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Modelos de regressão para dados em painel. I. Silva,
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À Profa. Dra. Everlane Silva e ao Prof. Dr. Neir Paes, por terem acreditado em mim e
me darem oportunidade durante os momentos mais difı́ceis do curso.

Ao Prof. Dr. Jozemar Santos, por ter aceitado participar da banca examinadora, assim,
contribuindo com acréscimos ao trabalho.
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RESUMO

No Semiárido brasileiro foi observado que a fecundidade vem reduzindo continuamente nas
últimas décadas, refletindo a tendência nacional. Questiona-se o declı́nio rápido do indica-
dor na região considerada mais desfavorecida de recursos socioeconômicos e da saúde, entre
outros, no Brasil. Estudou-se a fecundidade da região nas últimas três décadas a fim de iden-
tificar e mensurar os fatores que influenciaram em sua dinâmica. Entre estes fatores estão
incluı́das dimensões de renda, educação, longevidade, vulnerabilidade e demográfica. Para
analisar as relações entre a fecundidade e estes fatores, foi utilizada análise de regressão para
dados em painel para dados interpolados entre os anos (1991-2010). Como consequência do
uso da interpolação para grande perı́odo de tempo, a não normalidade dos resı́duos dos mode-
los foi observada. Assim, foi realizada uma segunda abordagem do método considerando os
anos 1991, 2000 e 2010. O Modelo Final de regressão de efeitos fixos conseguiu explicar a
associação entre a fecundidade e os fatores socioeconômicos, demográficos e da saúde, cita-
dos em estudos anteriores como relacionados à fecundidade, para o Semiárido brasileiro, no
perı́odo 1991-2010. A redução dos nı́veis da Mortalidade Infantil, da Taxa de Analfabetismo e
da Razão de Dependência, juntamente com o aumento da Renda per Capita têm contribuı́do,
significativamente, para a diminuição da fecundidade na região.

Palavras-chave: Fecundidade; Semiárido Brasileiro; Modelos de Regressão para Dados em
Painel.



ABSTRACT

In the Brazilian semi-arid region, it has been observed that fertility has been steadily declining
in recent decades, reflecting the national trend. The rapid decline of the indicator in the region
considered the most disadvantaged of socioeconomic and health resources, among others, in
Brazil, is questioned. The fertility of the region has been studied in the last three decades in
order to identify and measure the factors that influenced its dynamics. These factors include
income, education, longevity, vulnerability and demographic dimensions. To analyze the rela-
tionships between fertility and these factors, panel data regression analysis was used for data
interpolated between years (1991-2010). As a consequence of the use of interpolation for a
long period of time, the non-normality of the residuals of the models was observed. Thus, a
second approach of the method was carried out considering the years 1991, 2000 and 2010.
The Final Regression Model with Fixed-Effect was able to explain the association between fer-
tility and socioeconomic, demographic and health factors cited in previous studies as related to
fertility, for the Brazilian Semiarid, in the period 1991-2010. The reduction of Infant Mortality,
Illiteracy Rate and Dependency Ratio together with the increase in Per Capita Income have
contributed significantly to the decline fertility in the region.

Key-words: Fertility; Brazilian Semiarid; Panel Data Regression Models.
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5 Gráfico quantil-quantil utilizando os quantis da distribuição Normal (0,1) para
os resı́duos do Modelo B . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45

6 Gráfico quantil-quantil utilizando os quantis da distribuição Normal (0,1) para
os resı́duos do Modelo II (esquerda) e gráfico do valor predito versus o valor
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municı́pios que compõem o Semiárido brasileiro para os anos 1991, 2000 e
2010 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

8 Estatı́sticas descritivas para os indicadores de vulnerabilidade social e desenvol-
vimento para os municı́pios que compõem o Semiárido brasileiro para os anos
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APÊNDICE B: Matriz de correlação das variáveis do estudo para os municı́pios do
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1 INTRODUÇÃO

Nas últimas décadas, o Brasil vem passando por importantes mudanças na reprodução
de sua população, estando os nı́veis atuais das taxas de fecundidade total (TFT) apontando
para um padrão de convergência, entre os diferentes estratos sociais, quebrando um ritmo de
desigualdades históricas, prevalecentes até meados da década de 1990. Em 2010, o paı́s atingiu
uma TFT de 1,9 (abaixo do valor 2,1, nı́vel considerado de reposição populacional) e já alcançou
o nı́vel igual a 1,7 em 2015 (IBGE, 2019; PNUD; FJP; IPEA, 2013).

1.1 Problematização e Justificativas

Como componente da transição demográfica - evento de transformação da qual tanto a
mortalidade como a fecundidade reduzem seus nı́veis decorrentes da urbanização, modernização
e outros fatores - a fecundidade mostra-se um agente resolutivo tanto para a alteração da es-
trutura etária da população quanto em mudanças nas necessidades sociais e econômicas da
população (ARBACHE, 2011; RAMOS, 1993; SIMÕES, 2006).

Iniciada a transição da fecundidade nas regiões mais desenvolvidas do paı́s e nos seg-
mentos de maior renda e escolaridade da população, posteriormente, o movimento declinante
dos nı́veis da fecundidade se reproduziu em regiões menos desenvolvidas com ritmos diferen-
ciados, englobando a grande maioria da população brasileira. Inserido neste contexto, a região
do Semiárido brasileiro fez parte desta transição (CARVALHO; BRITO, 2013).

A fecundidade no Semiárido brasileiro vem passando por um processo de redução desde
a década de 1980, seguindo a tendência da fecundidade brasileira. Em 1991, a TFT média da
região era 4,6, enquanto em 2000 passou para 3,2 e em 2010 reduziu ainda mais para 2,3. A
redução dos nı́veis da fecundidade tem relação com as condições gerais de vida da população,
onde possui relações inversas com fatores como renda, nı́vel de instrução, grau de urbanização,
ocupação, entre outras caracterı́sticas socioeconômicas da população (ALVES; CAVENAGHI,
2012; CARVALHO; CAVENAGHI, 2013).

Com realidades distintas entre diferentes espaços geográficos, o monitoramento e medição
periódicos de fatores referentes a qualidade de vida, seja desenvolvimento econômico, social ou
de saúde, são de extrema importância para o planejamento e manutenção de polı́ticas públicas
voltadas a população. Assim, grande parte dos indicadores de desenvolvimento levam em
consideração as áreas principais de desenvolvimento humano: educação, renda e saúde.

Neste contexto, fez-se necessário para o Semiárido uma revisão das hipóteses referentes
ao paradoxo demográfico-econômico, onde diz que há uma relação inversa entre renda e fecun-
didade, assim como nı́vel educacional e fecundidade, entre outros indicadores. Além de estudos
decorrentes que associam diretamente a fecundidade e a mortalidade, sendo uma das premissas
da transição demográfica.
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Justificando-se ao saber que a região semiárida brasileira, ao passar dos anos mostra-
se cada vez mais homogênea em relação às condições de vida, desenvolvimento, urbanização
e indicadores demográficos como consequência das ações de assistência econômica, social e
de saúde fornecidas por órgãos públicos. Ademais da presente transformação demográfica e
epidemiológica que a região experimenta.

As hipóteses referentes ao paradoxo e a transição demográfica são viáveis para a região
semiárida brasileira? Até onde estas hipóteses se sustentam sabendo que os nı́veis de fecundi-
dade da área reduzem-se em maior velocidade que o desenvolvimento econômico e social?

Tendo em vista este contexto, o estudo buscou associar a fecundidade com indicadores
demográficos e socioeconômicos, cujos objetivos são expressos a seguir.

1.2 Objetivos

Geral

Identificar quais fatores demográficos, socioeconômicos e da saúde influenciaram a
queda da fecundidade nos municı́pios do espaço geográfico do Semiárido brasileiro, no perı́odo
de 1991 a 2010.

Especı́ficos

• Avaliar o comportamento da fecundidade dos municı́pios do Semiárido;

• Estudar as relações entre a fecundidade e alguns indicadores demográficos, socioeconômicos
e da saúde.

1.3 Estrutura da Monografia

O estudo está estruturado em cinco capı́tulos. Sendo este o primeiro o qual foi uma
introdução sobre o problema a ser estudado e apresentando os objetivos do trabalho. No se-
gundo faz-se uma revisão a fim de atualizar e contextualizar o trabalho na atual literatura sobre
a redução da fecundidade e também sobre a região semiárida, com suas caracterı́sticas e perfil.
No terceiro são apresentados os materiais e as fontes de dados, os indicadores considerados, as
técnicas matemáticas e estatı́sticas utilizadas para obter os resultados que serão apresentados
no capı́tulo quatro. E no quinto são feitas as considerações finais sobre o que foi abordado,
apresentou-se algumas limitações do estudo e sugestões para trabalhos futuros.
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2 REVISÃO DE LITERATURA

2.1 Semiárido Brasileiro

Constituem o Semiárido do Brasil 1.262 municı́pios. Entre as regiões semiáridas do
mundo, destaca-se como a maior em termos de extensão e densidade demográfica, com uma
população superior a 27 milhões de habitantes em 2017. Ao considerar a população da região
Nordeste e a do estado de Minas Gerais, o Semiárido constitui 35% deste contingente popula-
cional, 13% da população do Brasil, em uma área de 1,03 milhão km2, equivalente a 12% da
área do Paı́s (IBGE, 2019).

O Semiárido brasileiro é uma região caracterizada socialmente por baixos nı́veis edu-
cacionais e econômicos, se comparado com o Brasil. Em 2010, o Índice de Desenvolvimento
Humano Municipal da região foi de 0,59, classificado como desenvolvimento “médio” e simi-
lar à paı́ses como a Sı́ria (IDH igual a 0,59) e África do Sul (IDH igual a 0,60). O Brasil está
classificado como um paı́s com desenvolvimento “alto”, onde seu IDH foi de 0,70 no ano de
2010 (PNUD, 2010; PNUD; FJP; IPEA, 2013).

A primeira delimitação do Semiárido foi baseada na Lei no 7.827, de 27 de setem-
bro de 1989. Onde foi definido quais municı́pios estavam inseridos no Semiárido apenas se a
precipitação pluviométrica média anual estivesse igual ou inferior a 800 mm. Em 1995, houve
a primeira atualização e em seguida nos anos de 2004 e 2005 houveram a definição dos critérios
como sendo a precipitação pluviométrica média anual igual ou inferior a 800 mm, assim como
antes, além do ı́ndice de aridez de 0,5 considerando o perı́odo de 1961 a 1990 e o risco de seca
maior que 60%, totalizando 1.135 municı́pios. Em 2017, os critérios anteriores são aprovei-
tados e atualizados, por exemplo, o ı́ndice de aridez de 0,5 considerando o perı́odo de 1980 a
2000, além da inclusão de municı́pios por variabilidade dos indicadores (22) e por contiguidade
(2), tornando-se 1.262 municı́pios. Na Figura 1 é apresentado o mapa do Semiárido brasileiro
segundo a delimitação de 23 de novembro de 2017 (SUDENE, 2019).

Em relação às condições climáticas da área sendo predominantemente de semiaridez, a
hidrografia é pobre, em vários aspectos. Assim, as condições hı́dricas são insuficientes para
sustentar rios caudalosos que se mantenham contı́nuos nos longos perı́odos de ausência de
precipitações. Com exceção do rio São Francisco, devido às caracterı́sticas hidrológicas que
possui, as quais permitem a sua sustentação durante o ano todo. O rio São Francisco adquire
uma significação especial para as populações ribeirinhas e da zona do Sertão, dessa maneira,
possui grande importância para o Semiárido.

