamente com o mesmo. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

A dinâmica da distribuição populacional no território brasileiro sofreu uma inflexão no 

período de 1970 a 2000, sendo que 1980 compreende o ano mais aproximado para esse 

ponto de inflexão. Até essa data é perceptível a existência de uma tendência à polarização 

populacional nos grandes aglomerados urbanos e nas cidades médias. A partir de 1980 pode 

ser verificada a ocorrência de uma desconcentração da população, isto é, queda da 

população relativa nas principais cidades do país e conseqüente fortalecimento das cidades 

médias. 

 

Portanto, as cidades médias do país mostraram grande dinamismo demográfico no período 

de 1980 a 2000. Constatou-se, a partir da análise de associação espacial, que parte do 

incremento populacional das cidades médias foi devido à periferização das Regiões 

Metropolitanas, ou seja, aumento da população relativa do colar metropolitano das 

principais cidades do país. Entretanto, foi visto, a partir da estimação da Lei de Zipf, que as 

cidades médias fora das Regiões Metropolitanas também obtiveram um saldo populacional 

bastante positivo. Não obstante a isso, as cidades médias brasileiras ainda se encontram 

com níveis populacionais bem abaixo do ideal para a Lei de Zipf. 

 

A partir da análise de associação espacial do Capítulo 2 foi possível verificar a ocorrência 

de uma interiorização populacional no país – principalmente na Região Norte e no estado 

do Mato Grosso. 

 

A análise de associação espacial feita no Capítulo 3 corrobora a hipótese de fortalecimento 

dos colares metropolitanos também em relação à atividade econômica. Concluiu-se que o 

contorno metropolitano das principais cidades do país, como São Paulo (SP), Rio de janeiro 

(RJ), Belo Horizonte (MG), Salvador (BA), Recife (PE) e Porto Alegre (RS) obtiveram 

ganhos na taxa de participação do PIB do país muito superior comparado às respectivas 

capitais. Na análise de associação espacial do Capítulo 3 foi possível verificar a ocorrência 

da interiorização do país também em relação à atividade econômica. 
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A existência de padrões bastante semelhantes em relação à dinâmica populacional e a 

localização da atividade econômica demonstra a importância da população e, 

conseqüentemente, da força de trabalho para o nível da renda e para o crescimento 

econômico. Esse fato pode ser comprovado pela forte significância estatística dos 

regressores demográficos nos modelos econométricos dos Capítulos 3 e 4. 

 

Além dos regressores demográficos, duas outras variáveis demonstraram nos modelos 

econométricos do Capítulo 3 e 4 resultados análogos, ou seja, mostraram serem importantes 

na explicação tanto do crescimento econômico como das diferenças do produto municipal. 

Essas variáveis são: (a) os índices de violência, que mostraram em geral uma associação 

negativa com o crescimento econômico e com o nível do produto e (b) as variáveis usadas 

como proxy do capital humano, que mostraram em geral uma associação positiva com 

ambos. 

 

Baseado nesses resultados é plausível propor certas políticas públicas que promovam a 

elevação do crescimento econômico e conseqüentemente melhoria da qualidade de vida da 

população. Uma proposta inicial é o combate à violência. Acredita-se ser necessário 

identificar regiões com maiores índices de criminalidade para posteriormente promover 

ações que possam reduzir os níveis de violência nessas localidades. Outra medida 

importante para reduzir os níveis de violência observados em todo país é combater o crime 

organizado, o contrabando e o tráfico de entorpecentes e de armas. Para isso seria 

necessário um aprimoramento das atividades de inteligência policial e fortificação dos 

investimentos na Polícia Federal. 

 

Em relação à educação, as evidências dos modelos econométricos indicaram a importância 

do ensino fundamental e do ensino médio para o crescimento econômico. Dessa forma, 

propõe-se que as políticas públicas devam ter como meta a universalização do ensino 

fundamental e médio. Defende-se aqui um acréscimo também aos investimentos no ensino 

superior e no ensino técnico. 
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Sugere-se também mudanças nas regras do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), 

cabendo à União promover um repasse de recursos proporcionalmente maior aos 

municípios que investirem mais em educação e infra estrutura. 

