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Exercício 4 (spatial scale and rate of density) 

Inferência pode mudar com a escala espacial 
 
Problemas de agregação espacial  

 Estado versus microrregião 
 
Mapas de intensidade 

 Variável extensiva tende a ser correlacionada com 
tamanho (e.g. área ou população total)  

 Taxa de densidade (variável intensiva) é uma 
métrica mais apropriada para um mapa coroplético. 

 
Data: Brazil_UF (Y00) and Brazil_MR (RENDAPC, RENDA, 
POP) 
 
Rates-calculated map (Raw rate; Excess risk) 
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Dependência espacial 

O que ocorre em um lugar depende de eventos 
ocorridos em lugares próximos 
 
“All things are related but nearby things are more 
related than distant things” (Tobler) 
 
Categorização 

 Tipo: substantivo versus ruído 
 Direção: positiva versus negativa 

 
Questões relevantes 

 Tempo versus espaço 
 Inferência 
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Conceitos 

Pesos espaciais 
 
Defasagem espacial 
 
Autocorrelação espacial 
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Matriz de pesos espaciais 

Definição: 
 

 Matriz W, positiva, N x N, elementos wij 

 
 wij diferente de zero para vizinhos, 0 para não-

vizinhos 
 

 wii = 0, não há auto-vizinhança 
 
Pesos geográficos (contiguidade, distância, pesos 
baseados em relações gráficas) 
 
Pesos socioeconômicos 
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Pesos: contiguidade 

Contiguidade: unidades espaciais compartilham uma 
fronteira comum 
 
Três visões de contiguidade: 
 

 rook 
 bishop 
 queen 

rook queen 
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Exercício 5 (spatial weights) 

Pesos espaciais baseados em contiguidade 
 
Criar um arquivo de pesos espaciais baseados em 
contiguidade de primeira ordem a partir de um shape 
file de polígonos, usando os critérios rook e queen 
(.GAL) 
 
Estrutura de conectividade dos pesos em um 
histograma 
 
Contiguidade de ordem superior 
 
Data: Brazil_UF 
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Exercício 6 (spatial weights) 

Pesos espaciais baseados na distância 
 
Criar um arquivo de pesos espaciais baseados na 
distância a partir de um shape file de pontos, 
especificando uma distância crítica de referência 
 
Ajustar a distância crítica 
 
Criar um arquivo de pesos espaciais baseados no 
critério dos k vizinhos mais próximos 
 
Data: Hedonic; Brazil_UF 
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Defasagem espacial 

Variáveis defasadas espacialmente são parte 
essencial no cálculo de testes de autocorrelação 
espacial e na especificação de modelos espaciais de 
regressão 
 
Wy: é a média de uma variável nos lugares vizinhos 
(e.g. WY00 é a média da renda per captia dos 
vizinhos) 
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Exercício 7 (spatial lag) 

Gráfico de dispersão de Y00 e WY00 
 
Usar valores padronizados 
 
Data: Brazil_UF (Y00) 
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Clustering 

Característica global 
 
Propriedade de um padrão global = todas as 
observações com valores similares são agrupadas no 
espaço 
 
Teste por meio de uma estatística de autocorrelação 
global 
 
Não há determinação da localização de clusters 
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Clusters 

Característica local 
 
Onde valores similares são mais agrupados no espaço 
quando comparado a um processo aleatório? 
 
Propriedade de um padrão local = específico de cada 
localização 
 
Teste por meio de uma estatística de autocorrelação 
local 
 
Clusters locais podem ser compatíveis com 
aleatoriedade espacial global 
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Estatística de autocorrelação global 

Teste formal de match entre similaridade de valor e 
similaridade de localização 
 
Estatística resume os dois aspectos 
 
Significância: qual a probabilidade (p-value) da 
estatística calculada apresentar este valor (extremo) 
em um padrão de aleatoriedade espacial? 
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Similaridade de atributo 

Resumo da similaridade ou dissimilaridade de uma 

variável em localidades distintas: 

 Variável y na localidade i, j com i ≠ j 

 

Medidas de similaridade: 

 Produto cruzado: yiyj 

 

Medidas de dissimilaridade: 

 Quadrado das diferenças: (yi - yj)
2 

 Valor absoluto das diferenças: │yi - yj│ 
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Autocorrelação espacial global (I de Moran) 

 

 

 

 

zi = xi - x 
 

Estatística de produto cruzado 

 

Similar ao coeficiente de correlação 

 

Valor depende de W 
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Gráfico de dispersão de Moran 

I de Moran como o coeficiente de uma regressão de 

variáveis padronizadas 

 

Gráfico de dispersão de Moran : associação linear 

entre Wz (no eixo y) e z (no eixo x) 

 

Cada ponto é um par (zi, Wzi); inclinação da reta de 

regressão é a estatística I de Moran 
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Quadro esquemático do diagrama de dispersão de Moran 

Standardized value of the variable
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