
POBREZA E ISOLAMENTO GEOECONÔMICO NO ESTADO DO AMAZONAS: OS 

EFEITOS DE ACESSIBILIDADE E EDUCAÇÃO 

RESUMO 

Este trabalho tem como objetivo analisar a pobreza do Estado do Amazonas, 

espacialmente, sob a ótica da acessibilidade. O Amazonas é um dos Estados brasileiros 

que apresenta os piores indicadores sociais do país. De acordo com o Índice Firjan de 

Desenvolvimento Municipal 2010, o Amazonas ficou na 25ª posição, atrás apenas de 

Amapá e Alagoas. Conforme o Índice de Desenvolvimento Familiar (IDF) de 2008, entre 

os dez municípios classificados como os mais pobres do Brasil, nove são da região norte. 

Essa região tem características peculiares que muito a difere dos outros Estados. 

Contudo, a característica diferenciada mais evidente é seu isolamento geográfico e 

econômico em relação ao resto do Brasil. Tal característica é um dos determinantes da 

pobreza daquela região, sobretudo nos Estados do Amazonas e Roraima, cujo acesso é 

possível somente via área ou fluvial. É neste contexto que este trabalho está inserido e 

busca analisar a pobreza do Estado do Amazonas, espacialmente, nos anos 2000 e 2010. 

Para esse fim, utilizou-se como variável explicada a proporção de pobres e, como 

variáveis explicativas, a acessibilidade e o nível de educação. Primeiramente, realizou-

se Análise Exploratória de Dados Espaciais a qual indicou haver correlação espacial na 

região. Em seguida, estimou-se o modelo econométrico para assegurar tal resultado e 

constatou-se que a pobreza no Amazonas depende apenas de fatores próprios da região, 

sem relação de vizinhança. O modelo permitiu constatar que a pobreza guarda relação 

direta com a acessibilidade, que sozinha, explica mais de 30% da pobreza naquele 

Estado.  

Palavras-Chave: Pobreza, Acessibilidade, Análise Exploratória de Dados Espaciais, 

Amazonas. 

1. INTRODUÇÃO 

O Amazonas é um dos Estados brasileiros que apresenta os piores indicadores sociais. De 

acordo com o Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal 2010, o Amazonas ficou na 25ª 

posição, atrás apenas de Amapá e Alagoas. Entre os cinco Estados com os piores 

indicadores, quatro deles estão na região norte e um na região o nordeste. Conforme o Índice 

de Desenvolvimento Familiar (IDF) de 2008, nove - dos 10 municípios classificados como os 

mais pobres do Brasil -  são da região norte. Essa região tem características peculiares que 
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muito a difere dos Estados do Nordeste, por exemplo. Contudo, a característica diferenciada 

mais evidente é seu isolamento geográfico e econômico em relação ao resto do Brasil. Tal 

característica pode ser um dos determinantes da pobreza daquela região, sobretudo nos 

Estados do Amazonas e Roraima, cujo acesso é possível somente via área ou fluvial. É neste 

contexto que este trabalho está inserido e busca analisar a pobreza do Estado do Amazonas 

sob a ótica da acessibilidade como um de seus determinantes.  

O Amazonas, isolado geograficamente, tem uma única rodovia que faz a ligação de sua 

capital às demais regiões do país, a BR 319. Essa rodovia liga Manaus a Porto Velho, mas 

foi trafegável somente até início dos anos de 1990. Desde então é inutilizada, mantendo o 

isolamento do Estado via terrestre. Com exceção de nove municípios, do total de 62 do 

Estado do Amazonas, todos os demais não tem ligação com a capital Manaus via terrestre. 

O acesso a bens e serviços é dificultado por viagens de barcos que podem durar até 

dezenove dias. Essas peculiaridades fazem com que a maioria dos municípios tenha alto 

percentual de pessoas com rendimentos abaixo da linha de pobreza. A concentração de 

renda torna-se mais elevada tendo em vista o baixo índice populacional e o baixo nível de 

renda, afetando negativamente o nível de pobreza. Por outro lado, o Estado carece de 

investimentos em educação, saúde e infraestrutura, fatores estes que influenciam 

substancialmente nas medidas de pobreza.  

Por suas dimensões geográficas e pela renda altamente concentrada na capital Manaus, é 

de se esperar que haja algum fenômeno de difusão de pobreza e riqueza no Estado, 

formando agrupamentos de municípios pobres rodeados por pobres e ricos rodeados de 

ricos. Fundamentalmente, é possível que os municípios mais isolados apresentem também 

os piores índices de pobreza. Analisar esse fenômeno espacialmente é objetivo deste 

trabalho, tomando como base o trabalho de Da Silva (2009). Para atingir tal objetivo, 

primeiramente faz-se um breve retrospecto da formação socioeconômica do Amazonas na 

próxima seção. Em seguida, são apresentados os aspectos gerais do conceito de pobreza. 

Na seção seguinte é discutido o conceito e a relação de acessibilidade com pobreza e 

desenvolvimento. Depois, apresenta-se a metodologia utilizada para atingir os objetivos 

propostos, seguida dos resultados da pesquisa. Na última seção são feitas as considerações 

finais e conclusão.   

1. CARACTERIZAÇÃO GERAL DO ESTADO DO AMAZONAS 

1.1. Aspectos geográficos 
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O Amazonas é o maior Estado brasileiro em área, com 1,57 milhões de km², onde está 

concentrada a maior reserva tropical do planeta e uma das maiores bacias hidrográficas. Tem 

a menor área de floresta amazônica devastada (2%) e está dividido em 62 municípios. De 

acordo com o Censo de 2010, sua população é de 3,49 milhões de pessoas, das quais, 

51,7% estão na capital Manaus. Tem a segunda mais baixa densidade demográfica do Brasil, 

2,23 hab./km2, perdendo apenas para Roraima, com 2,01 hab./km2. Apesar de suas 

dimensões, o Estado do Amazonas é isolado geograficamente. Há apenas uma rodovia que 

liga o Estado do resto do Brasil (BR-319, Manaus-Porto Velho) que faz ligação com o resto 

do Brasil, mesmo assim, intrafegável. Esse isolamento se converte como o maior empecilho 

ao seu desenvolvimento. 