O clima de semiaridez afeta de forma significativa a expansão econômica da região.
Assim, em 2007 a competência para fixar critérios técnicos e cientı́ficos para delimitação do
Semiárido foi dada ao Conselho Deliberativo (Condel) da Superintendência do Desenvolvi-
mento do Nordeste (Sudene) pela Lei Complementar no 125, de 3 de janeiro de 2007. Com
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esta decisão, a população dos municı́pios que integram o Semiárido passam a acessar polı́ticas
públicas voltadas especificamente a esse território, como, por exemplo, crédito diferenciado em
financiamentos do Fundo Constitucional de Financiamento do Nordeste e condições favoráveis
de negociação de débitos com o Governo Federal conforme estabelecido pela Lei no 13.340,
de 28 de setembro de 2016. As prefeituras também podem solicitar apoio federal para ações e
medidas emergenciais de enfrentamento ao perı́odo de seca, entre outras medidas que reduzam
os impactos da escassez hı́drica nas regiões em situação de emergência ou calamidade pública
(SUDENE, 2019).

Figura 1: Espaço geográfico do Semiárido brasileiro

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica - IBGE, 2019.
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A vulnerabilidade social e econômica da população na região fazem com que progra-
mas de assistência social, financeira e de saúde sejam de extrema importância. Os programas
trazem melhores condições de saúde e também impactos na economia de pequenos municı́pios
aquecendo o comércio local (NERI; VAZ; SOUZA, 2013).

O Programa Bolsa Famı́lia (PBF), por exemplo, possui o Semiárido como um dos mai-
ores beneficiados. O PBF é um programa de transferência de renda do Governo Federal brasi-
leiro, sob condicionalidades, voltado para famı́lias em situação de extrema pobreza (renda per
capita mensal de até R$89,00) e pobreza (renda per capita mensal entre R$89,00 e R$178,00)
desde que tenham crianças, adolescentes, gestantes ou nutrizes. O programa baseia-se na garan-
tia de renda, inclusão produtiva e acesso aos serviços públicos. Em 2010, no Semiárido foram
mais de 3 milhões de famı́lias beneficiadas (BRASIL, 2019).

Algumas das condicionalidades exigidas pelo PBF são: a realização de exames pré-
natal (gestantes); acompanhamento médico periódico para atualização de vacinas e assistência
nutricional (crianças 0 a 6 anos); matrı́cula regular e frequência mı́nima de 85% das aulas
(crianças de 7 a 15 anos). As condicionalidades exigidas servem para que o programa seja
uma polı́tica de longo prazo e proporcione condições para geração autônoma de renda. Tais
condicionalidades podem refletir mudança direta e indireta nos indicadores de renda, educação,
vulnerabilidade e desigualdade.

Um exemplo de programa de assistência à saúde com efeitos positivos é a Estratégia
Saúde da Famı́lia (ESF), que visa o melhoramento da assistência à atenção básica por meio
de implantações de equipes multiprofissionais em unidades básicas de saúde onde atuam com
ações de promoção da saúde, prevenção, recuperação, reabilitação de doenças e agravos mais
frequentes, e na manutenção da saúde das comunidades onde estão inseridas. Cerca de 500
até 1.000 famı́lias são acompanhadas por cada equipe, onde estas famı́lias estão localizadas em
uma área geográfica delimitada (BRASIL, 2019).

Programas de assistência social, econômica e de saúde, como o PBF e a ESF, possuem
efeitos diretos e indiretos em vários indicadores da região semiárida brasileira. A mortalidade
infantil, por exemplo, recebeu efeitos diretos desses programas reduzindo suas taxas no perı́odo
de 2004 a 2010 (SILVA; PAES, 2019).

Dados envolvendo a cobertura e eficiência desses programas na região semiárida brasi-
leira não são o foco deste trabalho, mas os indicadores que recebem efeitos diretos por serem
alvo destes programas, como a Mortalidade Infantil, Esperança de Vida ao Nascer, Renda per

Capita, Taxa de Analfabetismo, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal e Índice de Gini

foram contemplados no estudo.
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2.2 Transição Demográfica

A teoria da Transição Demográfica, proposta pelo demógrafo Warren Thompson em
1929, tem como base três perı́odos principais, que considera o evento de industrialização de
cada região como ponto de referência: a fase pré-industrial, caracterizada por um crescimento
populacional baixo; a fase de industrialização, com um rápido crescimento populacional; e a
fase de consolidação da sociedade industrial, com uma tendência de crescimento do contin-
gente populacional estável ou regressiva. Considera-se como um dos fatores mais importantes
no processo de envelhecimento da população brasileira, a queda da fecundidade, que leva a
uma diminuição gradativa das faixas etárias mais jovens e ao consequente envelhecimento po-
pulacional, especialmente quando associada aos baixos nı́veis de mortalidade (PONTES et al.,
2009).

Em 1934, Adolphe Landre (demógrafo e polı́tico francês) dá uma nova visão a Transição
Demográfica quando formula a teoria dizendo que os regimes demográficos são uma função
das aspirações materiais dos indivı́duos e do potencial produtivo do sistema econômico. Ele faz
uma classificação similar a teoria proposta por Thompson, onde ao invés de separar as etapas
em perı́odos industriais, ele classifica em três regimes: regime “primitivo”, caracterı́stico das
economias de subsistência, onde a mortalidade é ditada por fatores econômicos e o tamanho
populacional tende ao máximo que os recursos econômicos podem suportar; o regime “inter-
mediário”, onde a fecundidade sofre efeitos do desejo das famı́lias de preservar suas riquezas e
do celibato, fazendo com que o tamanho da população seja menor do que a economia pode su-
portar; e o regime “moderno”em que inicia-se quando a produtividade econômica atinge nı́veis
elevados e a população possui aspirações bem planejadas para uma boa qualidade de vida,
afetando o crescimento populacional de tal forma que o tamanho populacional decresça ou se
estabilize (CASTERLINE, 2003).

A teoria mais inlfuente foi proposta por Notestein em 1945, em que assim como Thomp-
son, ele concentrou-se na variação social que ele observou na época e, portanto, dedicou atenção
limitada aos regimes pré-transicionais. Ele observou o declı́nio da mortalidade na África, Ásia e
América Latina e que a fertilidade ainda era parcialmente inalterada, caracterizando sociedades
com alto potencial de crescimento populacional, e as classificando como primeiro tipo de re-
gime demográfico. O segundo foram aqueles paı́ses onde o declı́nio da fecundidade estava bem
estabelecido mas incompleto (como Japão, União Soviética e na parte sul da América do Sul).
E o terceiro tipo de regime foi baseado nos paı́ses com baixas mortalidade e fecundidade como
as populações da Europa, América do Norte e Austrália. Um elemento principal defendido por
Notestein é que a mortalidade responde mais rapidamente do que a fecundidade às mudanças
e, portanto, é quase inevitável que sociedades experimentem um perı́odo de transição onde as
taxas de natalidade excedam as taxas de mortalidade, gerando rápido crescimento populacional
(CASTERLINE, 2003).
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O Brasil apresenta uma originalidade em relação à Transição Demográfica que está de-
finida pelas particularidades históricas onde ela se insere, permeadas pelos fortes desequilı́brios
regionais e sociais. Nessa perspectiva, ela é única, enquanto um processo global que atinge
toda a sociedade brasileira, mas, ao mesmo tempo, múltipla, pois se manifesta diferentemente
segundo as diversidades regionais e, principalmente, sociais (BRITO, 2008).

Muitas consequências são trazidas com a mudança da estrutura etária da população,
sendo uma delas relacionada à capacidade da população adulta – potencialmente ativa em ter-
mos produtivos – suportar a inativa (crianças e idosos). Em outros termos, essa capacidade
seria uma forma de quantificar a população potencialmente ativa e, portanto, a necessidade de
geração de trabalho e renda que permita a essa população suprir a parcela inativa, quantificada
pelo indicador Razão de Dependência.

2.3 Paradoxo Demográfico-Econômico

Ligada à Transição Demográfica tem-se o a teoria do Paradoxo Demográfico-Econômico,
inicialmente proposto por Thomas Malthus em seu livro “An Essay on the Principle of Popu-
lation”escrito em 1798. Em que o termo “paradoxo”refere-se ao fato de que maiores rendas
possibilitariam mais descendentes, contudo observa-se que nações ou subpopulações com PIB
per capita mais alto têm menor taxa de fecundidade.

As três condições prévias de Coale (1973) para o declı́nio na fecundidade vêm do di-
tado “pronto, disposto e capaz”. Ele sugere que mudanças na sociedade podem influenciar na
redução da fecundidade, mas se e somente se três condições forem satisfeitas: Deve-se ter uma
razão para se querer limitar a fecundidade; Se a população tiver oportunidades econômicas e
sociais que tornam vantajosa a limitação da fecundiade, então estarão mais dispostas a limitá-
la; E deve haver custos econômicos e psicossociais envolvidos, como o custo do controle de
natalidade ou abortos.

Vários autores hipotetiza-se que a tendência de redução da fecundidade observada em
muitos paı́ses é uma resposta ao aumento da expectativa de vida, a redução da mortalidade
infantil, a melhoria da alfabetização, da independência das mulheres e da urbanização, resul-
tante do aumento do PIB per capita, indo de acordo com o modelo de Transição Demográfica
(MONTGOMERY, 2000).

Uma das preocupações relacionadas às taxas de fecundidade altas é o alto gasto com
educação para aumentar o desenvolvimento econômico de paı́ses que lutam contra a pobreza,
uma vez que a desigualdade econômica afeta negativamente a educação média (DE LA CROIX;
DOEPKE, 2003).

Apesar de ser uma teoria já consolidada, existem estudos questionando a suposição de
que o desenvolvimento econômico e a fecundidade estão correlacionados negativamente de
forma linear. Myrskilä, Kohler e Billari (2009) descobriram que ao usar o Índice de Desen-
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volvimento Humano (IDH) ao invés do PIB como medida para o desenvolvimento econômico,
a fecundidade possui uma curva em forma de “J”: com o desenvolvimento econômico cres-
cente, as taxas de fecundidade caem no inı́cio, mas começam a crescer à medida que o nı́vel
de desenvolvimento social e econômico aumenta, enquanto ainda permanece abaixo da taxa de
reposição.

2.4 Transição da Fecundidade no Brasil e no Semiárido

Como componente da dinâmica demográfica, fala-se de fecundidade quando deseja-se
referir ao desempenho reprodutivo efetivo das mulheres no perı́odo de idade fértil. Nas últimas
três décadas, há uma discussão sobre o declı́nio da fecundidade de forma geral, o que tem
relação direta com a redução da taxa de crescimento populacional e consequências reais sobre
o planejamento econômico e previdenciário. Alguns autores associam o declı́nio das taxas de
fecundidade à modernização econômica e social contı́nua (CALDWELL, 1977; EASTERLIN,
1975).

Ao tratar da fecundidade, é possı́vel pensar em modernização que significa crescimento
sustentado do produto per capita, mudanças nas técnicas de transporte, distribuição e produção
de bens, escala e organização da atividade produtiva, maior intercâmbio e monetarização da
economia. Para Easterlin (1975), a modernização é não só uma transformação econômica,
polı́tica e social, mas uma transformação da personalidade humana.

Pela perspectiva demográfica e social, o que há são alterações profundas nos componen-
tes da dinâmica demográfica e em serviços. Ou seja, mudanças na fecundidade, mortalidade
e fluxos migratório, no tamanho e estruturas das famı́lias, na oferta e qualidade dos serviços
dos sistemas de educação e saúde. Em consequência, há uma mudança na forma como as
pessoas se vêem em meio a sociedade, com mudanças gerais em suas ambições, alterações (e
independência) dos núcleos familiares, aumento no individualismo e autopermissão a novas
experiências.

Há também mudanças mais pontuais no processo reprodutivo da fecundidade, como au-
mento ao acesso e informações sobre os métodos anticoncepcionais, sendo o Brasil atualmente
um dos paı́ses latino-americanos com maior prevalência de contraceptivos, a menor necessidade
de filhos (vide o crescimento de áreas urbanas e na área rural há um aumento da tecnologia uti-
lizada na agropecuária), fazendo assim com que o tamanho da famı́lia seja uma decisão pensada
(SIMÕES, 2006; WONG, 2010).

Cadwell (1977) defendeu que o comportamento dos casais em relação à reprodução
sempre são economicamente racionais. Assim, a fecundidade passa por duas fases, além da
etapa de transição, a primeira onde não há vantagens na limitação da reprodução e a segunda
em que é economicamente vantajoso esta limitação.

