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Exercício 8 (Moran scatter plot) 

Exercício 7 
 
Detectar a influência de outliers 
 

 ± dois desvios-padrão 
 
Como os outliers detectados influenciam a estatística 
I de Moran? 
 
Usar o menu do GeoDa: 
 

Space > Univariate Moran’s I 
 
Data: Brazil_UF (Y00) 
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Inferência 

Hipótese nula: aleatoriedade espacial 

 

 O padrão espacial observado é igualmente 

provável a qualquer outro padrão espacial 

 

 Valores em uma localização não dependem dos 

valores em outras localizações (vizinhas) 

 

 Sob a hipótese de aleatoriedade espacial, a 

localização dos valores pode ser alterada sem 

afetar a informação de conteúdo dos dados 
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Inferência computacional 

Permutações 

 

 Ajuda a determinar a probabilidade de se 

observar o valor da estatística I de Moran da 

distribuição em questão sob condições de 

aleatoriedade espacial 

 

 n permutações dos valores da distribuição 

distribuídos aleatoriamente pelo espaço 
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Inferência computacional 

Permutações (cont.) 

 

 Distribuição de referência do I de Moran  

 

 Aproximação normal:  

 

 Diferente de zero, mas tende a zero quando  

    n    ∞ 

 

 Pseudo-significância 

 
1

1




n
IE
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Exercício 9 (inference) 

Ilustrar o conceito de autocorrelação espacial global 
contrastando dados reais altamente correlacionados 
no espaço versus mesmas observações distribuídas 
aleatoriamente no espaço 
 

 % de afrodescendentes por setor censitário em 
Milwaukee MSA, 2000 (PCTBLCK) 
 

Box Map, gráfico de dispersão de Moran 
 
Data: MSA (PCTBLCK, PCTBLACK) 
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Análise global versus local 

Análise global 
 Uma estatística resume o padrão 
 Clustering 
 Homogeneidade 

 
Análise local 

 Uma estatística para cada localização 
 Clusters 
 Heterogeneidade 
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LISA: definição 

Local Indicator of Spatial Autocorrelation 
 
Anselin (1995) 
 

 Estatística espacial local 
 

 Indica autocorrelação espacial significante para 
cada localização 

 
Relação local-global 
 

 Soma do LISA é proporcional ao indicador de 
autocorrelação espacial global correspondente 
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Estatística de Moran local 

 
 
 
 
 
 
 
 

     
      Global é a média dos locais     

           
            Link local-global 

 

𝑙𝑖 =  𝑧𝑖 𝑚2   𝑤𝑖𝑗
𝑗

𝑧𝑗  

𝑚2 =  𝑧𝑖
2

𝑖
,       𝑙𝑖

𝑖
= 𝑛𝑙,      𝑙 =  𝑙𝑖 𝑛 

𝑖
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Inferência 

Computacional 

 

Permutação condicional 

 

 Mantém fixo o valor em i, permuta os demais 
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Mapa de significância LISA 

Localizações com estatísticas locais significantes 

 

Análise de sensibilidade para o p-valor 

 

Mapa coroplético 

 

Unidades espaciais destacadas pelo nível de 

significância 

 

Localizações não-significantes não são destacadas 
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Mapa de cluster LISA 

Apenas as localizações significantes 

 

 Mesmas do mapa de significância 

 

Tipos de autocorrelação espacial 

 

 Clusters espaciais (+) 

 high-high (vermelho), low-low (azul) 

 

 Outliers espaciais (-) 

 high-low (rosa), low-high (azul claro) 
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Clusters espaciais e outliers espaciais 

Outliers espaciais 

 

 Localizações individuais 

 

Clusters espaciais 

 

 Núcleo do cluster no mapa LISA 

 Cluster também inclui os vizinhos 

 Usar p-valor < 0.001 para identificar núcleos 

de clusters relevantes e seus vizinhos 
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Limitações 

Clusters LISA e hot spots 

 

 Sugere localizações interessantes 

 Sugere estruturas espaciais significantes 

 Não explica 

 

Necessidade de se considerar relações multivariadas 

 

 Autocorrelação espacial univariada devido a 

outras covariadas 

 Econometria espacial 
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Exercício 10 (LISA) 

Computar a estatística de Moran local, o mapa de 
significância e o mapa de cluster 
 
Verificar a sensibilidade do mapa de cluster ao 
número de permutações e ao nível de significância 
 
Interpretar a noção de cluster espacial e outlier 
espacial 
 
Data: Brazil_MR (RENDAPC), MSA (PCTBLCK, 
PCTBLACK) 
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Exercício 10 (LISA) 

Clusters espaciais

Outliers espaciais
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Associação tempo-espaço 

Autocorrelação espacial bivariada 
 
Observações em dois pontos no tempo 

 Defasagens espaciais 
 
Processos de difusão para fora 

 Do centro para a periferia 
 
Processos de difusão para dentro 

 Da periferia para o centro 
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Atividade: “Desenvolvimento Territorial no Estado do 
Mato Grosso do Sul: Diagnóstico Espacial” 

Objetivo: utilizar técnicas de AEDE para analisar a 
distribuição espacial de indicadores socioeconômicos 
do Estado do Mato Grosso do Sul 
 
1. Identifique padrões espaciais de 
desenvolvimento territorial 
 
2. Identifique regiões relativamente mais/menos 
desenvolvidas 
 
3. Quais os elementos relevantes para entendermos 
as configurações espaciais encontradas? 
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Atividade: “Desenvolvimento Territorial no Estado do 
Mato Grosso do Sul: Diagnóstico Espacial” (cont.) 

Dados municipais 
 

 48 variáveis (selecionem “sabiamente”!) 
 
Apresentação e discussão em classe:  
 

 PowerPoint (12-15 slides) 
 
Grupos de até quatro alunos 
 
Data de apresentação: 14/06/2018 
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Atividade: “Desenvolvimento Territorial no Estado do 
Mato Grosso do Sul: Diagnóstico Espacial” (cont.) 

Scope: 
 
“Identifying within state variation and patterns: 
using municipal level data on economic activity and 
demographic characteristics, this part of the analysis 
will explore the existing variation of living standards 
and economic structure within the state of Maranhão, 
contributing to better understanding the variation in 
terms of regional development within the state. 
Identifying clusters of leading and lagging areas will 
provide insights toward defining what can be the 
most appropriate instruments to improve conditions 
in such areas” 
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