1.2. Aspectos socioeconômicos 

A maior parte da população vive às margens dos rios, que servem como estradas. Os barcos 

são o principal meio de transporte, responsáveis pela comercialização de produtos e 

condução de passageiros. O tempo de viagem de barco até a capital Manaus, a partir 

daqueles municípios mais distantes como Tabatinga, Benjamin Constante e Atalaia do Norte, 

dura em média, oito dias. As distâncias são ampliadas pelas curvas dos rios. A cidade de 

Guajará (a Sudoeste do Estado e a mais distante da capital), por exemplo, dista de Manaus 

1.470 km em linha reta, mas em quilômetros fluviais são 4.673 km e, se essa viagem for feita 

de barco, o tempo aproximado é de 19 dias.    

De acordo com IBGE (2008), no interior do Estado mais de 70% dos domicílios não tem água 

encanada e se abastecem de rios, poços ou nascentes. Nas zonas urbanas, crescem os 

bolsões de pobreza e a ocupação desordenada, sem que haja investimentos suficientes em 

infraestrutura, saúde e educação. Em 2010 a taxa de mortalidade infantil registrada no Estado 

foi de 20,6%, superior em 4,6 pontos percentuais à média nacional. A formação econômica 

do Amazonas tem sua base na extração da borracha, com seu auge no decênio de 1891-

1900 que chegou a representar 40% das exportações brasileiras. Por volta de 1912 a 

borracha da Amazônia perdeu competitividade no comércio mundial, levando a economia à 

bancarrota por um período de 40 anos. Somente a partir de 1967 o Estado inaugurou outro 

ciclo de sua história com a abertura oficial da Zona Franca de Manaus. Dessa forma, foi 

instituído o atual modelo de desenvolvimento, englobando uma área física de 10 mil km², 

tendo como centro a cidade de Manaus. Assim, a letargia econômica foi rompida com o 

surgimento de uma nova fonte de dinamismo: o polo industrial moderno, intimamente 

integrado a mercados externos - na importação de componentes e venda de bens de 
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consumo duráveis. Esse dinamismo ocasionou aumento populacional, transformando 

Manaus na maior cidade da Região Norte e a sétima maior do país. O sistema de incentivos 

fiscais implantados na região atraiu investidores, que aproveitaram a redução do custo do 

capital e as facilidades na importação de insumos para investir em setores emergentes de 

alta tecnologia. Surgiram assim vários subsetores industriais: eletroeletrônico, duas rodas, 

relojoeiro, ótico e brinquedos, entre outros (DA SILVA, 2006). 

A indústria passou a ser o motor do crescimento e propiciou o surgimento de um mercado de 

trabalho moderno. Para Da Silva (2006), a implantação da Zona Franca de Manaus impactou 

muitos setores da economia regional. Em particular, isso ocorreu a partir da reestruturação 

produtiva no início dos anos 90, com o aumento do grau de abertura da economia brasileira. 

Porém, outras atividades, como a exploração do gás e petróleo de Urucu, expansão da 

fronteira agrícola, a Hidrovia do Madeira, a ligação rodoviária com a Venezuela, instalação 

de centro produtivo de cosméticos, ecoturismo, agroindústria, industrialização do pescado, 

atividades extrativo-florestais, a bioindústria, dentre outros segmentos produtivos, são fatores 

que no médio prazo, aumentarão a renda e o emprego regional.  Conforme IBGE (2012), o 

PIB do Amazonas em 2010 foi de R$59,8 bilhões e desse total, Manaus participou com 

R$48,6 bilhões, ou 81,3% - produção altamente concentrada na capital. O segundo maior 

PIB da região é o do município de Coari, onde se explora o gás natural, que foi de R$ 1,4 

bilhões, ou 3% do PIB do Estado. Em seguida estão os municípios de Itacoatiara com R$ 

955.695 (exploração de madeira e castanha-do-Brasil), Parintins R$ 675.415 (turismo, 

agricultura e pecuária), e Manacapuru com R$ 624.168 (agricultura, pesca e turismo). Em 

relação ao Brasil, o PIB do Amazonas corresponde a 1,5%. A forte dependência do Estado 

em relação ao Polo Industrial de Manaus fez com que houvesse intenso processo migratório 

do interior para capital, culminando com a explosão demográfica de Manaus, ao passo que 

as cidades do interior ficaram estagnadas e empobrecidas. A possibilidade de reversão desse 

quadro está na integração regional que deveria ocorrer via construção de estradas, ferrovias 

ou desenvolvimento de polos regionais que permitissem ampliar a acessibilidade dos 

municípios isolados.  

2. CARACTERIZAÇÃO DA POBREZA 

2.1. Definição de Pobreza  

A pobreza é um fenômeno multidimensional e complexo, razão pela qual existem múltiplas 

definições e formas de avaliá-la. Tradicionalmente, a pobreza é definida como privação 

material, medida pela renda ou consumo do indivíduo ou da família. Neste caso, fala-se de 
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pobreza extrema ou pobreza absoluta como a insuficiência de rendimentos para satisfazer 

as necessidades alimentares básicas. Estas últimas, muitas vezes são expressas em termos 

de requisitos calóricos mínimos. Além disso, há a definição de pobreza geral ou relativa, que 

é a insuficiência de renda para satisfazer necessidades alimentares básicas e necessidades 

não-básicas, que são vestuário, habitação e energia (UNDP 2000). No Brasil, existem vários 

trabalhos com essas abordagens, como: (ROCHA, 2000), (HOFFMANN, 2000), (BARROS; 

CARVALHO; FRANCO, 2003) entre muitos outros.  