 

Outros resultados relevantes dos modelos econométricos do Capítulo 3 indicam que 

municípios que eram voltados às atividades industriais em 1970 e/ou possuíam menores 

níveis de taxa de participação em 1970 obtiveram um crescimento econômico subseqüente 

maior. 

 

Em relação à baixa significância estatística do índice de Gini na explicação tanto do 

crescimento regional quanto do nível da atividade econômica, pode-se especular que devido 

ao histórico quadro de elevada concentração de renda existente no país, o Brasil conseguiu 

uma certa “blindagem” quanto aos efeitos negativos que essa alta concentração da renda 

produz ao ambiente econômico. Entretanto, argumenta-se que a elevada concentração de 

renda no país é uma das causas dos níveis de violência observados, e esta última variável 

mostrou uma correlação negativa com o crescimento econômico e com o nível da atividade 

econômica. Assim sendo, a alta concentração da renda pode estar limitando o crescimento 

econômico de forma indireta. Essas considerações indicam a necessidade de interpretar os 

resultados de forma ponderada. 

 

A variável porcentagem da população em área urbana correlacionou positivamente com o 

crescimento econômico (no Capítulo 3), enquanto a taxa de urbanização e a densidade 

demográfica mostraram forte correlação negativa com o nível do produto (no Capítulo 4). 

 

Uma hipótese pode explicar a ocorrência desse resultado aparentemente paradoxal. 

HENDERSON (2000) acredita que uma alta taxa de concentração nos estágios iniciais é 

essencial, pois a concentração industrial (muitas vezes em cidades litorâneas) demanda uma 

infra-estrutura adequada de transporte e comunicação. A produção de bens manufaturados e 

os serviços são mais eficientes quando concentrados em densas cidades, afinal pode-se 

explorar as economias de escala da aglomeração. Isto é, a proximidade física, aliada à alta 
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densidade, possibilita spillovers entre os produtores17, maior eficiência do mercado de 

trabalho e menores custos de transporte. Portanto, a associação positiva entre a 

porcentagem da população em área urbana em 1970 e o crescimento econômico 

subseqüente pode ter sido motivada pela existência de economias de aglomeração que 

beneficiou as cidades que em 1970 possuíam uma maior população em área urbana. 

 

Entretanto, HENDERSON (2000) acredita que com o contínuo desenvolvimento, a 

desconcentração populacional se torna eficiente por duas razões: (a) as cidades começam a 

ficar altamente custosas e congestionadas e (b) a economia pode espalhar seus recursos ao 

longo do território. Como os principais aglomerados urbanos brasileiros já atingiram um 

certo esgotamento nas possibilidades de crescimento populacional, e devido também à 

existência de congestionamentos, observou-se que a taxa de urbanização e a densidade 

demográfica mostraram uma associação negativa com o PIB municipal em 2000. 

 

Dessa forma, fica implícita a necessidade de leis de uso e ocupação do solo mais restritivas, 

impedindo assim, o adensamento excessivo nas principais cidades do país. Essa medida 

seria importante para reduzir os efeitos congestionamento. 

 

No Brasil, a ocorrência, principalmente entre 1980 e 2000, da periferização das Regiões 

Metropolitanas e o fortalecimento das cidades médias, constatada no Capítulo 2, pode ser 

considerado um fenômeno natural dos processos de urbanização. Esse fenômeno é 

normalmente explicado pelo aumento nos custos fundiários e no custo de vida das cidades 

núcleo. Outra hipótese é que o Brasil pode ter atingido um nível de desenvolvimento capaz 

de induzir uma desconcentração dos recursos produtivos ao longo do território. Ambas as 

hipóteses levantam questões de políticas públicas e um maior planejamento urbano.  

 

Inicialmente, as políticas públicas devem reconhecer a existência desses fenômenos 

recentes do processo de urbanização brasileira. Nesse sentido é recomendável que sejam 

feitos investimentos para o provimento de uma infra-estrutura adequada nos contornos 

                                                 
17 JAFFE, TRAJTENBERG & HENDERSON (1993), visto no Capítulo 1, mostram que idéias se movem 
mais rápido quando as pessoas estão mais próximas. 
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metropolitanos e nas cidades médias para permitir que pessoas, insumos e produtos possam 

ter um acesso eficiente às cidades centrais. Destaca-se, nos contornos metropolitanos, a 

construção de rodoaneis e de um sistema de transporte de massas eficiente, como o metrô. 