Para os paı́ses desenvolvidos, todo o processo de industrialização caminhou em con-
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junto ao processo de urbanização, tornando assim a dinâmica demográfica, social e econômica
mais lenta. Dessa maneira, estes paı́ses passaram por um processo contı́nuo da redução da fe-
cundidade atingindo nı́veis abaixo do considerado “nı́vel de reposição”, que seria 2,1 filhos por
mulher, o que gerou uma série de estudos relacionando a renda com a fecundidade. Porém, o
processo de industrialização tardio dos paı́ses mais pobres e em desenvolvimento reascendeu
esta discussão quando mesmo com a renda considerada baixa ou com pouca variabilidade entre
os anos, as taxas de fecundidade desses paı́ses continuavam a se reduzir constantemente.

No Brasil, o comportamento da fecundidade não foi diferente dos paı́ses subdesenvol-
vidos. Apesar disso, existem grandes diferenças entre as taxas de fecundidade das diferentes
regiões, sendo o Norte e Nordeste as que possuem as maiores taxas.

Na década de 1930, o Brasil começou a sua jornada de industrialização e urbanização,
onde até então apesar de haver “surtos industriais”anteriormente, apenas a partir dessa década
é que se há um investimento forte na criação de infraestrutura industrial, consequentemente
aumentando a urbanização. Porém, o Brasil não sofreu impactos em sua fecundidade em
consequência deste “surto industrial”, até então os nı́veis de fecundidade haviam se mantido
estáveis e elevados até a década de 1960, com excessão dos Estados do Rio de Janeiro e São
Paulo e a Região Sul que já experimentavam taxas de fecundidade menores que o restante do
paı́s décadas anteriores (IBGE, 2019; SIMÕES, 2006).

A partir da década de 1960, a fecundidade brasileira iniciou a sua trajetória de queda so-
frendo consequências da industrialização e urbanização promovida pelos governos das décadas
anteriores, pela nova dimensão de crescimento industrial e pelo plano de metas do governo
de Juscelino Kubitschek que permitiu a instalação de empresas internacionais para o Brasil.
Uma série de causas e motivações são defendidas por especialistas como explicações para a
redução da fecundidade brasileira, entre essas causas há fatores sociais, econômicos, polı́tico-
institucionais e outras variáveis, comumente chamadas de variáveis intermediárias inibidoras
da fecundidade, como algumas de natureza demográfica e o conhecimento, e uso, de métodos
anticoncepcionais (SIMÕES, 2006).

A partir da década de 1980, fatores referentes à economia; como a ampliação das
relações de trabalho assalariado, inserção das mulheres na força de trabalho (PAIVA, 1987),
custo da reprodução e menor distinção entre os grupos rurais e urbanos da população (SIMÕES,
2006); fatores referentes à saúde; como maior participação de órgãos estaduais e municipais de
saúde, empresas e serviços de medicina, além de agências internacionais interessadas no con-
trole de natalidade e planejamento familiar (BERQUÓ et al., 1985); e fatores referentes a parte
social; como influência de meios de comunicação, principalmente a televisão, na propagação
de novos padrões de consumo de regiões Centro-Sul do paı́s em conjunto com mudanças nos
campos de crédito direto ao consumidor, atenção à saúde e fatores previdenciários, elevando as-
sim a expectativa de consumo de famı́lias de classe média, baixa e de áreas rurais (MERRICK;
BERQUÓ, 1983); tiveram participação importante na redução rápida da fecundidade brasileira.
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Na Tabela 1 é apresentada a evolução da fecundidade de 1940 a 2010 para o Brasil e
as suas Regiões. A região Nordeste sempre mostrou-se com taxas de fecundidade elevadas.
Diferentemente das regiões do Centro-Sul do paı́s, o declı́nio da fecundidade deu-se inı́cio da
década de 1970, obtendo a maior redução relativa no perı́odo de 1980 a 1991, onde há uma
redução de 40% em seu nı́vel de fecundidade.

Tabela 1: Taxa de Fecundidade Total segundo as Regiões brasileiras e para o Brasil, 1940
- 2010

Região 1940 1950 1960 1970 1980 1991 2000 2010
Norte 7,17 7,97 8,56 8,15 6,45 4,20 3,16 2,47

Nordeste 7,15 7,50 7,39 7,53 6,13 3,75 2,69 2,06
Sudeste 5,69 5,45 6,34 4,56 3,45 2,36 2,10 1,70

Sul 5,65 5,70 5,89 5,42 3,63 2,51 2,24 1,78
Centro-Oeste 6,36 6,86 6,74 6,42 4,51 2,69 2,25 1,92

Brasil 6,16 6,21 6,28 5,76 4,35 2,89 2,38 1,90

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica - IBGE, 2019.

Os nı́veis de fecundidade dependendo da situação de domicı́lio no Nordeste não eram
homogêneos desde 1970, onde para a área urbana apresentava uma TFT de 6,4 enquanto para
área rural era de 8,5 filhos por mulher. A diferença conforme os anos até 1991, apenas au-
mentava em nı́vel, onde as diferenças entre TFT rural e urbana passaram a ser 2,1 filhos por
mulher, 2,8 filhos por mulher e 3 filhos por mulher, em 1970, 1980 e 1986 respectivamente,
em decorrência da menor velocidade de declı́nio da fecundidade na área rural. Porém, para
os anos seguintes houve um rápido declı́nio da fecundidade nas áreas rurais tornando assim as
caracterı́sticas de fecundidade mais similares entre as áreas (IBGE, 2019).

Segundo Perpétuo (1998), a diferença entre os nı́veis de fecundidade para os diferen-
tes setores no Nordeste até meados de 1980 se dá pelo estabelecimento de um novo padrão
de tamanho de famı́lia e os meios para que se obtenha este padrão. Neste caso, os métodos
anticoncepcionais. Porém, após este perı́odo, o rápido declı́nio da fecundidade na área rural e
a homogeneização entre os diferentes setores da população feminina indica que a hipótese do
uso de métodos contraceptivos implica na tendência de queda da fecundidade não se sustenta,
ou não demonstra mais influência que os diferenciais socioeconômicos. Indicando que outros
fatores devem ter maior influência na redução da fecundidade do Nordeste brasileiro.

Quando pensa-se na área rural do Nordeste brasileiro, também se faz referência ao
Semiárido brasileiro, que apesar de abranger áreas urbanas, contempla grande parte do Nor-
deste rural. A Tabela 2 apresenta o comportamento da fecundidade do Brasil e do Nordeste e
suas áreas rurais, assim como o Semiárido.
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Tabela 2: Taxa de Fecundidade Total para a região Nordeste, Brasil, suas áreas rurais e
Semiárido, 1970 - 2010

Região 1970 1980 1991 2000 2010
Brasil 5,8 4,4 2,9 2,4 1,9

Brasil Rural 7,7 6,4 4,4 3,5 2,6
Nordeste 7,5 6,1 3,8 2,7 2,1

Nordeste Rural 8,5 7,7 5,3 3,8 2,7
Semiárido* - - 4,4 3,1 2,2

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatı́stica - IBGE, 2019.
Nota: *A primeira delimitação do Semiárido foi em 1989, logo apenas os valores a partir do perı́odo
foram considerados.

Enquanto isso, o Semiárido brasileiro continuou a reduzir seus nı́veis seguindo o com-
portamento nacional. A fecundidade da região semiárida apresentou valores sempre entre a
região Nordeste e a área rural da mesma, porém muito distante se comparada aos resultados do
paı́s em 1991 e 2000. Já em 2010, a TFT da região passou a ser muito próxima a observada
para o Brasil.
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3 METODOLOGIA

Trata-se de um estudo longitudinal, onde as caracterı́sticas da região semiárida brasileira
foram observadas para os anos 1991, 2000 e 2010.

Os municı́pios da região possuem caracterı́sticas muito similares ou baixa variabili-
dade, a ponto de trazer dificuldades para extrair informações relevantes de seus indicadores,
dessa forma, há dificuldades para associar o declı́nio da fecundidade na região com melhores
condições de vida utilizando estudos transversais.

3.1 Fonte e Organização da Base de Dados

Os dados utilizados no estudo foram coletados do Atlas do Desenvolvimento Humano
no Brasil para os 1.262 municı́pios que constituem o Semiárido brasileiro. As informações
constituem-se em 16 indicadores referentes à fecundidade e com reflexos sobre esta, segundo
apontamentos da literatura:

• Indicador de Fecundidade: Taxa de Fecundidade Total;

• Indicador de Desenvolvimento: Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM);

• Indicadores de Renda: Índice de Gini, Renda per Capita e IDHM Renda;

• Indicadores de Educação: Taxa de Analfabetismo - 15 anos ou mais, Expectativa de Anos

de Estudo e IDHM Educação;

• Indicadores de Saúde: Esperança de Vida ao Nascer, Mortalidade Infantil e IDHM Lon-

gevidade;

• Indicadores Demográfico-Econômicos: Razão de Dependência, Taxa de Envelhecimento

e Proporção de População que Vive em Área Rural;

• Indicadores de Vulnerabilidade Social: Percentual de Mulheres de 10 a 17 Anos que

Tiveram Filhos e Percentual de Pobres.

Os valores disponibilizados pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil são cal-
culados a partir de dados censitários e passaram por devidas correções de cobertura para os
dados de mortalidade e fecundidade (PNUD; IPEA; FJP, 2013).

3.1.1 Variáveis do Estudo

As variáveis consideradas para o estudo da redução da fecundidade na região semiárida
do Brasil estão detalhadas a seguir e foram calculadas pelo Instituto de Pesquisa Econômica
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Aplicada – IPEA, Fundação João Pinheiro – FJP e Programa das Nações Unidas para o Desen-
volvimento – PNUD (PNUD; FJP; IPEA, 2013). Segue a descrição das variáveis:

- A Taxa de Fecundidade Total (TFT) é obtida pelo somatório das taxas especı́ficas
de fecundidade para as mulheres residentes de 15 a 49 anos de idade. As taxas especı́ficas
de fecundidade expressam o número de filhos nascidos vivos, por mulher, para cada ano de
idade do perı́odo reprodutivo. Junto com a migração, esse indicador é o principal determinante
da dinâmica demográfica, não sendo afetado pela estrutura etária da população. Expressa a
situação reprodutiva de uma mulher pertencente a uma coorte hipotética, sujeita às taxas es-
pecı́ficas de fecundidade por idade, observadas na população em estudo, supondo-se a ausência
de mortalidade nessa coorte. Taxas inferiores a 2,1 são sugestivas de fecundidade insuficiente
para assegurar a reposição populacional. Quanto a qualidade da informação considerada, as
TFT’s disponilizadas pelo Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil já são os valores cor-
rigidos para cobertura. Para o estudo foi considerada a transformação a partir do logaritmo
natural (log(TFT )) a fim de se obter linearidade para os modelos de dados em painel;

- O Índice de Gini expressa as desigualdades na distribuição de renda. Quanto maior for
o coeficiente, que varia de 0 a 1, maior será a concentração de renda do local em estudo;

- O Percentual de Mulheres de 10 a 17 Anos que Tiveram Filhos é a razão de mulheres
de 10 a 17 que tiveram filhos pelo total de mulheres de 10 a 17 anos que residem no municı́pio
daquele ano;

- A Esperança de Vida ao Nascer é o número aproximado de anos que um grupo de
indivı́duos nascidos no mesmo ano irá viver, se mantidas as mesmas condições desde o seu
nascimento;

- A Mortalidade Infantil é a frequência com que ocorrem os óbitos infantis (menores de
um ano) em uma população, em relação ao número de nascidos vivos em determinado ano civil.
Ela é expressa para cada mil crianças nascidas vivas;

- A Razão de Dependência mede a razão entre a população economicamente dependente
e a população economicamente ativa. Ou seja, é a razão entre a população de 0 a 14 anos mais
a população acima de 65 anos de idade pela população de 15 a 64 anos. Este é um importante
indicador para medir o que é “suportado”pela população economicamente ativa;

- A Taxa de Envelhecimento é a divisão da população com 65 anos ou mais pela população
com 0 a 14 anos de idade;

- A Expectativa de Anos de Estudo é o número médio de anos de estudo que uma geração
de crianças que entram na escola deverá completar ao atingir a maior idade, se os padrões de
vida se manterem ao longo de sua vida escolar.