2.2. Indicadores de Pobreza  

As necessidades básicas dos seres humanos variam no tempo e entre sociedades. Por isso, 

cada país elabora suas próprias linhas de pobreza de acordo com nível de desenvolvimento, 

normas sociais e valores. Por conta disso, há vasta literatura na economia sobre medidas da 

pobreza. Porém, os indicadores mais utilizados são aqueles ligados à renda, como proporção 

de pobres (head-count ratio), hiato médio de renda ou razão da insuficiência de renda 

(income gap), índice de Foster, Greer e Tholbecke e índice de Sen. Há consenso quanto à 

multidimensionalidade da pobreza, mas há divergência entre os pesquisadores quanto à 

possibilidade de agregação das suas diversas dimensões para a obtenção de uma medida 

escalar. Portanto, a insuficiência de renda acaba sendo um dos principais determinantes da 

carência das famílias, logo um forte candidato escalar para medir a pobreza. 

Complementarmente, a educação também tem forte peso na determinação da pobreza, tanto 

que em qualquer indicador, essa é uma variável indispensável (SILVA; BARROS, 2007). 

a) Índice de Pobreza Humana  

Desde 1997 o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento-PNUD utiliza os Índices 

de Pobreza Humana (IPH-1 e IPH-2) criados por Anand e Sen (1997) apud Barros et al 

(2003). Esses indicadores levam em consideração a longevidade, conhecimento e padrão de 

vida decente. O primeiro é aplicado a países em desenvolvimento e o segundo, a países 

desenvolvidos. Da mesma forma, o PNUD adota o índice de proporção de pobres, que 

pertence à família de índices de pobreza mais difundidas, conhecida como FGT (Foster-

Greer-Thorbecke), cuja sensibilidade ao consumo dos pobres está determinada pelo 

parâmetro (α ≥ 0). Para este trabalho optou-se por usar ½ salário mínimo como a medida de 

pobreza, evitar pequenas distorções com valores. 

3. ACESSIBILIDADE, POBREZA E DESENVOLVIMENTO 

Há décadas, o conceito de acessibilidade tem sido objeto de atenção de diversas áreas do 

conhecimento, porém, não parece existir uma definição geralmente aceita. A acessibilidade 
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é um daqueles conceitos que parecem ser de fácil compreensão. Não obstante, ao medi-la, 

a compreensão do conceito torna-se mais difícil e talvez por isso haja uma vasta literatura 

sobre o tema. Contudo, uma das definições mais bem aceitas de acessibilidade, é a facilidade 

com que se pode alcançar determinado local (destino) a partir de outros pontos de certo 

território (origem), a qual sintetiza as oportunidades de contato e interação entre 

determinadas origens e destino (GOODALL, 1987). Os conceitos de acessibilidades tratam 

da preocupação com as oportunidades disponíveis às pessoas e às empresas em alcançar 

lugares nos quais elas possam realizar suas atividades, tais como trabalho, compras, 

educação, recreação e oferta de produtos. Assim, o conceito de acessibilidade usa os efeitos 

de impedância da distância1, tempo e custos de transportes generalizados para produzir 

medidas de acessibilidade para cada localização em uma área relevante (LINNEKER; 

SPENCE, 1992).  

O conceito de acessibilidade foi introduzido na economia regional por Harris (1954) sob a 

forma de potencial de mercado, que inclusive serviram de base para os trabalhos posteriores 

de Krugman na formulação da Nova Geografia Econômica. Utilizando a teoria gravitacional, 

esses autores demonstraram que o potencial de mercado é determinado pela distância e pelo 

tamanho do mercado em localizações alternativas. Comparado com as medidas de custo de 

viagens, as medidas de acessibilidade do mercado potencial considera que a maior distância 

dos destinos proporciona diminuição de oportunidades. A atração de um destino aumenta 

com o tamanho, mas diminui com a distância. A característica dos modelos gravitacionais 

levou a uma ampla utilização para estudos de acessibilidade abordados a partir de uma 

perspectiva econômica. O pressuposto subjacente no uso deste modelo é que as regiões 

com melhor acesso aos mercados têm maior probabilidade de serem economicamente bem 

sucedidas  (DA SILVA, 2011).  

3.1. Acessibilidade e a infraestrutura de transporte 

O importante papel da infraestrutura de transportes para o desenvolvimento das condições 

físicas de determinado espaço implica que as áreas com melhor acesso aos locais de bens 

e serviços serão, ceteris paribus, mais produtivas, mais competitivas. Consequentemente, 

terão mais êxito que as áreas mais remotas e isoladas. Alguns trabalhos nesse campo 

identificaram que há correlação positiva entre a dotação de infraestrutura e os níveis de 

                                                           
1 Genericamente, significa uma medida de impedimento ou oposição a algo. Em análise geoespacial, trata-se dos 
modelos de decaimento da distância, que são aqueles em que a distância é introduzida como uma função inversa de 
alguma força. 
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indicadores econômicos, tais como PIB per capita e crescimento populacional. Destaca-se, 

no entanto, que as melhorias do sistema de transporte têm fortes impactos sobre o 

desenvolvimento regional somente quando resultar na eliminação de um algum gargalo. É 

nesse contexto que está inserida a Região Norte, cujo sistema de transporte era e ainda é 

deficiente, sendo apontado como o principal gargalo de desenvolvimento daquela região (DA 

SILVA, PAEZ, 2014). 

Alguns pesquisadores argumentam que políticas de desenvolvimento regional, baseadas na 

criação de infraestrutura em regiões menos desenvolvidas da Europa, não conseguiram 

reduzir as disparidades regionais. Outros sinalizam que precisa ser apurado se, de fato, a 

redução das barreiras entre as regiões não favoreceu as periferias. Do ponto de vista teórico, 

os dois efeitos podem ocorrer. Uma nova rodovia que faça a conexão entre uma região 

periférica e uma região central, por exemplo, facilita a comercialização dos produtos da 

periferia nas grandes cidades. Por outro lado, essa acessibilidade pode expor a região 

periférica a uma competitividade mais acirrada de produtos mais avançados a partir do centro 

(SPIEKERMANN; WEGENER, 2006).  