Já nas cidades médias pode-se citar como prioridade para a infra-estrutura de transporte a 

consolidação de uma malha ferroviária e rodoviária de qualidade. 

 

Conclui-se que os resultados econométricos obtidos neste trabalho foram compatíveis com 

a teoria econômica e com os resultados empíricos da literatura nacional e internacional. 

Vale ressaltar, entretanto, a necessidade de se fazer uma interpretação cautelosa dos 

resultados econométricos encontrados nos Capítulos 3 e 4, uma vez que importantes 

indicadores de desenvolvimento econômico, social e humano não mostraram relações 

significativas com o crescimento econômico e/ou com o nível do produto. Entre esses 

indicadores é possível citar a esperança de vida ao nascer, o número de médicos por mil 

habitantes, a porcentagem de indigentes entre outros. 

 

Para aperfeiçoar a análise econométrica desenvolvida neste trabalho seria interessante a 

existência de uma base de dados em um período temporal mais longo e uma maior 

quantidade de variáveis explicativas, como séries de finanças públicas e outros indicadores 

que poderiam ser utilizados como proxy de infra-estrutura. 
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ANEXO: 

  
Tabela 24: Matriz de correlação das variáveis do Capítulo 3 (Brasil) 
 Tp70 Ed11 Ed04 Urb Gini Esc Vio Lixo
Tp70 1,0000        
Ed11 0,2813 1,0000       
Ed04 -0,1783 -0,7059 1,0000      
Urb 0,1515 0,6377 -0,6509 1,0000     
Gini 0,0297 0,1232 -0,0714 0,0306 1,0000    
Esc 0,1748 0,7288 -0,9527 0,6357 0,0739 1,0000   
Vio 0,9384 0,2949 -0,1814 0,1685 0,0489 0,1796 1,0000  
Lixo 0,0642 0,4194 -0,4981 0,4424 0,0080 0,5037 0,0611 1,0000
Medico 0,1576 0,4385 -0,3835 0,2714 0,1850 0,3844 0,1731 0,1966
Dist1 -0,0053 -0,1453 0,1195 -0,1788 -0,0344 -0,1932 0,0056 -0,1946
Dist2 -0,0639 -0,0795 0,1410 -0,1830 0,1453 -0,1540 -0,0776 0,0133
Lat -0,0435 -0,3250 0,5971 -0,2235 -0,0482 -0,6452 -0,0268 -0,5224
Long 0,0147 0,2119 -0,3902 0,0482 0,0679 0,4450 0,0013 0,2327
Area 0,0129 0,0238 0,0149 -0,0334 0,1006 -0,0065 0,0451 -0,0749
Hom70 0,9645 0,3557 -0,2253 0,2049 0,0710 0,2182 0,9530 0,0734
ManSer 0,0357 0,1776 -0,3300 0,3331 -0,1313 0,3097 0,0193 0,2208
Nland 0,0010 -0,0453 0,1010 -0,0895 0,1092 -0,1066 0,0172 -0,1553
Hope 0,0307 0,2371 -0,4620 0,0668 0,0291 0,4924 0,0148 0,2845

FONTE: Elaboração própria 
 
Cont. Tabela 24 

 Medico Dist1 Dist2 Lat Long Area Hom70 ManSer
Medico 1,0000        
Dist1 -0,0400 1,0000       
Dist2 -0,0185 -0,1674 1,0000      
Lat -0,2070 0,4475 -0,0509 1,0000     
Long 0,2027 -0,2399 0,3711 -0,5923 1,0000    
Area 0,2767 0,1365 0,1030 0,1306 0,2247 1,0000   
Hom70 0,2502 0,0194 -0,0807 -0,0302 0,0131 0,0621 1,0000  
ManSer 0,0563 -0,0008 -0,1972 -0,1817 0,0324 -0,0353 0,0215 1,0000
Nland 0,2491 0,0432 0,0479 0,1748 0,0559 0,4726 0,0698 -0,0530
Hope 0,1551 -0,2565 0,2108 -0,5722 0,5800 -0,0042 0,0262 0,0608

FONTE: Elaboração própria 
 
Cont. Tabela 24 

 NLand Hope 
NLand 1,0000  
Hope -0,0454 1,0000 

FONTE: Elaboração própria 
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Tabela 25: Matriz de correlação das variáveis do Capítulo 3 (Região Sudeste) 