- A Taxa de Analfabetismo - 15 anos ou mais é o percentual de pessoas com 15 anos
ou mais de idade que não sabem ler e escrever pelo menos um bilhete simples, no idioma
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que conhecem, na população total residente da mesma faixa etária, em determinado espaço
geográfico, no ano considerado;

– A Renda per Capita, é a razão entre o somatório da renda de todos os indivı́duos resi-
dentes em domicı́lios particulares permanentes e o número total desses indivı́duos. Consideram-
se os valores em reais para uma data considerada referência. A Renda per capita da forma como
é disponibilizada nos Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil já é corrigida (calculada)
para ser comparada aos valores em 2010, ou seja, os valores para os anos de 1991 e 2000 sofrem
correção monetária para 2010;

- O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM), sendo um indicador sintético,
abrange longevidade, educação e renda dos municı́pios, além disso, adequa a metodologia glo-
bal do IDH ao contexto brasileiro e à disponibilidade de indicadores nacionais. Os indicadores
considerados para compor o IDHM são adequados para avaliar o desenvolvimento dos mu-
nicı́pios. As faixas variam desde desenvolvimento humano muito baixo (0,000-0,499), baixo
(0,500-0,599), médio (0,600-0,699), alto (0,700-0,799) até muito alto (0,800-1,000). Os três
pilares que constituem o IDHM são mensurados da seguinte forma:

• IDHM Longevidade - é medida pela expectativa de vida;

• IDHM Educação - é medido por: i) percentual de pessoas de 18 anos ou mais de idade
com ensino fundamental completo - tem peso 1 (escolaridade da população adulta); e
ii) média aritmética do percentual de crianças de 5 a 6 anos frequentando a escola, do
percentual de jovens de 11 a 13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental,
do percentual de jovens de 15 a 17 anos com ensino fundamental completo e do percentual
de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo - tem peso 2 (fluxo escolar da
população jovem);

• IDHM Renda - é medido pela renda municipal per capita, ou seja, a renda média dos
residentes do municı́pio;

- O Percentual de Pobres corresponde ao percentual de pessoas que vivem com renda
domiciliar per capita igual ou inferior a R$140,00 mensais (valor relativo a 2010). O universo
de indivı́duos é limitado apenas a pessoas que viviam em domicı́lios particulares permanentes;

- A Proporção de População que Vive em Área Rural é a divisão da população total rural
pela população total do municı́pio para o ano determinado.

3.1.2 Software

Para a organização da base de dados recorreu-se ao software R versão 3.5.0., onde foi
utilizada a função merge() para a seleção dos municı́pios do Semiárido através da base de
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dados de municı́pios do Nordeste e do Estado de Minas Gerais. A lista de municı́pios do
Semiárido considerada é disponibilizada pela Sudene (2019). O pacote referente aos cálculos
dos modelos de regressão foi o plm. Para os testes de Breusch-Pagan foi utilizado o pacote
lmtest e para o teste de raiz unitária o pacote tseries. Os scripts do estudo estão no
Apêndice D.

3.1.3 Interpolação Linear

Para a obtenção dos efeitos e ritmos de incremento ou decrescimento esperado das
variáveis para os anos faltantes entre 1991 e 2010 foi utilizado o método de interpolação li-
near. Método já defendido como adequado para este tipo de situação (SADOSKY, 1980). Além
disso, variáveis que não estavam presentes em todos os anos não foram consideradas no estudo
para que o banco de dados seja balanceado.

O mais simpes dos métodos de interpolação, consiste na interligação dos valores con-
secutivos obtidos por uma função polinomial de primeiro grau. Visa estimar valores de uma
função f para valores de x (diferentes de xi), para i = 0, ..., n, sabendo apenas os valores de
y = f(x) nos pontos x0, x1, ..., xn. Ou seja, esta técnica permite estimar, de forma aproximada,
valores intermediários, possuindo valores anteriores e posteriores definidos que possibilite obter
uma função polinomial que relacione as variáveis x e y.

3.2 Análise Exploratória dos Dados

Para explorar as principais caracterı́sticas dos dados utilizados no trabalho, foram reali-
zadas uma série de abordagens a fim de observar apontamentos para as melhores combinações
de dados para o cálculo dos modelos de regressão.

Foi realizada uma análise descritiva dos dados para os anos censitários (1991, 2000 e
2010), com o objetivo de traçar o perfil socioeconômico e demográfico do Semiárido e entender
sua dinâmica através dos anos. Foram calculados para os indicadores do estudo: média, desvio
padrão, valor mı́nimo e máximo, 1o e 3o quartil e mediana.

3.2.1 Análise Inicial dos Dados

Como forma de identificar caracterı́sticas mais técnicas para a escolha dos melhores
modelos de regressão para os dados em painel, foram realizadas as seguintes análises:

i) Análise gráfica através de uma amostra aleatória de 15 municı́pios para mensurar a
heterogeneidade dos municı́pios, a fim de verificar inicialmente se os municı́pios podem ter
efeitos próprios;
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ii) Análise gráfica através de uma amostra aleatória de 15 municı́pios para mensurar a
heterogeneidade dos anos, a fim de identificar previamente se o fator dos anos será importante
para a montagem dos modelos.

3.3 Modelos de Regressão para Dados em Painel

A composição de dados utilizados no estudo é chamada de dados em painel, onde há
unidades em cortes transversais, assim como são observadas em série de tempo. Dessa maneira
espera-se captar efeitos que não podem ser observados em cortes transversais simples ou em
análise de série temporal pura, obtendo-se informações sobre a dinâmica das variáveis ao longo
do tempo. Uma das vantagens que é que dados em painel tendem a apresentar maior variabili-
dade, menos colinearidade entre as variáveis e mais graus de liberdade (GUJARATI; PORTER,
2011).

Os modelos de dados em painel, além do termo de erro, incluem um segundo termo
para controlar caracterı́sticas não observadas invariáveis no tempo da unidade de análise. A
depender como o segundo termo é estimado, os modelos podem ser distinguidos em Modelos
Pooled OLS (Ordinary Least Square ou Mı́nimos Quadrados Ordinários); também chamado de
Modelo para Dados Empilhados; Modelos de Efeitos Fixos ou Modelos de Efeitos Aleatórios
(MACHADO, 2016; WOOLDRIDGE, 2015).

3.3.1 Modelo de Regressão para Dados Empilhados (Pooled Regression)

O Modelo de Regressão para Dados Empilhados utiliza o método de estimação mı́nimos
quadrados ordinários (MQO), onde são utilizadas todas as observações para serem estimadas
como em uma regressão linear múltipla, ignorando a natureza hı́brida dos dados em painel, ou
seja, não levando em consideração que são dados de natureza temporal e de cortes transversais.

Assim, a função de regressão populacional para dados empilhados pode ser expressada
da seguinte forma:

Yit = β0 +
k∑

j=1

βjXijt + εit, i = 1, ..., N, j = 1, ..., k e t = 1, ..., T.

onde, Yit é a variável dependente para o indivı́duo i no tempo t, Xijt é o regressor j para o
indivı́duo i no tempo t, β0 é o intercepto, βj é o coeficiente angular para o regressor j, o número
de regressores é igual a k, a quantidade de indivı́duos é representada por N e T é quantos
perı́odos de tempo será considerado e εit é o termo de erro para i-ésimo indivı́duo no t-ésimo
tempo, por conta dessa variação é chamado de erro idiossincrático, seguem distribuição normal
com média zero, variância σ2 e são independentes.
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3.3.2 Modelo de Regressão de Efeitos Fixos

O Modelo de Regressão de Efeitos Fixos considera as alterações ocorridas nas cross-
sections ao longo do tempo, logo leva em conta as diferenças existentes entre unidades de
observação. O modelo capta os aspectos particulares de cada uma das observações que podem
influenciar o comportamento da variável dependente tanto para corte transversal quanto em
relação longitudinal. Nesse modelo, os interceptos das observações podem ser diferentes e
essas diferenças podem ser creditadas às caracterı́sticas peculiares de cada observação.

Assim, a função de regressão populacional de efeitos fixos pode ser expressada da ma-
neira:

Yit = αi +
k∑

j=1

βjXijt + εit, i = 1, ..., N, j = 1, ..., k e t = 1, ..., T.

onde αi é o efeito que difere os indivı́duos, equivalente a ter um intercepto para cada indivı́duo.
O método de estimação deste tipo de modelo se chama Mı́nimos Quadrados com Variáveis
Dummy para Efeitos Fixos (MQVD). Este modelo pode também ao invés apenas da heteroge-
neidade dos indivı́dos pode considerar também o efeito de tempo e em conjunto (GUJARATI;
PORTER, 2011).

3.3.3 Modelo de Regressão de Efeitos Aleatórios

O Modelo de Regressão de Efeitos Aleatórios reconhece a possibilidade da ocorrência
de heterogeneidade entre as observações ao longo do tempo e transversalmente, mas ao contrário
do modelo com efeitos fixos, a heterogeneidade não é conhecida, portanto não pode ser medida.
Nesse modelo, a estimação é realizada incorporando a heterogeneidade no termo de perturbação
para a estimação do modelo, logo a constante não é estimada como um parâmetro fixo, mas
como um parâmetro aleatório não observado.

Assim, a função de regressão populacional de efeitos aleatórios pode ser escrita como:

Yit = β0i +
k∑

j=1

βjXijt + εit, i = 1, ..., N, j = 1, ..., k e t = 1, ..., T.

em que β0i é uma variável aleatória com valor médio β0, onde

β0i = β0 + ui

assim, ui é um termo de erro normal com média zero e variância σ2
u.

Logo, o termo idiossincrático (pois varia entre os indivı́duos e pelo tempo) é escrito
como δit = ui + εit, sendo completamente independentes entre si, não correlacionado com as
unidades individuais e temporais, e também com nenhuma variável explanatória do modelo.
Caso haja alguma correlação entre variável regressora e o erro idiossincrático, o modelo de
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efeitos fixos será o mais recomendado. Caso T seja pequeno e N grande, não haverá diferenças
entre os modelos. Já caso o contrário ocorra, a aleatoriedade deverá ser verificada.

3.3.4 Testes de Especificação dos Modelos

Para a escolha entre o Modelo para Dados Empilhados, Modelo de Efeitos Fixos e o
Modelo de Efeitos Aleatórios, os testes de especificações utilizados foram: Teste F de Chow,
Teste LM de Breusch-Pagan e o Teste de Hausman. O nı́vel de significância adotado foi de 5%.

O teste que compara o modelo para dados empilhados e o modelo de efeitos fixos é o
Teste F de Chow, sua hipótese nula supõe que todos os parâmetros de efeito não observável
são iguais a zero. Quando a hipótese nula não é rejeitada, o modelo de mı́nimos quadrados
ordinários simples é o mais adequado. E no caso da hipótese nula ser rejeitada, a um dado nı́vel
de significância, indica que o modelo de efeitos fixos obtém resultados mais plausı́veis.

Já no Teste LM de Breusch-Pagan, é avaliada a hipótese de que a variância dos resı́duos
que refletem diferenças individuais é igual a zero. O teste compara o modelo para dados em-
pilhados e o modelo de efeitos aleatórios, se a hipótese nula é rejeitada o modelo de efeitos
aleatórios é mais adequado.

Ademais, o Teste de Hausman testa a hipótese de que o modelo de correção de erros é
adequado. O teste é indicado para a escolha entre utilizar efeitos fixos ou efeitos aleatórios, ou
seja, indica qual modelo melhor se ajusta aos dados (WOOLDRIDGE, 2015). Sob a hipótese
nula, os estimadores do modelo com efeitos aleatórios (estimação GLS) são consistentes e efi-
cientes. Sob a hipótese alternativa, os estimadores GLS com efeitos aleatórios são não consis-
tentes e sim os efeitos fixos.