O debate acima deixa clara a importância que a infraestrutura de transporte exerce no 

desenvolvimento de uma localidade. Por conseguinte, se há boa infraestrutura de transporte, 

há melhor acessibilidade. Do ponto de vista regional, a acessibilidade desempenha 

importante papel para o desenvolvimento e distribuição da atividade econômica, logo, da 

localização das firmas e das pessoas. Os estudos de acessibilidade consideram que a inter-

relação entre a população, atividade econômica e infraestrutura de transporte geram 

complementaridades essenciais para impulsionar as atividades pré-existentes. Impulsiona 

também o dinamismo dos atores locais, bem como a localização das atividades externas que 

promovem o desenvolvimento regional, tendo consequências sobre o crescimento da 

população (FUJITA; THISSE, 2002).  

3.2. O indicador de acessibilidade para a Amazônia 

O debate sobre os conceitos de acessibilidade, sua importância e aplicabilidade reforçam a 

necessidade de ter um indicador dessa natureza para a Região Norte. Nela, há concentração 

da atividade econômica em poucas cidades e estas, por sua vez, estão em desvantagem aos 

principais centros urbanos do país. De maneira direta, o acesso das cidades da Região Norte 

aos grandes mercados é dificultado pela distância geográfica, que pode ser uma das 

principais causas das desigualdades lá evidenciadas. Dessa forma, Da Silva (2011) realizou 

um estudo sobre o isolamento geoeconômico da Região Norte do Brasil. Neste estudo, o 
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autor desenvolveu um índice de potencial de mercado para todos os municípios da Região 

Norte. Nele são indicadas as localidades mais isoladas e dependentes de investimentos em 

infraestrutura de transporte. O autor identificou que os Estados do Amazonas e Roraima são 

aqueles que apresentam os piores indicadores de acessibilidade da Região Norte. Não por 

acaso, o Amazonas é um dos Estados com os piores indicadores sociais do país. Por conta 

da relação direta que parece haver entre acessibilidade, crescimento econômico e, como 

consequência, desenvolvimento, neste trabalho será aplicado o índice de acessibilidade 

como um dos determinantes da pobreza no Estado do Amazonas. O indicador proposto por 

Da Silva (2011) leva em conta o sistema multimodal da região, que no caso do Amazonas 

são os modais rodoviário, fluvial e aéreo. A medida em que se aumenta a distância, o acesso 

aos mercados potenciais diminui e vice-versa.   

4. METODOLOGIA 

4.1. Fonte de dados e variáveis utilizadas 

As informações referentes à proporção de pobres, nível educacional e mapas foram extraídas 

da base de dados do IBGE, censos de 2000 e 2010. O índice de acessibilidade para os 

municípios do Amazonas foram obtidos a partir de Da Silva (2011). As variáveis2 explicativas 

utilizadas são: o índice de acessibilidade de 1990 e 2000; a proporção de pessoas sem 

instrução ou com ensino fundamental incompleto, acima de 10 anos de idade, nos anos de 

2000 e 2010. A variável a ser explicada neste trabalho é a pobreza, a qual é tratada como a 

proporção de pessoas com renda per capita de até meio salário mínimo identificadas nos 

censos de 2000 e 2010. 

Aplica-se neste trabalho técnicas de análise espacial que compreende a inspeção visual da 

variável por meio de mapas, utilizando-se da Análise Exploratória de Dados Espaciais 

(AEDE). Em seguida, é feita a análise estatística dos dados, finalizando com a modelagem 

econométrica. Estas técnicas permitirão estabelecer se a pobreza nos municípios do 

Amazonas se distribui de forma aleatória ou, ao contrário, se existe evidências de algum tipo 

                                                           
2 Todas as variáveis estão em logaritmos. Quando x é pequeno, a diferença entre o logaritmo de x + x e o logaritmo 
de x é aproximadamente x/x, isto é, (lnx + x) – ln(x) x/x. Assim, o uso do logaritmo permite interpretar os 
resultados de maneira direta, isto é, uma mudança percentual na variável independente está associada a uma mudança 
percentual na variável dependente. 
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de dependência espacial entre as medidas. Adicionalmente, será feita a análise de alguns 

determinantes da pobreza, no caso, a acessibilidade e o nível educacional. 

4.2. Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) 

A finalidade da Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) é examinar previamente os 

dados antes de aplicar qualquer técnica estatística ou econométrica. Desta forma, o analista 

consegue um entendimento básico de seus dados e das relações existente entre as variáveis 

analisadas. A AEDE compreende um conjunto de ferramentas de visualização por meio de 

mapas e gráficos. Essa ferramenta permite identificar padrões de associação significativos 

na distribuição de uma variável numa determinada região (clusters espaciais). 

Complementarmente, permite identificar localizações atípicas (outliers espaciais) e sugerir 

diferentes regimes espaciais ou outras formas de instabilidade espacial. O centro desses 

conceitos está diretamente relacionado à noção de autocorrelação espacial e 

heterogeneidade espacial (ANSELIN, 1988).  

4.2.1. Matriz de Contiguidade espacial ou peso espacial  

O instrumento que se desenvolveu para captar a interdependência entre unidades espaciais 

é a matriz de contiguidade W, a qual tem como característica ser quadrada e não estocástica, 

cujos elementos wij refletem a intensidade da relação existente entre cada par de unidades i 

e j. As primeiras noções de dependência espacial foram apresentadas por Moran (1948) e 

Geary (1954) apud Anselin (1988), e são baseadas na noção de contiguidade binária entre 

as unidades espaciais O conceito implica que Wij = 1 se as regiões i e j são fisicamente 

adjacentes, ou 0, caso contrário. Anselin (1988) propõe a utilização de uma matriz inversa da 

distância ao quadrado, de maneira que a intensidade da interdependência entre duas regiões 

diminui com a distância que separa seus respectivos centros.3  

4.2.2. Técnicas de visualização dos efeitos espaciais  

É possível enriquecer os resultados da estatística I-de Moran por meio de gráficos e mapas. 