 Tp70 Ed11 Ed04 Urb Gini Vio Lixo Medico
Tp70 1,0000        
Ed11 0,2740 1,0000       
Ed04 -0,2100 -0,7465 1,0000      
Urb 0,1551 0,6503 -0,8242 1,0000     
Gini 0,0279 0,0964 -0,0061 -0,0495 1,0000    
Vio 0,9554 0,2799 -0,2128 0,1596 0,0334 1,0000   
Lixo 0,0550 0,3970 -0,4479 0,4001 -0,1103 0,0444 1,0000  
Medico 0,1909 0,5941 -0,5020 0,4174 0,1843 0,1947 0,2338 1,0000
Dist2 -0,0922 -0,1264 0,3292 -0,2192 -0,0360 -0,1046 0,1891 -0,1065
Area 0,0266 0,0009 0,1056 -0,0783 0,1886 0,0311 -0,1691 0,0544
Hom70 0,9852 0,3144 -0,2466 0,1933 0,0438 0,9719 0,0555 0,2266
Manser 0,0342 0,1853 -0,3788 0,4017 -0,1652 0,0213 0,2134 0,1128
Nland -0,0083 -0,0287 0,1274 -0,1183 0,1480 -0,0015 -0,1253 0,0398

FONTE: Elaboração própria 
 
Cont. Tabela 25 

 Dist2 Area Hom70 Manser NLand
Dist2 1,0000     
Area 0,2129 1,0000    
Hom70 -0,1045 0,0601 1,0000   
Manser -0,2802 -0,1031 0,0266 1,0000  
Nland 0,1265 0,6408 0,0240 -0,0684 1,0000

FONTE: Elaboração própria 
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Tabela 26: Modelos Econométricos de Crescimento Econômico – Região Sudeste – SARMA 
Variável Dependente: 
Variação Absoluta na Taxa de Participação no PIB 
Nacional entre 1970 e 2002 

(5) 
SARMA 

(6) 
SARMA 

(7) 
SARMA 

(8) 
SARMA 

Intercepto 19.510,20 NS -8.021,33 NS -25.172,20 NS -23.021,40 NS
 (42.938,40)  (37.501,40)  (37.604,70)  (37.578,00)  
W_CRESC -0,01 NS -0,03 ** -0,03 ** -0,03 **
 (0,01)  (0,01)  (0,01)  (0,01)  
Taxa de Participação no PIB Nacional em 1970 -561.240,00 ** -565.085,00 ** -574.169,00 ** -571.207,00 **
 (19.783,90)  (17.589,30)  (17.652,60)  (17.712,60)  
Distância à capital estadual -40,91 * -64,98 ** -54,15 ** -53,85 **
 (18,69)  (18,02)  (17,96)  (17,93)  
Índice de Gini -23.087,20 NS -44.312,30 NS -32.318,20 NS -33.029,10 NS
 (32.822,30)  (28.779)  (29.059,50)  (29.028,80)  
% de domicílios urb. com serviço de coleta de lixo 5,63 NS 87,98 NS 57,41 NS 58,37 NS
 (93,59)  (85,13)  (84,72)  (84,60)  
% da população que vive em área urbana 502,85 ** 356,99 ** 270,84 * 282,02 * 
 (157,51)  (136,49)  (137,79)  (137,77)  
População de homens residente 0,36 ** 1,91 ** 1,99 ** 1,96 **
 (0,13)  (0,14)  (0,14)  (0,14)  
% de pessoas com menos de quatro anos de estudo -102,03 NS 336,98 NS 430,02 NS 403,56 NS
 (399,14)  (348,39)  (349,06)  (348,95)  
% de pessoas com mais de onze anos de estudo 4.391,70 NS 3.613,06 NS 4.931,43 NS 4.846,31 NS
 (3.612,51)  (3.102,54)  (3.291,70)  (3.288,44)  
Número de homicídios  -2.230,59 ** -2.250,42 ** -2.240,00 **
  (100,92)  (100,86)  (100,92)  
Área Geográfica  2,61 NS 2,28 NS -0,08 NS
  (1,99)  (1,98)  (2,38)  
Número de médicos residentes por mil habitantes    -53,11 NS -244,16 NS
   (3.034,67)  (3.033,38)  
PIB da indústria dividido pelo PIB dos serviços   8.043,24 ** 7.894,52 **
   (2.198,80)  (2.189,01)  
Terras produtivas não utilizadas     0,83 NS
     (0,46)  
LAMBDA 0,24 ** 0,33 ** 0,32 ** 0,32 **
 (<0,005)  (<0,005)  (<0,005)  (<0,005)  
Número de Observações 1401 1401 1401 1401 
R2 Buse 0,95 0,97 0,97 0,97 