O critério utilizado para definir qual seria o melhor modelo foi pela observação do R2

ajustado (within). O R2 varia entre 0 e 1, de modo que quanto mais próximo de 1, maior o
poder de explicação do modelo. A qualidade de ajuste do modelo não é medida apenas pela
observação do R2, a análise de resı́duos também é necessária.

3.4 Análise de Resı́duos

A análise de resı́duos é realizada para os modelos de regressão com o intuito de verificar
se as pressuposições dos modelos estão sendo seguidas. Uma vez que estas suposições sob o
modelo ajustado são violadas, os resultados da estimação não serão confiáveis. Assim, é ne-
cessário investigar a adequabilidade dos modelos com base em seus resı́duos. As pressuposições
dos modelos para dados em painel são:

i) Os resı́duos eij seguem distribuição normal com média zero e variância σ2;

ii) Os erros são independentes entre si, ou seja, não há presença de autocorrelação serial;
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iii) Os resı́duos são homocedásticos, ou seja, possuem variâncias iguais;

iv) Não há presença de multicolinearidade forte ou perfeita, i.e. as variáveis regressoras
não podem ser fortemente correlacionadas.

Para verificar a pressuposição i) foi realizado o teste de Anderson Darlin para normali-
dade e a verificação no gráfico quantil-quantil utilizando os quantis de uma distribuiçãoN(0, 1).
Já para a suposição ii) foi realizado o teste de Wooldridge para correlação serial AR(1) para
modelos de efeitos fixos uma vez que existem T repetições de cada indivı́duo i. O teste para
diagnosticar a presença de heterocedasticidade, suposição iii), foi o teste de Breusch-Pagan.
Por fim, para iv) foram calculados os Fatores de Inflação de Variância (V IF ’s), onde foram
removidas as variáveis com V IF > 5.

3.4.1 Erros Padrões Robustos

Para calcular os erros padrões robustos para os modelos que infringiram as pressuposições
de homocedasticidade e ausência de autocorrelação serial foi utilizado o método de Arellano.
Ao considerar a correção, apenas os erros padrões, e consequentemente as estatı́sticas t e os
p− valores são modificados, já os valores dos R2 ajustados (within) não são alterados.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO

Para avaliar o perfil demográfico, socioeconômico e de saúde do Semiárido brasileiro,
assim como as alterações nos últimos 20 anos, fez-se necessária uma análise exploratória dos
dados.

4.1 Análise Exploratória

Nas últimas duas décadas evidenciou-se uma redução nas Taxas de Fecundidade Total

(TFT) dos municı́pios do Semiárido brasileiro, seguindo o comportamento observado para o
Brasil. O Semiárido, como uma região com baixas condições de vida, surpreende com a rápida
evolução de fecundidade, como pode ser visto na Tabela 3.

Tabela 3: Estatı́sticas descritivas da Taxa de Fecundidade Total para os municı́pios que
compõem o Semiárido brasileiro segundo os anos 1991, 2000 e 2010

Ano Média Desvio Padrão Mı́nimo 1o Quartil Mediana 3o Quartil Máximo

1991 4,552 0,953 2,550 3,860 4,400 5,140 7,840
2000 3,152 0,614 2,050 2,690 3,070 3,510 6,090
2010 2,258 0,350 1,410 2,010 2,240 2,490 3,680

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

Os valores extremos (mı́nimo e máximo) da TFT apresentados diminuiram pela metade
em aproximadamente 20 anos (Tabela 3). Não somente ocorreu uma drástica redução nos nı́veis
de fecundidade, mas também de variabilidade das TFT’s entre os municı́pios, onde em 2010 o
desvio padrão é aproximadamente 37% do mesmo em 1991, o que sugere maior homogeneidade
das TFT’s entre os municı́pios.

Na Figura 2 é apresentada a evolução da TFT no aspecto geográfico do Semiárido brasi-
leiro. Notou-se que em 2000, para poucos municı́pios alcançou-se o nı́vel do indicador abaixo
de 2,1 filhos por mulher. Enquanto em 2010, aproximadamente, 1/3 dos municı́pios já estavam
abaixo deste nı́vel.

O declı́nio da fecundidade pode ser considerado rápido na região semiárida. Em 1991, a
TFT máxima, 7,84 filhos por mulher, foi observada para os municı́pios Amontada-CE e Trairi-
CE e a mı́nima, 2,55 filhor por mulher, para o municı́pio Guanambi-BA. Em 2000, o municı́pio
Canapi-AL apresentou o valor máximo da TFT, 6,09 filhos por mulher, e o mı́nimo, 2,05 foi
observado para os municı́pios Ipiranga do Piauı́-PI, Teresina-PI e Bocaina-PI. Já em 2010, o
municı́pio com menor fecundidade foi Triunfo-PE, apresentando 1,41 filhos por mulher, en-
quanto a maior fecundidade foi a do municı́pio Pureza-RN, com 3,68 filhos por mulher.
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Figura 2: Evolução da Taxa de Fecundidade Total no Semiárido brasileiro para os mu-
nicı́pios nos anos 1991, 2000 e 2010

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

Seguindo a análise do perfil demográfico, socioeconômico e de saúde do Semiárido
brasileiro, outros resultados foram descritos a seguir.

O Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) é um indicador sı́ntese de
fácil interpretação e é composto por três fatores: Renda, Longevidade e Educação. Logo, a
separação destes fatores é uma boa opção de análise, que foi adotada. A Tabela 4 mostra uma
análise descritiva dos indicadores de renda.

Tabela 4: Estatı́sticas descritivas para os indicadores de renda para os municı́pios que
compõem o Semiárido brasileiro para os anos 1991, 2000 e 2010

Ano Média Desvio Padrão Mı́nimo 1o Quartil Mediana 3o Quartil Máximo

IDHM Renda

1991 0,415 0,056 0,256 0,380 0,412 0,448 0,606
2000 0,480 0,050 0,333 0,446 0,477 0,511 0,664
2010 0,562 0,038 0,455 0,537 0,560 0,583 0,731

Renda per Capita

1991 112,993 43,264 39,450 85,333 104,200 130,130 346,370
2000 166,476 56,037 63,500 128,420 155,505 192,662 498,400
2010 272,698 71,640 135,490 225,727 261,290 300,793 757,570

Índice de Gini

1991 0,520 0,072 0,310 0,470 0,520 0,560 0,920
2000 0,565 0,063 0,350 0,520 0,560 0,600 0,820
2010 0,519 0,047 0,360 0,490 0,520 0,550 0,790

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.
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Como o IDHM Renda é um derivado da Renda per Capita, é esperado que os dois
sigam a mesma tendência. O IDHM Renda é um ı́ndice que varia de 0 a 1, onde quanto maior o
valor, melhor a renda da população local, o que facilita sua interpretação em comparação com
a Renda per Capita. A evolução tanto do IDHM Renda quanto da Renda per Capita apresentou
um crescimento em 2010 de mais de 150% do crescimento de 1991 para 2000.

O crescimento do valor mediano do IDHM Renda de 0,412 a 0,477 de 1991 a 2000,
correspondente ao aumento de 0,055 e depois em 2010 para 0,560, um ganho de 0,083. Quando
olha-se a evolução da Renda per Capita, há um aumento muito superior em sua mediana de
2000 a 2010 se comparado com 1991 a 2000. Assim, evidenciou uma correlação negativa, já
esperada, entre a renda e a fecundidade. Porém, o aumento da renda não necessariamente indica
uma melhora de vida geral da população, já que o aumento da renda pode ser impulsionado por
grandes fortunas. Logo, é necessário analisar a dinâmica do próximo indicador presente na
Tabela 4 (Índice de Gini).

Notou-se que apesar do aumento relativo da renda no perı́odo observado, o Índice de

Gini apresentou uma média crescente de 1991 para 2000 e diminuiu em 2010, ao mesmo tempo
em que seus máximos reduziram-se no perı́odo. Como o Índice de Gini é uma variável que
mede a desigualdade econômica, onde quanto mais próximo de 1 mais desigual será a renda. A
criação de programas governamentais, tais como o Programa Bolsa Famı́lia, podem ser citados
como colaboradores para a diminuição do indicador.

O aumento da Renda per Capita e a diminuição do Índice de Gini evidenciaram renda
melhor distribuı́da nas famı́lias e consequentemente, melhora na qualidade de vida. Conside-
rando a hipótese do paradoxo econômico, a ligação que esse evento demonstra com a TFT é
a diminuição em maior intensidade da fecundidade entre os anos de 2000 e 2010. A literatura
já trouxe ao conhecimento o efeito do programa de transferência de renda PBF na redução da
fecundidade das famı́lias beneficiadas neste perı́odo (SIMÕES; SOARES, 2012). Além disso,
em estudos é defendida a valorização econômica do salário mı́nimo como um dos fatores as-
sociados à redução da fecundidade no Brasil entre 2000 e 2010 (CAVENAGHI; BERQUÓ,
2014). Não relacionando diretamente, o efeito agregado do PBF nas variáveis de renda deve
apresentar o suporte necessário para deixar evidente a relação inversa sujerida pelo paradoxo
demográfico-econômico.

Na Tabela 5, as estatı́sticas descritivas para os indicadores de educação são apresenta-
das. A educação e a renda são os fatores que apresentaram correlação (cor) expressiva, sendo
negativa para a Taxa de Analfabetismo com Renda per Capita (cor1991 = −0, 57; cor2000 =

−0, 60; cor2010 = −0, 61), e positiva para Expectativa de Anos de Estudo com Renda per Ca-

pita (cor1991 = 0, 39; cor2000 = 0, 44; cor2010 = 0, 24), logo, as caracterı́sticas apresentadas não
demonstraram efeitos diferentes do esperado (APÊNDICE A, B e C).

Programas como o Bolsa Escola (criado em 2001), posteriormente melhorado e conti-
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nuado através do Programa Bolsa Famı́lia (criado em 2003), podem ser citados pela extrema
importância para a reversão da situação da educação no Semiárido entre 2000 e 2010. Em 1991
a Expectativa de Anos de Estudo mı́nima era inferior a um ano de estudo, em 2000 foi para 2,9
anos e em 2010 passou para 6,3 anos, enquanto a mediana em 1991 era de 5,7 anos, em 2000
passou para 7,0 anos e em 2010 para 9,0 anos de estudo. Ou seja, em 1991 e 2000, em 50%
dos municı́pios do Semiárido esperava-se que sua população terminasse apenas o Fundamen-
tal I (equivalente a 5 anos de estudo). Em 2010, esse quadro muda quando espera-se que em
todos os municı́pios do Semiárido sua população conclua o Fundamental I e em 50% destes
municı́pios a perspectiva era que a população estudasse até concluir o Fundamental II (igual a
9 anos de estudo).

Tabela 5: Estatı́sticas descritivas para os indicadores de educação para os municı́pios que
compõem o Semiárido brasileiro para os anos 1991, 2000 e 2010

Ano Média Desvio Padrão Mı́nima 1o Quartil Mediana 3o Quartil Máximo

IDHM Educação

1991 0,112 0,054 0,010 0,074 0,106 0,143 0,316
2000 0,246 0,072 0,041 0,200 0,242 0,289 0,498
2010 0,562 0,038 0,455 0,537 0,560 0,583 0,731

Taxa de Analfabetismo - 15 anos ou mais

1991 50,127 9,176 15,220 44,333 50,445 55,968 87,460
2000 36,274 7,269 10,030 31,515 36,095 40,930 59,830
2010 27,875 5,973 7,010 23,932 27,820 31,927 44,400

Expectativa de Anos de Estudo

1991 5,635 1,397 0,910 4,810 5,745 6,597 9,380
2000 7,015 1,193 2,910 6,242 7,035 7,850 11,090
2010 8,994 0,778 6,250 8,510 9,025 9,540 10,970

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

Verificando a Taxa de Analfabetismo, programas como o Programa Brasil Alfabetizado,
que desde 2003 é voltado para a alfabetização de jovens, adultos e idosos, pareceu trazer resul-
tado quando em 2010 todos os municı́pios apresentaram em sua composição populacional, com
15 anos ou mais, menos de 50% como analtabetos, número que em 2000 era no máximo 59,8%.