Entre esses recursos, cita-se o box map, com outliers superiores e inferiores, scatter plot e 

scatter map. O scatter plot mostra, no eixo das abscissas, as observações da variável objeto 

de estudo e, nas ordenadas, a defasagem espacial da mesma. O scatter map é transferência 

da informação do scatter plot a um mapa de território, onde cada um dos quadrantes é 

destacado com uma cor diferente. No quadrante I se localizam as populações com alto nível 

de pobreza e que estão rodeadas de populações com o mesmo nível de pobreza. No 

                                                           
3Neste trabalho utilizou-se uma matriz de contiguidade de primeira ordem e com critério rainha para definir a 
vizinhança  
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quadrante III estão localizadas as populações com baixo nível de pobreza, rodeada de 

populações com o mesmo nível. Já nos quadrantes II, estão localizadas as populações com 

baixo índice de pobreza rodeada por aquelas de alto índice e, no quadrante e IV, o contrário.  

Deste modo, os quatro quadrantes reproduzem diferentes tipos de dependência espacial. 

Quando representados num diagrama de dispersão, se a nuvem de pontos está distribuída 

nos quatro quadrantes, há indício de ausência de correlação espacial. Se, os valores se 

encontram concentrados sobre a diagonal que cruza os quadrantes I e III, existe elevada 

correlação espacial positiva da variável, coincidindo sua inclinação com o valor do I de Moran. 

A dependência será negativa se os valores se concentram nos quadrantes II e IV.  

4.3. Estratégia de estimação 

Posteriormente à AEDE, caso seja sugerido problemas de dependência espacial, cabe o 

questionamento de quais razões poderiam explicar esse resultado. Assim, neste trabalho, 

estima-se um modelo econométrico que objetiva captar a associação espacial detectada e 

os determinantes da pobreza. Isso é feito por meios de variáveis exógenas ao 

comportamento da própria região, que afetariam em condições de igualdade às regiões 

vizinhas. Esse fator é tratado aqui como a acessibilidade. Outro conjunto de fatores 

explicativos da pobreza poderia se referir a à dotação de recursos, os quais implicam em 

concentração de renda, transferências governamentais, investimentos públicos dentre muitos 

outros. No entanto, nesse trabalho não se pretende explicar a pobreza na sua forma 

multidimensional, mas apenas de mostrar como esta é afetada pelo isolamento geográfico. 

Adicionalmente, para evitar problemas de multicolinearidade, subespecificação do modelo e 

suavizar os efeitos de heterocedasciticidade, optou-se por usar a variável educação, que 

também tem forte peso na determinação da pobreza de uma localidade. A equação a ser 

estimada é a seguinte: 

����� = ��������� + ������ + ���   (1) 

e ~ N(0,1) 

em que POB é a proporção de pobres no i = i-ésimo município no instante t; Acess é a medida 

do índice de acessibilidade do município i no instante t -; educ é o nível de educação da 

população do município i no instante t -1.  

O índice de acessibilidade refere-se aos anos de 1980 e 2000. Ao utilizar o nível da pobreza 

em 2000, explicado pela acessibilidade de 1980, capta-se os efeitos que o isolamento causou 

na região. O período de 20 anos para acessibilidade é considerado suficiente para captar o 

movimento de pessoas. Além disso, o único grande projeto de investimento em infraestrutura 



 11

que contemplou o Estado do Amazonas, ocorreu no início da década do ano de 1980, com a 

construção da BR 319 (Manaus-Porto Velho). Naquele Estado, os investimentos em 

infraestrutura se restringiram a alguns portos, pistas de pousos e estradas vicinais, os quais 

foram captados no índice de acessibilidade de 2000. Portanto, a medida de pobreza do ano 

2000 é refletida como resultado da acessibilidade mantida até o ano 2000 e, a pobreza de 

2010, é resultante do nível de acessibilidade do ano 2000. Para identificar se o modelo da 

equação 5 tem efeitos espaciais, isto é, se os resíduos da regressão dos municípios seja 

espacialmente correlacionado com municípios vizinhos, é preciso incorporar o componente 

espacial no modelo. Desse modo, a equação 5 fica assim representada: 

pop�� = �Ωpop�� + ���������� + ������� + �� (defasagem espacial)   (2) 

� =  �Ω� + ���(�����)    (2a) 

pop�� = ���� + (� − �Ω)����  (erro espacial)    (2b) 

em que pop é a proporção da pobreza do município i no instante t; esão parâmetros 

escalares autoregressivos da matriz de pesos espaciais  e, o vetor de erro é 

���~�(0, ��, �. �. �4. ),  é o coeficiente do índice de acessibilidade (acess) e  é o coeficiente 

da variável educação. Os modelos das equações em (2) e (2b) são autoregressivos espaciais 

homocedásticos, isto é, tem uma distribuição de frequência com padrão regular. Há dois 

casos particulares de modelos econométricos espaciais: modelo com defasagem espacial e 

modelo com erro espacial. Se,  = 0 em (6a), tem-se um modelo com defasagem espacial 

como em (2), implicando que a pobreza das cidades vizinhas influencia no mesmo sentido a 

cidade i.  Se,  = 0, tem-se um modelo com erro espacial, como em (2b), implicando que a 

pobreza de uma cidade depende de alguma associação espacial de uma variável qualquer 

que não foi incluída no modelo. O instrumento de diagnóstico usado para identificar um termo 

de erro autoregressivo espacialmente ou uma defasagem espacial erroneamente omitida, 

são os testes dos multiplicadores de Lagrange. Para identificar o modelo adequado a partir 

da equação (6), é preciso adotar o seguinte procedimento:  1o) Estima-se o modelo de corte 

transversal, equação (5), por MQO; 2o) O passo 1 permite obter os multiplicadores de 

Lagrange para defasagem espacial (LMρ) e/ou para o erro espacial (LMλ), a partir dos quais 

se testa a hipótese de ausência de autocorrelação espacial. Esse teste permite determinar 

se há necessidade de especificar um componente espacial no modelo e a forma como este 

deve ser incorporado; 3o) caso ambos os multiplicadores não sejam significativos, o modelo 

                                                           
4 A distribuição dos erros é normal, com média zero, variância constante, independentes e identicamente distribuídos.  
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adequado será o de MQO, do passo 1, que não tem componente espacial. Do contrário, 

segue-se para o próximo passo; 4o) havendo significância estatística em ambos os testes, 

estima-se o modelo com maior significância na sua versão robusta, LMRρ e LMRλ. Assim, 

se LMRρ > LMRλ estima-se o modelo econométrico espacial utilizando a defasagem 

(equação (6a) ou, se LMRρ < LMRλ estima-se o modelo utilizando o componente de erro 

espacial (equação 6b); 5o) se apenas um dos testes for significativo, utiliza-se aquele que 

apresentou significância, ou seja, pode ser com defasagem ou com erro espacial (FLORAX 

et al., 2003). 