* Significativo a 5% 
** Significativo a 1% 
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Tabela 27: Municípios com mudança de nome 
Estado  Antigo Nome Nome Atual 

Rondônia Jamari Itapuã do Oeste  

Tocantins Mosquito Palmeiras do Tocantins 

Paraíba Tacima Campo de Santana 

Paraíba São Bento de Pombal São Bentinho 

Pernambuco Itamaracá Ilha de Itamaracá 

Bahia Livramento do Brumado Livramento de Nossa Senhora 

Minas Gerais Itabirinha de Mantena Itabirinha 

Minas Gerais Piuí Piumhi 

Paraná Vila Alta  Alto Paraíso 

FONTE: Elaboração própria 
 

Tabela 28: Municípios Desmembrados 
Estado Municípios Criados Município Mãe 

Piauí Pau D’Arco do Piauí Altos 

Rio Grande do Norte Jundiá Várzea 

Alagoas Jequiá da Praia São Miguel dos Campos 

Bahia Barrocas Serrinha 

Bahia Luís Eduardo Magalhães Barreiras 

Espírito Santo Governador Lindenberg Colatina 

Rio de Janeiro Mesquita Nova Iguaçu  

Rio Grande do Sul Aceguá Bagé 

Rio Grande do Sul Almirante Tamandaré do Sul Carazinho 

Rio Grande do Sul Arroio do Padre Pelotas 

Rio Grande do Sul Boa Vista do Cadeado Cruz Alta 

Rio Grande do Sul Boa Vista do Incra Cruz Alta 

Rio Grande do Sul Bozano Ijuí 

Rio Grande do Sul Canudos do Vale Lajeado 

Rio Grande do Sul Capão Bonito do Sul Lagoa Vermelha 

Rio Grande do Sul Capão do Cipó Santiago 

Rio Grande do Sul Coqueiro Baixo Nova Bréscia 

Rio Grande do Sul Coronel Pilar Garibaldi 

Rio Grande do Sul Cruzaltense Campinas do Sul 

Rio Grande do Sul Forquetinha Lajeado 

Rio Grande do Sul Jacuizinho Salto do Jacuí 

Rio Grande do Sul Lagoa Bonita do Sul Sobradinho 

Rio Grande do Sul Itati Terra de Areia 

Rio Grande do Sul Mato Queimado Caibaté 

Rio Grande do Sul Novo Xingu Constantina 

Rio Grande do Sul Paulo Bento Erechim 

Rio Grande do Sul Pedras Altas Pinheiro Machado 

Rio Grande do Sul Pinhal da Serra Esmeralda 

Rio Grande do Sul Quatro Irmãos Erechim 

FONTE: Elaboração própria 
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Cont. Tabela 28 
Rio Grande do Sul Rolador São Luiz Gonzaga 

Rio Grande do Sul Santa Cecília do Sul Tapejara 

Rio Grande do Sul Santa Margarida do Sul São Gabriel 

Rio Grande do Sul São José do Sul Salvador do Sul 

Rio Grande do Sul São Pedro das Missões Palmeira das Missões 

Rio Grande do Sul Tio Hugo Victor Graeff 

Rio Grande do Sul Westfalia Teutônia 

Mato Grosso Bom Jesus do Araguaia Alto Boa Vista 

Mato Grosso Colniza Aripuanã 

Mato Grosso Conquista D’Oeste Pontes e Lacerda 

Mato Grosso Curvelândia Lambari D’Oeste 

Mato Grosso Nova Nazaré Água Boa 

Mato Grosso Nova Santa Helena Itaúba 

Mato Grosso Novo Santo Antônio Cocalinho 

Mato Grosso Rondolândia Aripuanã 

Mato Grosso Santa Cruz do Xingu São José do Xingu 

Mato Grosso Santa Rita do Trivelato Nobres 

Mato Grosso Santo Antônio do Leste Novo São Joaquim 

Mato Grosso Serra Nova Dourada Alto Boa Vista 

Mato Grosso Vale de São Domingos Pontes e Lacerda 

Goiás Campo Limpo de Goiás Anápolis 

Goiás Gameleira de Goiás Silvânia 

Goiás Ipiranga de Goiás Ceres 

Goiás Lagoa Santa Itajá 

FONTE: Elaboração própria 
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Tabela 29: Matriz de correlação das variáveis do capítulo 4 (Brasil) 