O IDHM Educação é um indicador padronizado, de melhor interpretação, uma vez que
agrupa diveros fatores educacionais, como percentual de pessoas maiores de idade com ensino
fundamental completo, percentual de jovens de 15 a 17 anos com fundamental completo, per-
centual de jovens de 18 a 20 anos com ensino médio completo, percentual de jovens de 11 a
13 anos frequentando os anos finais do ensino fundamental e percentual de crianças de 5 a 6
anos frequentando a escola. Ao verificar a dinâmica de mudança percebeu-se a alteração de sua
mediana de 0,24 em 2000 para 0,56 em 2010.
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Na Tabela 6 são apresentados os indicadores de saúde, ou mais especificamamente de
longevidade. É possı́vel verificar as alterações entre os anos, principalmente, na Mortalidade

Infantil, indicador que serve de componente para os outros deste fator. Notou-se uma rápida
evolução na redução da Mortalidade Infantil e aumento da Esperança de Vida ao Nascer no
Semiárido durante os anos observados. A redução em aproximadamente 50% da Mortalidade

Infantil na região em 2010 comparando ao ano 2000, evidencia a adoção de novas estratégias de
melhoramento em relação à construção de maternidades, criação de postos de saúde, acesso a
mais consultas de pré-natal e descentralização de serviços de saúde básica, dentre outras ações.

Tabela 6: Estatı́sticas descritivas para os indicadores de saúde para os municı́pios que
compõem o Semiárido brasileiro para os anos 1991, 2000 e 2010

Ano Média Desvio Padrão Mı́nimo 1o Quartil Mediana 3o Quartil Máximo

IDHM Longevidade

1991 0,565 0,053 0,433 0,523 0,567 0,608 0,716
2000 0,659 0,043 0,544 0,630 0,656 0,692 0,805
2010 0,757 0,029 0,672 0,739 0,760 0,776 0,846

Esperança de Vida ao Nascer

1991 58,924 3,189 50,970 56,370 59,010 61,450 67,970
2000 64,546 2,587 57,650 62,820 64,330 66,525 73,320
2010 70,438 1,756 65,300 69,340 70,600 71,580 75,740

Mortalidade Infantil

1991 73,470 16,715 29,570 60,465 72,390 85,825 120,120
2000 48,301 10,049 22,510 41,140 47,610 54,278 96,370
2010 26,215 5,485 13,400 22,500 25,150 29,400 45,400

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

A Estratégia Saúde da Famı́lia (ESF), por exemplo, foi lançada em 1994 e o Programa
Nacional de Triagem Neonatal (PNTN) em 2001. Enquanto a ESF visava melhorar a atenção
básica à saúde, atacando doenças de menor complexidade, dando assistência em relação à saúde
reprodutiva, conscientização da população em relação aos métodos contraceptivos e doenças se-
xualmente transmisı́veis, o PNTN tinha o objetivo de identificar distúrbios e doenças no recém-
nascido em tempo oportuno para intervenção adequada.

No entanto, a Mortalidade Infantil no Semiárido continua sendo maior que a do Brasil,
onde em 1991 era de 44,68 óbitos de 0 a 1 ano por mil nascidos vivos, em 2000 foi de 30,57 e
em 2010 chegou a 16,70. Notou-se que a mediana do Semiárido para este indicador tem uma
diferença de 27,71 em 1991, 17,04 em 2000 e 8,45 em 2010, mostrando que as caracterı́sticas
estão ficando cada vez mais homogêneas. A redução dessa diferença e a tendência decrescente
deste indicador, mostraram o sucesso na execução dos programas de assistência à saúde, uma
vez que, a Mortalidade Infantil é um indicador sensı́vel a negligência à saúde básica e neonatal.
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As estatı́sticas descritivas dos indicadores demográfico-econômicos considerados são
apresentadas na Tabela 7. Estes indicadores são importantes para o planejamento de polı́ticas
públicas, onde em programas de crédito, de facilitação a ocupação e emprego, além de análise
de regimes previdênciários, eles são considerados.

Tabela 7: Estatı́sticas descritivas para os indicadores demográfico-econômicos para os
municı́pios que compõem o Semiárido brasileiro para os anos 1991, 2000 e 2010

Ano Média Desvio Padrão Mı́nimo 1o Quartil Mediana 3o Quartil Máximo

Taxa de Envelhecimento

1991 6,095 1,453 2,310 5,040 6,020 7,010 11,480
2000 7,039 1,432 2,940 6,083 6,950 7,980 12,370
2010 8,768 1,626 4,180 7,670 8,760 9,857 14,610

Razão de Dependência

1991 89,146 8,760 65,460 83,150 89,075 95,190 122,900
2000 71,014 7,738 48,520 65,655 70,560 76,310 99,540
2010 56,631 5,405 41,220 53,170 56,560 60,190 79,550

Proporção da População que Vive em Área Rural

1991 0,624 0,216 0,019 0,482 0,633 0,772 1,000
2000 0,526 0,194 0,004 0,390 0,540 0,673 1,000
2010 0,472 0,184 0,018 0,345 0,476 0,606 0,911

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

A Taxa de Envelhecimento é um indicador que relaciona a população idosa em relação
a população com idade menor que 15 anos. Ele representa a mudança na estrutura etária da
população, mais uma vez remetendo à transição demográfica, e pode refletir mudanças na qua-
lidade de vida. Por sua vez, a Razão de Dependência é um indicador que mede em nı́vel o que
é suportado pela população economicamente ativa, também representa a mudança na estrutura
etária da população. Observando a Taxa de Envelhecimento e a Razão de Dependência pode-se
perceber como se comportou esta mudança etária.

No Semiárido, a tendência de crescimento do indicador Taxa de Envelhecimento mos-
trou que a população na região passou por uma mudança positiva em sua longevidade e a
tendência de decrescimento da Razão de Dependência apresentou um aumento na população
economicamente ativa (15 a 64 anos). Estes dois indicadores em conjunto apresentaram a
transformação etária de uma população em expansão para uma população estacionária. Em
comparação com o Brasil, o Semiárido encontra-se em um estágio anterior da transiçao de-
mográfica, onde o Brasil em 2010 apresenta uma estrutura etária contracionista, ou seja, de
redução em que a taxa de crescimento natural é nula ou negativa.

A redução da Proporção da Populaçao que Vive em Área Rural mostrou que há uma
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tendência de urbanização no Semiárido, também influenciada pela migração rural-urbana. Porém,
este decrescimento ainda é pouco expressivo.

A migração rural-urbana e urbanização está também relacionado com melhor qualidade
de vida para população e maior renda, mas por outro lado, também pela exposição a problemas
de centros urbanos. As estatı́sticas descritivas para os indicadores Percentual de Mulheres de

10 a 17 Anos que Tiveram Filhos, Percentual de Pobres e IDHM são trazidas na Tabela 8.

Tabela 8: Estatı́sticas descritivas para os indicadores de vulnerabilidade social e desenvol-
vimento para os municı́pios que compõem o Semiárido brasileiro para os anos 1991, 2000
e 2010

Ano Média Desvio Padrão Mı́nimo 1o Quartil Mediana 3o Quartil Máximo

Percentual de Mulheres de 10 a 17 Anos que Tiveram Filhos

1991 1,867 1,468 0,000 0,852 1,670 2,560 11,190
2000 3,289 1,817 0,000 2,060 3,135 4,290 14,640
2010 3,065 1,494 0,000 2,040 2,980 4,027 8,970

Percentual de Pobres

1991 80,233 9,109 23,880 75,830 81,620 86,380 98,270
2000 64,083 9,796 17,380 58,192 65,275 71,180 89,990
2010 40,964 9,741 9,840 34,532 41,390 47,508 67,910

IDHM

1991 0,290 0,063 0,120 0,251 0,290 0,328 0,509
2000 0,424 0,059 0,208 0,387 0,424 0,460 0,620
2010 0,592 0,039 0,484 0,566 0,591 0,615 0,751

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

O Percentual de Mulheres de 10 a 17 Anos que Tiveram Filhos é um dos indicadores de
vulnerabilidade social considerados no estudo. Este indicador em sua dinâmica entre os anos,
apresentou crescimento de 1991 a 2000 e diminuição em seus nı́veis de 2000 a 2010. Entre
os anos 1991 a 2000, a tendência de crescimento no Semiárido pode ser explicada pela não
utilização (ou conhecimento) de métodos contraceptivos em conjunto com o crescimento da
liberdade sexual feminina (DIAS; TEIXEIRA, 2010). Já a mudança entre 2000 e 2010 pode
estar relacionada ao aumento de cobertura de programas de atenção à saúde, aumentando assim
a utilização de métodos contraceptivos (ALVES; CAVENAGHI, 2012).

O aumento do IDHM e a redução do Percentual de Pobres são produtos da dinâmica de
outros indicadores econômicos, educacionais e de saúde apresentados anteriormente, assim, a
análise não foi extensa. Foi verificada alteração na classificação do IDHM, onde em 1991 não
havia nenhum municı́pio no Semiárido brasileiro classificado com desenvolvimeno humano
“médio”(maior ou igual a 0,600 e menor que 0,700), enquanto em 2010, 25% dos municı́pios
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eram classificados como desenvolvimento humano médio ou superior. Enquanto isso, o Per-

centual de Pobres que em 1991 mostrou mais de 75% dos municı́pios com 75% da população
vivendo em estado de pobreza. Em 2010, menos que 25% dos municı́pios tinham mais que
50% de sua população vivendo com renda domiciliar per capita igual ou inferior a R$ 140,00
mensais.

4.1.1 Análise Inicial dos Dados

Para que os modelos de regressão sejam construı́dos, não é necessário apenas entender
a dinâmica das variáveis e a relação entre elas, mas também como os municı́pios comportaram-
se dentro do perı́odo e se há efeitos próprios tanto do tempo quanto do indivı́duo. Assim,
foram contruı́dos gráficos para entender a heterogeneidade dos municı́pios e dos anos. Os
dados utilizados foram interpolados através do método de interpolação linear.

Notou-se um indicativo de efeitos próprios dos municı́pios, ou seja, os municı́pios apre-
sentaram efeitos particulares onde as suas variâncias entre os 20 anos (n) são heterogênias
(Figura 3).

Figura 3: Heterogeneidade da Taxa de Fecundidade Total segundo uma amostra de 15
municı́pios do Semiárido brasileiro para o perı́odo 1991 - 2010

Fonte dos dados básicos: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

Para os anos, a mesma heterogeneidade não ocorreu, onde a média e a variância das
TFT’s foram decrescentes (Figura 4). Esta análise sugere que o efeito fixo para o tempo não se
faz necessário.

4.2 Modelos de Regressão para Dados em Painel

Foram testados modelos de regressão para dados em painel com diferentes combinações
das variáveis do estudo. Após a verificação das correlações, para evitar o problema de multico-
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linearidade, e da literatura sobre o tema foram apresentados sete modelos (APÊNDICE A, B e
C). Os testes de especificação apontaram pelo modelo de efeitos fixos sem efeitos de tempo.

Figura 4: Heterogeneidade da Taxa de Fecundidade Total segundo os anos no perı́odo
1991 - 2010 para uma amostra de 15 municı́pios do Semiárido brasileiro

Fonte dos dados básicos: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

Os p-valores do Teste F de Chow (p<0,001) indicaram que, em todos os modelos, foram
rejeitados os modelos de regressão pooled (H0), logo, os modelos de efeitos fixos foram mais
adequados. Os resultados do Teste LM de Breusch-Pagan apontaram uma maior adequabilidade
dos modelos de efeitos aleatórios, ao compará-los aos modelos pooled (H0). E para decidir
entre os modelos de efeitos fixos e de efeitos aleatórios, o Teste de Hausman indicou a rejeição
da hipótese nula de que os modelos com efeitos aleatórios são mais adequados, ou seja, os
modelos com efeitos fixos explicaram melhor as variações no log(TFT ) para todos os modelos
(p<0,001).