5. RESULTADOS 

5.1. Acessibilidade 

Para visualizar a redução ou aumento da acessibilidade em termos de área de acesso entre 

1980 e 2000, converteu-se o índice de acessibilidade em tempo de viagem. Estabeleceu-se 

o limite de corte de viagem de 12 (doze), 24 (vinte e quatro) e 36 (trinta e seis horas) de cada 

município até o centro urbano mais próximo, aqui chamado livremente de facilidade. Esse 

limite de corte foi estabelecido levando em conta que o principal meio de transporte da região 

é o fluvial e que, portanto, 12 horas é considerado um tempo curto, 24 horas é um tempo 

médio e 36 horas, tempo razoavelmente elevado. A grande área com pontos verdes a 

noroeste da Região Norte (Figura 1) corresponde a todas as cidades que não têm acesso a 

uma facilidade no tempo mínimo de 36 horas. Como mostram as Figuras, essa área de 

isolamento pouco diminuiu ao longo de vinte anos. Em 1980 havia dezesseis cidades que 

não alcançavam nenhum centro urbano em menos de 36 horas, mudando para dezessete 

em 2000. Desse total, dezesseis estão localizados no Estado do Amazonas e um no Acre.  

 

 
 
 
 
 
 

Figura 1: Mapa da 
acessibilidade na Região 
Norte, convertido para 
área, em 1980 e 2000 
Fonte: Da Silva (2011) 
 

As cidades de Coari e Tefé que, em 1980 estavam isoladas, passaram para a área de alcance 

de 36 horas. Por outro lado, as cidades de Tapauá e Maraã, criadas a partir de 1980, ficaram 
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isoladas. Além destas, acrescenta-se o município de Marechal Thaumaturgo, no Estado do 

Acre. Não por acaso, essas áreas isoladas apresentam os piores indicadores 

socioeconômicos da Região Norte e estão entre os piores do Brasil. Nessa localidade são 

formados grandes clusters de pobreza  (DA SILVA, 2009). Outro fator importante é que o 

nível de pobreza não sofreu fortes alterações ao longo de 10 anos. Ao contrário, muitos 

municípios apresentaram aumento da pobreza, sobretudo aqueles localizados nas áreas 

isoladas da Figura acima, induzindo à resposta de que a acessibilidade influencia na pobreza. 

5.2. Análise Exploratória de Dados Espaciais 

A Figura a seguir mostra a distribuição da pobreza no Amazonas nos anos de 2000 e 2010. 

Nota-se heterogeneidade nos dois períodos e não-aleatoriedade dos dados, além de certa 

persistência de associação espacial no tempo. Em 2000, dois municípios foram classificados 

como outliers, cuja proporção de pobres era bastante inferior aos demais municípios: 

Manaus, com 35,16% de pobres e Presidente Figueiredo, com 45,82%. Em 2010 o número 

de outliers aumentou para três, incluindo o município de Apuí, no sudeste do Amazonas. Em 

2010, 39,59% da população de Manaus era pobre, enquanto no município de Presidente 

Figueiredo esse percentual era de 54,24% e Apuí 59,28%. Vale destacar que a maior 

incidência da pobreza está na zona rural. Em 2000, havia 13 municípios compondo a classe 

dos 25% menos pobres. A Figura mostra que a situação dos municípios pobres em 2000 não 

mudou muito em 2010. De fato, a Figura ilustra que poucos foram os municípios que 

diminuíram a proporção de pobres.  

 

 
Figura 2: Distribuição espacial da pobreza no Estado do Amazonas (anos 2000e 2010) 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
 

Em localidades críticas como a oeste do Amazonas (área circulada na Figura), a situação de 

pobreza continuou a mesma. Em outros locais, como sul do Estado, a pobreza aumentou. 

Em termos globais, parece existir associação espacial positiva entre regiões próximas na 
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medida em que regiões vizinhas apresentam valores similares da variável em estudo. Tanto 

no ano 2000 quanto em 2010 essa associação espacial é evidente, pois há grande 

concentração de municípios com elevada proporção de pobres em quase todo o Estado. Ou 

seja, as regiões que fazem parte do mesmo quartil estão agrupadas no mesmo espaço. 

5.2.1 Estatísticas I de Moran global e Local 

Os resultados dos testes de aleatoriedade são apresentados a seguir e validam as 

apreciações anteriores, já que nos dois períodos analisados a dependência espacial foi 

significativa e positiva. O teste I de Moran Global é significativo ao nível de 1%, o qual permite 

recusar a hipótese da distribuição aleatória da variável POB (proporção de pobreza). Este 

resultado implica que, em termos globais, municípios que possuem alto (baixo) índice de 

pobreza são rodeados por municípios com alto (baixo) índice. Conforme Figura abaixo, 

apesar da significância da estatística, nota-se que há muitos pontos nos quadrantes II e IV, 

levando à associação espacial negativa, isto é, municípios com baixo (alto) índice de pobreza 

rodeados por municípios com alto (baixo) índice.  