 Ano Lon Lat Den Urb Dist Port Popm
Ano 1,0000   
Lon -0,1358 1,0000  
Lat -0,0046 0,4495 1,0000  
Den -0,0843 0,0548 -0,0562 1,0000  
Urb -0,1680 -0,0780 -0,2193 0,1719 1,0000  
Dist 0,0781 -0,3028 -0,0134 -0,1221 -0,1065 1,0000  
Port -0,1124 -0,0018 0,0000 0,1532 0,1178 -0,0806 1,0000 
Popm -0,1481 0,0133 -0,0152 0,4362 0,1127 -0,0611 0,2263 1,0000
Ind 0,0615 0,4593 0,7635 -0,1117 -0,4923 0,0591 -0,0526 -0,0767
Vio 0,0533 0,0485 0,0331 -0,2613 -0,1589 0,0717 -0,0753 -0,1461
Unid -0,2449 0,0229 -0,0032 0,3959 0,2394 -0,1152 0,3143 0,6484
Mort 0,0458 0,5532 0,7465 -0,0804 -0,3466 -0,0312 -0,0315 -0,0471
Hope -0,0566 -0,4520 -0,6887 0,0753 0,3186 0,0130 0,0297 0,0445
Alfa -0,0600 -0,5647 -0,7598 0,1386 0,4226 -0,0218 0,0751 0,1013
Sec -0,0775 -0,3746 -0,6305 0,1663 0,5324 -0,0024 0,0810 0,1185
Gini -0,0665 0,0616 0,3936 -0,0482 -0,1167 0,1791 0,0469 0,0546
BE -0,2146 0,1055 0,1130 0,4012 0,1437 -0,0903 0,3431 0,7885
RMSP -0,0439 -0,0061 -0,0822 0,4276 0,0921 -0,0187 -0,0084 0,1895

FONTE: Elaboração própria 
 
Cont. Tabela 29 

 Ind Vio Unid Mort Hope Alfa Sec Gini
Ind 1,0000   
Vio 0,1157 1,0000  
Unid -0,1289 -0,1579 1,0000  
Mort 0,8339 0,0851 -0,0775 1,0000  
Hope -0,7939 -0,0677 0,0840 -0,9508 1,0000  
Alfa -0,8863 -0,1095 0,1620 -0,8295 0,7806 1,0000  
Sec -0,7724 -0,0942 0,1948 -0,7022 0,6592 0,7782 1,0000 
Gini 0,4802 -0,0716 0,1099 0,3612 -0,3591 -0,3445 -0,3151 1,0000
BE 0,0039 -0,1339 0,7696 0,0434 -0,0297 0,0269 0,0637 0,1441
RMSP -0,0836 -0,2472 0,0732 -0,0823 0,0498 0,1037 0,1288 -0,0265

FONTE: Elaboração própria 
 
Cont. Tabela 29 

 BE RMSP 
BE 1,0000  
RMSP 0,0905 1,0000 

FONTE: Elaboração própria 
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Tabela 30: Matriz de correlação das variáveis do capítulo 4 (Região Sudeste) 

 Lat Den Urb Port Popm Ind Vio Unid
Lat 1,0000        
Den -0,1812 1,0000       
Urb -0,3344 0,1423 1,0000      
Port -0,0253 0,1046 0,0837 1,0000     
Popm -0,0884 0,3926 0,0545 0,1726 1,0000    
Ind 0,6710 -0,0977 -0,5272 -0,0281 -0,0656 1,0000   
Vio 0,3105 -0,4509 -0,2045 -0,1397 -0,2229 0,1550 1,0000  
Unid -0,0904 0,4044 0,2333 0,2224 0,7364 -0,1416 -0,3057 1,0000
Hope -0,3967 0,0320 0,3462 -0,0061 0,0202 -0,6655 0,0086 0,0633
Sec -0,3769 0,1961 0,5283 0,0551 0,1190 -0,5870 -0,1963 0,2282
Gini 0,3410 -0,0694 -0,1975 0,0447 0,0627 0,5147 -0,0251 0,1404
BE -0,0462 0,3920 0,0992 0,2249 0,9408 -0,0430 -0,2554 0,8301
RMSP -0,2478 0,4810 0,1035 -0,0127 0,2040 -0,0721 -0,4658 0,1369