Estudos já apontaram que os modelos de efeitos fixos são preferı́veis em avaliações de
impacto, por permitirem a correlação entre o termo não mensurável e constante no tempo e as
outras variáveis independentes (KHANDKER; KOOLWAL; SAMAD, 2009; RASELLA, 2013;
SILVA, 2017). Dessa forma, a análise prosseguiu utilizando os modelos de regressão de efeitos
fixos. Os modelos podem ser definidos da seguinte forma:

Modelo A

Este modelo considerou uma variável de desigualdade econômica, uma de longevidade
e uma demográfica-econômica. As variáveis que formaram o Modelo A foram: Índice de Gini

(GINI), Esperança de Vida ao Nascer (EV N ) e Razão de Dependência (RDP ). O modelo
de efeitos fixos pode ser representado da forma:

log(TFTit) = αi + β1GINIit + β2EV Nit + β3RDPit + εit,
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onde i = 1, ..., 1.262 e t = 1991, ..., 2010.

Modelo B

O Modelo B levou em consideração os indicadores de renda e educação, além de usar
um dos fatores da dinâmica populacional, neste caso a mortalidade. As variáveis que formaram
o Modelo B foram: Mortalidade Infantil (TMI), Razão de Dependência (RDP ), Taxa de

Analfabetismo (TAN ) e o logaritmo natural da Renda per Capita (log(RpC)). Para o modelo
de efeitos fixos pode-se representá-lo da forma:

log(TFTit) = αi + β1TMIit + β2RDPit + β3TANit + β4log(RpCit) + εit,

onde i = 1, ..., 1.262 e t = 1991, ..., 2010.

Modelo C

No terceiro modelo os fatores de renda, educação e saúde não foram incluı́dos, uma
vez que o indicador sı́ntese IDHM é utilizado e já contempla estas informações. Além deste
último, uma variável demográfica foi considerada para que os efeitos de vulnerabilidade social
fossem identificados e mensurados. As variáveis que formaram o Modelo C foram: Percentual

de Mulheres de 10 a 17 Anos que Tiveram Filhos (MTF ), IDHM (IDHM ) e Percentual de

Pobres (PPB). Para o modelo de efeitos fixos pode-se representá-lo da forma:

log(TFTit) = αi + β1MTFit + β2IDHMit + β3PPBit + εit,

onde i = 1, ..., 1.262 e t = 1991, ..., 2010.

Modelo D

O Modelo D incluiu as variáveis considerando um fator demográfico-econômico, um
de vulnerabilidade social e a desagregação do indicador sı́ntese IDHM em seus componentes,
Renda, Longevidade e Educação. As variáveis que formaram o Modelo D foram: Percentual

de Mulheres de 10 a 17 Anos que Tiveram Filhos (MTF ), IDHM Renda (IDHMR), IDHM

Longevidade (IDHML), IDHM Educação (IDHME) e Proporção da População Vivendo em

Área Rural (PV R). O modelo de efeitos fixos pode ser representado da forma:

log(TFTit) = αi+β1MTFit+β2IDHMRit+β3IDHMLit+β4IDHMEit+β5PV Rit+εit,

onde i = 1, ..., 1.262 e t = 1991, ..., 2010.
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Modelo E

Uma particularidade do Modelo A pode ser descrita no Modelo E, onde a única diferença
entre eles é a variável de longevidade considerada, em que neste incluiu-se o indicador Mor-

talidade Infantil. As variáveis que formaram o Modelo E foram: Índice de Gini (GINI),
Mortalidade Infantil (TMI) e Razão de Dependência (RDP ). Para o modelo de efeitos fixos
pode-se representá-lo da forma:

log(TFTit) = αi + β1GINIit + β2TMIit + β3RDPit + εit,

onde i = 1, ..., 1.262 e t = 1991, ..., 2010.

Modelo F

Para o sexto modelo (F), as variáveis consideradas foram pensadas para incluir os efeitos
de desigualdade econômica, educação e longevidade. O indicador Taxa de Envelhecimento é
considerado para incorporar o efeito da estrutura populacional. As variáveis que formaram
o Modelo F foram: Índice de Gini (GINI), Esperança de Vida ao Nascer (EV N ), Taxa de

Envelhecimento (TEN ) e Taxa de Analfabetismo (TAN ). Para o modelo de efeitos fixos pode-
se representá-lo da forma:

log(TFTit) = αi + β1GINIit + β2EV Nit + β3TENit + β4TANit + εit,

onde i = 1, ..., 1.262 e t = 1991, ..., 2010.

Modelo G

No Modelo G, os indicadores incluı́dos foram em relação à desigualdade, à vulnerabi-
lidade social e econômica, além de um fator de urbanização. Pode-se pensar como sendo um
modelo que mede os efeitos da vulnerabilidade social e econômica sobre a fecundidade. As
variáveis que formaram o Modelo G foram: Índice de Gini (GINI), Percentual de Mulheres

de 10 a 17 Anos que Tiveram Filhos (MTF ), Percentual de Pobres (PPB) e Proporção da

População Vivendo em Área Rural (PV R). Para o modelo de efeitos fixos pode-se representá-
lo da forma:

log(TFTit) = αi + β1GINIit + β2MTFit + β3PPBit + β4PV Rit + εit,

onde i = 1, ..., 1.262 e t = 1991, ..., 2010.
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4.2.1 Resultados dos Modelos de Regressão para Dados em Painel

Na Tabela 9 são apresentados os resultados referentes aos cálculos dos modelos de re-
gressão, onde podem ser encontrados os coeficientes estimados e os seus respectivos erros
padrões. Um critério utilizado para definir o melhor modelo a ser escolhido foi pelo R2 ajustado
(within).

Foi verificada a heterocedasticidade em todos os resı́duos dos modelos considerados.
Além da quebra de suposição de homocedasticidade, a suposição de ausência de autocorrelação
serial também foi violada. Os fatores de inflação de variância (V IF s) foram todos menores que
5, com excessão do Modelo C onde o IDHM e o Percentual de Pobres violaram o limite (6,56 e
6,52, respectivamente).

Apesar dos coeficientes estimados não serem afetados por problemas de autocorrelação
serial e heterocedasticidade, os erros padrões referentes aos estimadores o são. Assim, os erros
padrões foram recalculados utilizando métodos para estimação robusta de novas matrizes de
covariâncias entre as variáveis quando afetados pela autocorrelação serial e heterocedasticidade.
Os resultados para os erros padrões robustos são apresentados na Tabela 10.

O modelo que apresentou maior poder explicativo foi o Modelo B. Este modelo é com-
posto pelos componentes do desenvolvimento, porém sem nenhuma padronização, além da
Razão de Dependência. Diferentemente do IDHM, as variáveis explicativas deste modelo não
sintetizam os fatores de mortalidade, de renda ou de educação, facilitando a interpretação o
modelo. Comparado aos Modelos C e D que utilizam o IDHM e seus componentes, o Modelo
B é superior em relação ao R2 ajustado (within).

Ao ser testada a normalidade dos resı́duos, o Modelo B apresentou resı́duos não normais
segundo os resultados do teste de Anderson-Darlin (A = 100,2, p-valor < 0,0001) e pelo gráfico
quantil-quantil utilizando os quantis da distribuição Normal (0,1) apresentado na Figura 5.

Também foram analisados os resı́duos dos outros modelos, porém nenhum apresentou
normalidade dos resı́duos, assim, põe-se em dúvida a confiabilidade dos modelos. Uma das
possı́veis causas da quebra da suposição é a utilização do método de interpolação linear apesar
de evidenciar os efeitos das variáveis explicativas ou não, quando a variável explanatória não
possui boa correlação com a variável explicativa (apenas é repetida a tendência entre os anos),
a utilização do método para longos perı́odos não pareceu adequar-se ao estudo da redução da
fecundidade.

Assim, os modelos foram recalculados utilizando os mesmos dados, mas apenas para os
anos censitários de 1991, 2000 e 2010. A utilização de modelos de dados em painel para cortes
de tempo não sequenciais é frequentemente utilizada por pesquisadores que apenas possuem
séries com grande intervalo de tempo (ALVIM; STULP, 2014; WOOLDRIDGE, 2015). Logo,
os modelos podem ser reescritos como:
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Tabela 9: Modelos de regressão de efeitos fixos ao considerar os indicadores associados à
fecundidade, Semiárido brasileiro, 1991-2010

Variável Dependente: Log (Taxa de Fecundidade Total)

Modelos
A B C D E F G

Índice de Gini 0,096∗∗∗ 0,128∗∗∗ 0,190∗∗∗ −0,561∗∗∗

(0,014) (0,014) (0,015) (0,017)

% de Mulheres de 10 a 17 Anos −0,007∗∗∗ −0,008∗∗∗ −0,008∗∗∗

que Tiveram Filhos (0,001) (0,001) (0,001)

Esperança de Vida ao Nascer −0,017∗∗∗ −0,017∗∗∗

(0,0004) (0,0004)

Mortalidade Infantil 0,002∗∗∗ 0,003∗∗∗

(0,0001) (0,0001)

Razão de Dependência 0,015∗∗∗ 0,011∗∗∗ 0,016∗∗∗

(0,0001) (0,0002) (0,0001)

Taxa de Envelhecimento −0,036∗∗∗

(0,001)

Taxa de Analfabetismo 0,007∗∗∗ 0,018∗∗∗

(0,0002) (0,0002)

Log (Renda per Capita) −0,101∗∗∗

(0,004)

IDHM −1,972∗∗∗

(0,022)

IDHM Renda −0,791∗∗∗

(0,035)

IDHM Longevidade −1,172∗∗∗

(0,027)

IDHM Educação −0,792∗∗∗

(0,016)

% de Pobres 0,002∗∗∗ 0,016∗∗∗

(0,0002) (0,0001)

Proporção da População 0,198∗∗∗ 0,272∗∗∗

Vivendo em Área Rural (0,013) (0,015)

R2 Ajustado (within) 0,893 0,897 0,878 0,873 0,891 0,884 0,848

Fonte dos dados básicos: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.
Nota: ∗p<0,1; ∗∗p<0,05; ∗∗∗p<0,01

43



Tabela 10: Modelos de regressão de efeitos fixos com estimadores robustos calculados
pelo método Arellano ao considerar os indicadores associados à fecundidade, Semiárido
brasileiro, 1991-2010

Variável Dependente: Log (Taxa de Fecundidade Total)

Modelos
A B C D E F G

Índice de Gini 0,096∗∗ 0,128∗∗∗ 0,190∗∗∗ −0,561∗∗∗

(0,047) (0,047) (0,048) (0,057)

% de Mulheres de 10 a 17 Anos −0,007∗∗∗ −0,008∗∗∗ −0,008∗∗∗

que Tiveram Filhos (0,002) (0,002) (0,002)

Esperança de Vida ao Nascer −0,017∗∗∗ −0,017∗∗∗

(0,001) (0,001)

Mortalidade Infantil 0,002∗∗∗ 0,003∗∗∗

(0,0003) (0,0003)

Razão de Dependência 0,015∗∗∗ 0,011∗∗∗ 0,016∗∗∗

(0,0004) (0,001) (0,0004)

Taxa de Envelhecimento −0,036∗∗∗

(0,004)

Taxa de Analfabetismo 0,007∗∗∗ 0,018∗∗∗

(0,001) (0,001)

Log (Renda per Capita) −0,101∗∗∗

(0,014)

IDHM −1,972∗∗∗

(0,076)

IDHM Renda −0,791∗∗∗

(0,118)

IDHM Longevidade −1,172∗∗∗

(0,090)

IDHM Educação −0,792∗∗∗

(0,053)

% de Pobres 0,002∗∗∗ 0,016∗∗∗

(0,001) (0,0002)

Proporção da População 0,198∗∗∗ 0,272∗∗∗

Vivendo em Área Rural (0,044) (0,052)

R2 Ajustado (within) 0,893 0,897 0,878 0,873 0,891 0,884 0,848

Fonte dos dados básicos: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.
Nota: ∗p<0,1; ∗∗p<0,05; ∗∗∗p<0,01
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Figura 5: Gráfico quantil-quantil utilizando os quantis da distribuição Normal (0,1) para
os resı́duos do Modelo B

Fonte dos dados básicos: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

log(TFTit) = αi +
k∑

j=1

βjXijt + εit,

onde i = 1, ..., 1.262 e t =1991, 2000 e 2010.