 

Figura 3: Diagrama de dispersão Moran para a proporção de pobres no Amazonas (anos 2000 e 

2010) 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

Conforme já abordado, para determinar as zonas do Estado do Amazonas para as quais as 

associações espaciais entre as medidas de pobreza nos municípios são significativas, 

realiza-se o teste de autocorrelação local (LISA). Os resultados foram similares ao I-Moran 

Global. Este exercício permite estabelecer em quais zonas existem clusters de pobreza ou 

associações de municípios de acordo com seu nível de necessidades básicas insatisfeitas.  
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Observa-se, no ano de 2000, um cluster 

com alto índice de pobres (high-high) a 

oeste do Amazonas, formando por sete 

municípios (Itamarati, Eirunepé, Jutaí, 

Amaturá, Fonte Boa, Tonantins e Japurá). 

Observa-se outro cluster significativo na 

mesorregião central, onde se localiza a 

capital do Estado, Manaus. Contudo, esse 

cluster formado pelos municípios 

Presidente Figueiredo, Rio Preto da Eva, 

Careiro da Várzea, Iranduba, Novo Airão e Manaus é o extremo oposto daquele cluster a 

oeste do Estado, ou seja, do tipo baixo - baixo. Nele, os municípios com baixos índices de 

pobreza são rodeados por outros municípios com pobreza igualmente baixa. Destaca-se o 

fato de que todos esses municípios tem ligação rodoviária com a capital Manaus, sugerindo 

que maior acessibilidade, logo, menor nível de pobreza já que se beneficiam da irradiação 

de riqueza da capital.  

No decorrer de dez anos as relações espaciais mudou pouco e para pior. O cluster de 

pobreza do  tipo alto– alto a oeste do Estado mudou para low-high (baixo-alto), mas com o 

acréscimo de mais dois municípios com o mais alto nível de pobreza. O município de 

Tabatinga surgiu nesse cluster de 2010 como de nível de pobreza mais baixo, mas rodeado 

de municípios com alta taxa de pobreza. Provavelmente, Tabatinga se beneficiou do 

comércio intenso com a cidade vizinha, Letícia, na Colômbia. De outro lado, o cluster do tipo 

baixo-baixo ao redor de Manaus se manteve com o acréscimo de mais um município, São 

Sebastião do Uatumã, mas este, com nível de pobreza mais elevado, caracterizando, 

portanto, um cluster do tipo alto-baixo. Esse cluster sugere, ainda que de forma incipiente, 

que Manaus está irradiando riqueza para seus vizinhos. 

Figura 4: Clusters para a distribuição espacial da 
pobreza no Estado do Amazonas no ano 2000. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 
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Assim, por meio da AEDE, mostrou-se que 

existe uma estrutura de autocorrelação 

espacial na distribuição da pobreza no 

Estado do Amazonas. Neste caso, qualquer 

avaliação ou estimação de modelos que se 

faça com essa variável, deve-se avaliar a 

necessidade de incorporar o fenômeno 

espacial. Logo, cabe o questionamento de 

quais são as razões que poderiam explicar 

esse resultado, assim como definir em que 

grau de importância as variáveis 

escolhidas para estudo (acessibilidade e educação) são determinantes na pobreza do 

Amazonas. 

5.3. Modelo econométrico espacial  

Conforme já abordado, na presença de dependência espacial deve-se avaliar a forma mais 

conveniente de incorporar o fenômeno no modelo e especificar a forma funcional mais 

adequada. Dessa maneira, seguiu-se a estratégia de estimação apresentada no item 5.3. 

Primeiramente, as estimativas por MQO mostraram-se bem ajustadas para os anos 2000 e 

2010. Porém, ao incorporar o fenômeno espacial e realizar os testes com o multiplicador de 

lagrange, os resultados não mostraram-se significativos, embora a AEDE tenha mostrado 

que havia dependência espacial. Logo, não se rejeita a hipótese de não existência de 

correlação espacial, isto é, não há interdependência entre as regiões. Isso implica que a 

pobreza nos municípios do Amazonas mostrou-se um fenômeno independente, não havendo 

efeitos de vizinhança. A melhoria das condições de vida de cada município depende 

exclusivamente do próprio município. Assim, a técnica utilizada será por MQO. No entanto, 

as estimativas feitas por MQO violaram a hipótese de normalidade dos resíduos. Como 

solução, estimou-se o modelo com erro padrão robusto. Na regressão com erros padrão 

robustos as estimativas dos coeficientes de regressão são os mesmos da análise de 

regressão linear padrão (MQO), mas as estimativas dos erros padrão são mais robustas para 

o não cumprimento dos pressupostos relativos à normalidade e homogeneidade da variância 

dos resíduos. Os resultados são apresentados a seguir. 

Tabela 1: Regressão com Mínimos Quadrados Ordinários para os anos de 2000 e 2010 

Variável 2000 2010 

Figura 5: Clusters para a Distribuição espacial da 
pobreza no Estado do Amazonas anos 2010. 
Fonte: Elaborado pelo autor. 



 17

Coeficiente Desvio t-est Prob. Coeficiente Desvio t-est Prob. 

Intercepto 4,745 0,092 51,770 0,000 5,473 0,403 13,580 0,000 

Acessibilidade -1,041 0,382 -2,730 0,008 -0,808 0,382 -2,120 0,004 

Educação 0,119 0,027 4,380 0,001 0,292 0,107 2,740 0,008 

R-quadrado        0,515               0,323        

Fonte: elaboração do autor 

As variáveis explicativas apresentaram os sinais esperados, sendo negativo para a 

acessibilidade e positivo para a educação. Como o modelo estimado é log-log, a intepretação 

é direta em termos de elasticidade. Logo, para cada redução/aumento de 1% na 

acessibilidade, o nível da pobreza aumenta/diminui em 1%. A acessibilidade, conforme 

ilustrado na Figura 2, pouco mudou ao longo de 20 anos (1980 a 2000). Essa sensível 

mudança se deveu, basicamente, à pavimentação de algumas rodovias estaduais e estradas 

vicinais. Outro fator que contribuiu sensivelmente para essa mudança foram as inovações 

tecnológicas nas embarcações, as quais permitiram aumento da velocidade média, reduzindo 

o tempo de viagem.  Com efeito, a mudança na acessibilidade no período de 10 anos (2000 

a 2010) é ainda menor. Por essa razão, o valor do parâmetro na equação estimada para o 

ano de 2010 é bem menor, tornando-se inelástico, ou seja, para cada 1% de aumento-

redução da acessibilidade, a pobreza no Amazonas reduz/aumenta em 0,8%. Isso implica 

que a redução no isolamento geoeconômico a partir de 2000 não foi suficiente para reduzir 

o nível de pobreza na mesma proporção. 