FONTE: Elaboração própria 
 
Cont. Tabela 30 

 Hope Sec Gini BE RMSP
Hope 1,0000     
Sec 0,4531 1,0000    
Gini -0,3624 -0,2790 1,0000   
BE -0,0089 0,1166 0,1129 1,0000  
RMSP 0,0037 0,1690 0,0027 0,1714 1,0000

FONTE: Elaboração própria 
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Tabela 31: Modelos Econométricos para o PIB Municipal de 2000 – Região Sudeste – SARMA 
Variável Dependente: 
PIB dos Municípios do Sudeste no ano 2000 

(5) 
SAR 

(6) 
SAR 

(7) 
SAR 

(8) 
SAR 

Intercepto -342.153,00 NS 93.195,90 NS -281.977,00 NS 516.384,00 NS
 (479.018,00)  (475.606,00)  (619.571,00)  (564.950,00)  
Latitude da sede do Município (graus) -18.345,60 NS 1.898,87 NS 826,41 NS 13.700,40 NS
 (14.446,20)  (12.595,80)  (12.490,40)  (11.071,50)  
Densidade demográfica, 2000 (hab/km²) -232,46 ** -189,99 ** -188,32 ** -199,40 ** 
 (21,81)  (20,72)  (21,29)  (19,55)  
Taxa de urbanização, 2000 (%) -4.826,08 ** -2.803,32 ** -2.784,80 ** -1.827,19 * 
 (872,75)  (834,93)  (834,35)  (767,41)  
Dummy para Portos (marítimo ou fluvial) -369.600,00 NS -166.693,00 NS -173.183,00 NS 168.697,00 NS
 (197.617,00)  (187.540,00)  (187.912,00)  (174.123,00)  
População total masculina, 2000 24,47 ** 25,92 ** 25,93 ** 29,99 ** 
 (0,10)  (0,14)  (0,14)  (0,27)  
Taxa bruta de freqüência ao ensino médio (%), 2000 1.272,55 NS 2.901,24 ** 2.832,01 ** 1.950,92 * 
 (959,77)  (899,59)  (902,51)  (825,14)  
Porcentagem de indigentes, 2000 -603,86 NS -3.643,24 NS -2.626,68 NS -1.492,42 NS
 (2.474,77)  (2.341,52)  (2.520,99)  (2.276,50)  
Índice de Violência, 2000 113.264,00 NS -357.747,00 NS -412.523,00 NS -675.254,00 ** 
 (279.516,00)  (262.610,00)  (270.521,00)  (248.092,00)  
Unidades de atendimento médico  -15.115,50 ** -15.174,00 ** -4.206,93 ** 
  (1.057,45)  (1.062,35)  (1.158,19)  
Índice de Gini, 2000  626.467,00 NS 635.463,00 NS 581.301,00 NS
  (343.710,00)  (343.680,00)  (315.141,00)  
Dummy para Região Metropolitana de São Paulo   -35.256,60 NS -34.147,50 NS
   (119.750,00)  (107.221,00)  
Esperança de vida ao nascer (anos), 2000   5.579,50 NS 2.034,75 NS
   (5.971,12)  (5.464,92)  

    -304,13 ** Bolsa Escola (Famílias Atendidas - total do 
município)     (17,41)  
LAMBDA 0,02 ** 0,02 ** 0,02 ** 0,01 ** 
 (<0,005)  (<0,005)  (<0,005)  (<0,005)  
Número de Observações 1666 1666 1666 1666 
R2 Buse 0,97 0,98 0,98 0,98 

* Significativo a 5% 
** Significativo a 1% 
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Figura 13: Manchas Urbanas do Brasil no ano 2000 

 
FONTE: Elaboração própria a partir dos dados do IBGE 
 