A variável educação, ao contrário da acessibilidade, ganhou mais importância na capacidade 

de reduzir a pobreza. Em 2000, para cada variação de 1% para menos na proporção de 

pessoas sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, a pobreza reduzia em 0,12%. 

Em 2010 essa mudança teve efeitos maiores, reduzindo a pobreza em 0,29%. Apesar de 

juntas (acessibilidade e educação) explicarem 51,5% da pobreza no Amazonas em 2000, no 

ano de 2010 esse o poder explicativo caiu para 32,3%. Essa redução sugere a perda de 

importância da acessibilidade, a qual se traduz na manutenção do isolamento geográfico na 

região.        

Tabela 2: Diagnóstico para dependência espacial para os anos de 1991 e 2000 
Teste 1991 2000 

Valor P-value Valor P-value 

Moran's I (error) 0,6667111 0,5049565 -1,02333 0,30615 

Lagrange Multiplier (lag) 0,0094886 0,9224013 0,05845 0,80896 

Robust LM (lag) 0,0250289 0,8742951 1,10078 0,29409 

Lagrange Multiplier (erro) 0,009766 0,9212789 1,98975 0,15837 
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Robust LM (erro) 0,0253063 0,8736063 3,03209 0,08163 

Lagrange Multiplier 
(sarma) 

0,0347948 0,982753 3,09054 0,21325 

Fonte: Elaboração do autor 
6 CONCLUSÃO 

Neste trabalho buscou-se analisar, espacialmente, a distribuição da pobreza no Estado do 

Amazonas. Adicionalmente, buscou-se explicar a pobreza com o uso da acessibilidade - 

indicador que reflete o isolamento geoeconômico daquele Estado – e do nível educacional. 

Os dados foram analisados em dois períodos distintos, para o ano 2000 e 2010. Os primeiros 

resultados descritos, mediante a análise exploratória de dados espaciais (AEDE) mostraram 

que há dependência espacial entre os municípios. As estimativas do I de Moran global 

evidenciaram haver autocorrelação espacial positiva entre os municípios amazonenses. Isto 

significa que as cidades com alto (baixo) índice de pobreza são rodeadas por cidades com 

alto (baixo) índice.  

Para verificar os padrões locais, estimou-se o I de Moran local para o ano de 2000 e verificou-

se a presença de dois clusters, sendo um do tipo alto-alto (a oeste do Estado) e um do tipo 

baixo-baixo na mesorregião central do Amazonas, onde se localiza a capital Manaus. No ano 

de 2010, o cenário mudou pouco. O cluster de pobreza aumentou a oeste do Estado, em 

contrapartida ao surgimento de mais um município no cluster de baixa pobreza ao redor de 

Manaus. Surgiu nesse grupo um outiler, com baixo índice de pobreza rodeado por pobres, o 

município de Tabatinga, cidade na fronteira com a Colômbia, cuja cidade vizinha é Letícia.  

As razões da formação desses clusters têm basicamente dois motivos distintos. Os clusters 

do tipo baixo-baixo são formados na região onde está a capital Manaus, que irradia efeitos 

de riqueza em seus vizinhos, onde a proporção de pessoas com insuficiência de renda é 

menor. Por outro lado, os clusters do tipo alto-alto estão nas regiões mais distantes da capital, 

cujo acesso à capital é feito somente via aérea ou fluvial e, por esta última, com tempo de 

viagem que pode chegar a quinze dias. O índice de acessibilidade mostrou o peso que esse 

isolamento causa na incidência de pobreza.   

Estimou-se modelo econométrico com intuito de explicar a pobreza tendo como 

determinantes o isolamento geoeconômico e o nível educacional. As estimativas 

demonstraram que o modelo que melhor explica a pobreza do Amazonas é o de Mínimos 

Quadrados Ordinários. Constatou-se que a proporção de pobres no Amazonas, tanto para o 

ano de 2000 quanto 2010 é significativamente determinada pela acessibilidade e pela 

educação. A acessibilidade perdeu mais importância no ano 2010, sugerindo a manutenção 
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do isolamento geográfico. A educação, por outro lado, apesar de inelástica na redução da 

pobreza, ganhou mais importância no ano 2010. 

Por meio do modelo econométrico, constatou-se também que, ao contrário do sugerido pela 

Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE), não há correlação espacial entre os 

municípios, ou seja, a pobreza dos municípios do Amazonas não depende da situação de 

seus vizinhos, mas sim de suas próprias condições. Disso, conclui-se que são necessários 

investimentos em infraestrutura na região, sobretudo portuária, investimentos em educação, 

incentivo à produção agrícola de modo a estimular o potencial de cada região e melhorar o 

nível de acessibilidade da população. A alternativa imediata, para melhorar o nível de 

acessibilidade da região e atenuar o nível de pobreza, seria desenvolver subpolos regionais. 

Nesses subpolos seriam construídos hospitais, campus universitário, escolas técnicas, bem 

como a indústria de processamento das potencialidades regionais seria estimulada. A 

expansão dos mercados deveria ser direcionada para os países vizinhos, tanto da América 

do Sul quando da América Central. 

Por não haver dependência espacial entre os municípios, a redução da pobreza de um, não 

afetará o outro. Daí a importância da criação de mecanismos que crie essa difusão de efeitos, 

pois, ainda que os resultados do modelo econométrico indiquem ausência de correlação 

espacial, todos os municípios em torno da capital Manaus apresentam os mais baixos índices 

de pobreza. Portanto, há certa irradiação de riqueza para seus vizinhos.  
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