Assim, os Modelos A, B, C, D, E, F e G foram recalculados considerando t = 1991,
2000 e 2010, que são chamados respectivamente de Modelos I, II, III, IV, V, VI e VII. Ao serem
realizados o teste F de Chow, teste LM de Breusch-Pagan e o teste de Hausman, o resultado
sugeriu para todos os modelos estudados a utilização do Modelo de Efeitos Fixos. O teste de
Breusch-Pagan rejeitou a hipótese dos resı́duos serem homocedásticos e o teste de AR(1) de
Woldridge apontou que existe autocorrelação serial entre os resı́duos. Além disso, os resultados
do teste de Anderson-Darlin para todos os modelos não rejeitou a normalidade dos resı́duos.
Assim, na Tabela 11 são apresentados os resultados dos modelos com erros padrões robustos
para heterocedasticidade e autocorrelação serial estimados pelo método de Arellano, que é o
método mais recomendado para modelos de efeitos fixos de paineis pequenos (quando N > T,
onde N é o total de municı́pios e T é o total de anos).

Notou-se que nos modelos I, V e VI os resultados do Índice de Gini apresentados foram
como o esperado, porém para o Modelo VII o efeito negativo da variável foi observado. O
efeito negativo não era esperado, uma vez que, quanto menor for o ı́ndice, menor desigualdade
econômica. Assim, esperava-se que uma pior distribuição de renda da população tivesse um
efeito positivo sobre a fecundidade. Dessa maneira, pode-se supor inconcistência no Modelo
VII.

A variável de vulnerabilidade social Percentual de Mulheres de 10 a 17 Anos que Tive-

ram Filhos também apresentou resultados inesperados. Apesar da pequena importância apre-
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Tabela 11: Modelos de regressão de efeitos fixos com estimadores robustos calculados
pelo método Arellano ao considerar os indicadores associados à fecundidade, Semiárido
brasileiro, 1991, 2000 e 2010

Variável Dependente: Log (Taxa de Fecundidade Total)

Modelos
I II III IV V VI VII

Índice de Gini 0,087∗ 0,118∗∗∗ 0,192∗∗∗ −0,561∗∗∗

(0,045) (0,045) (0,046) (0,054)

% de Mulheres de 10 a 17 Anos −0,008∗∗∗ −0,009∗∗∗ −0,009∗∗∗

que Tiveram Filhos (0,002) (0,002) (0,002)

Esperança de Vida ao Nascer −0,017∗∗∗ −0,016∗∗∗

(0,001) (0,001)

Mortalidade Infantil 0,002∗∗∗ 0,003∗∗∗

(0,0003) (0,0003)

Razão de Dependência 0,015∗∗∗ 0,011∗∗∗ 0,016∗∗∗

(0,0004) (0,001) (0,0004)

Taxa de Envelhecimento −0,036∗∗∗

(0,004)

Taxa de Analfabetismo 0,007∗∗∗ 0,018∗∗∗

(0,001) (0,001)

Log (Renda per Capita) −0,106∗∗∗

(0,014)

IDHM −1,968∗∗∗

(0,074)

IDHM Renda −0,806∗∗∗

(0,116)

IDHM Longevidade −1,221∗∗∗

(0,089)

IDHM Educação −0,738∗∗∗

(0,052)

% de Pobres 0,002∗∗∗ 0,015∗∗∗

(0,001) (0,0002)

Proporção da População 0,228∗∗∗ 0,296∗∗∗

Vivendo em Área Rural (0,043) (0,051)

R2 Ajustado (within) 0,835 0,841 0,808 0,799 0,831 0,820 0,763

Fonte dos dados básicos: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.
Nota: ∗p<0,1; ∗∗p<0,05; ∗∗∗p<0,01
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sentada nos modelos, ela mostrou maior efeito quando incluı́da com a variável Proporção da

População Vivendo em Área Rural. Os resultados podem ser explicados ao se compreender
os problemas envolvendo a gravidez na adolescência que teve um maior crescimento nas áreas
urbanas e a evolução conjunta das duas variáveis entre os anos.

A Esperança de Vida ao Nascer e a Mortalidade Infantil apresentaram resultados es-
perados, onde a primeira teria efeito negativo e a segunda efeito positivo. A mortalidade e a
fecundidade são dois componentes da dinâmica demográfica e principais fatores da transição
demográfica. Segundo a teoria da transição demográfica e epidemiológica, junto com a redução
da mortalidade há redução da fecundidade. Em seu último estágio, a mortalidade estabilizou-se
enquando a fecundidade mantém a tendência de redução (PONTES et al., 2009).

A Razão de Dependência e a Taxa de Envelhecimento são duas variáveis relacionadas
à estrutura populacional, onde a primeira não reflete com exatidão a etapa da transição de-
mográfica em que a região se encontra, enquanto a segunda é capaz de apresentar melhor esta
informação. Esperava-se para a Razão de Dependência efeito positivo, uma vez que o Semiárido
não encontra-se em estágio avançado da transição. Enquanto para a Taxa de Envelhecimento, o
coeficiente estimado teria sinal negativo.

Os resultados envolvendo as variáveis Log (Renda per Capita), Taxa de Analfabetismo

e Percentual de Pobres apresentaram um comportamento em linha com a hipótese do paradoxo
demográfico-econômico, onde defende-se que o aumento da renda reduz a fecundidade. A
Taxa de Analfabetismo também recebe efeitos dessa relação, contudo apresenta efeitos próprios
uma vez que a educação também envolve acesso e conhecimento a métodos contraceptivos e
a maior consciência de planejamento familiar. O Percentual de Pobres é uma variável que
mede a vulnerabilidade econômica da população e seus resultados também apresentaram efeitos
positivos para os modelos em que foi inserida e comportou-se em concordância com a teoria do
paradoxo demográfico-econômico.

Para o IDHM e seus derivados (IDHM Renda, IDHM Longevidade e IDHM Educação),
os efeitos apresentados foram negativos. Tais efeitos reforçaram a influência dos componentes
do desenvolvimento econômico sobre a fecundidade. Apesar do efeito destes indicadores se
mostrarem significativos, o resultado do R2 ajustado para os modelos em que estavam inseridos,
Modelo III e IV, foram menores que 0,82 (R2 ajustado mediano dos modelos e também R2

ajustado (within) do Modelo VI). Estando entre os três modelos com menor poder explicativo
dentre os estudados.

O Modelo II resultou no melhor R2 ajustado (within), mas apresentou problemas de
heterocedasticidade quando foi realizado o Teste de Breusch-Pagan (BP = 2141,4, df = 1265,
p-valor < 0,0001) e possui autocorrelação serial segundo o Teste de Wooldridge para efeitos
fixos (F = 30.683, df1 = 1, df2 = 2522, p-value < 0,0001). Os Fatores de Inflação de Variância
(V IF s) foram todos menores que 5. Assim, na Tabela 12 é apresentado o Modelo II de re-
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gressão de efeitos fixos, ou seja, os coeficientes estimados (β̂), os erros padrões robustos para
heterocedasticidade calculados pelo método de Arellano, estatı́sticas t e p-valores das variáveis
utilizadas no Modelo.

A normalidade dos resı́duos não foi rejeitada para o Modelo II segundo o teste de
Anderson-Darin (A = 0,5567, p-valor = 0,1507) e pelo gráfico quantil-quantil utilizando os
quantis da distribuição Normal (0,1) apresentado na Figura 6. E a linearidade do modelo foi
evidenciada pelo gráfico de comparação do valor predito versus o valor real do Log(TFT) (Fi-
gura 6).

Tabela 12: Modelo Final (II) considerando efeitos fixos com estimadores robustos calcula-
dos pelo método Arellano para os municı́pios do Semiárido brasileiro, 1991, 2000 e 2010

Variável β̂ Erro Padrão Estatı́stica t p− valor

Mortalidade Infantil 0,0016 0,0003 5,4465 < 0,0001
Razão de Dependência 0,0108 0,0006 18,0084 < 0,0001
Taxa de Analfabetismo 0,0071 0,0008 8,5017 < 0,0001
Log(Renda per Capita) -0,1062 0,0144 -7.3711 < 0,0001

R2 Ajustado (within) 0,8412

Fonte dos dados básicos: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.

Figura 6: Gráfico quantil-quantil utilizando os quantis da distribuição Normal (0,1) para
os resı́duos do Modelo II (esquerda) e gráfico do valor predito versus o valor real do
Log(TFT) para o Modelo II (direita)

Fonte dos dados básicos: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.
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Logo, o Modelo Final escolhido (Modelo II) incluiu os indicadores Taxa de Mortalidade

Infantil (TMI), Taxa de Analfabetismo (TAN ), Razão de Dependência (RDP ) e logaritmo
natural da Renda per Capita (log(RpC)). O Modelo Final pode ser escrito como:

̂log(TFTit) = αi + 0, 0016.TMIit + 0, 0108.RDPit + 0, 0071.TANit − 0, 1062.log(RpCit)

̂TFTit = exp(αi + 0, 0016.TMIit + 0, 0108.RDPit + 0, 0071.TANit)

RpC0,1062
it

onde i = 1, ..., 1.262 e t =1991, 2000 e 2010.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Avaliar as causas do decréscimo dos nı́veis de fecundidade do Semiárido brasileiro trás
luzes para o entendimento sobre a eficácia das polı́ticas públicas. Questiona-se o declı́nio rápido
do indicador na região considerada mais desfavorecida de recursos socioeconômicos e da saúde,
entre outros, no Brasil. Neste sentido, o estudo permitiu trazer ao conhecimento a influência
dos indicadores citados na literatura sobre a diminuição do número médio de filhos por mulher
residente na região semiárida do Brasil.

Considerando os resultados obtidos pelos modelos de regressão, percebeu-se os efeitos
de fatores de renda, educação e longevidade sobre a fecundidade. Apesar destes efeitos serem
significantivos, o indicador sı́ntese Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM)
e seus componentes não expressaram tão bem os efeitos nos modelos quanto os indicadores
utilizados inicialmente para compô-los como Renda per Capita, Mortalidade Infantil e Taxa de

Analfabetismo.

O Modelo Final (II) de regressão a efeitos fixos conseguiu explicar a associação en-
tre a fecundidade e os fatores socioeconômicos, demográficos e da saúde, citados em estudos
anteriores como relacionados à fecundidade, para o Semiárido brasileiro, no perı́odo 1991-
2010. A redução dos nı́veis de Mortalidade Infantil, da Taxa de Analfabetismo e da Razão de

Dependência, juntamente com o aumento da Renda per Capita têm contribuı́do, significativa-
mente, para a diminuição da fecundidade na região.

Ao indicador Razão de Dependência mostrar-se significativo, evidenciou o efeito da
transição demográfica sobre o declı́nio da fecundidade. Assim, é notável que o Semiárido
brasileiro também experimenta o processo de transição demográfica. Os indicadores de Mor-

talidade Infantil e Taxa de Analfabetismo apresentaram efeitos positivos sobre a fecundidade
corroborando com estudos sobre a fecundidade no Brasil, onde tais efeitos para o Semiárido
não são facilmente mensurados quando são realizados estudos transversais.

A teoria do paradoxo demográfico-econômico permanece válida para a região Semiárida,
uma vez que os indicadores de renda e educação mostraram-se significativos com efeitos em
concordância com a teoria. Dessa forma, maiores nı́veis de renda e educação estão associados
a redução da fecundidade.

Os valores para a série 1991-2010, obtidos considerando o suposto de comportamento
linear para os indicadores (Taxa de Fecundidade Total; Índice de Gini; Percentual de Mulheres

de 10 a 17 Anos que Tiveram filhos; Esperança de Vida ao Nascer; Mortalidade Infantil; Razão

de Dependência; Taxa de Envelhecimento; Taxa de Analfabetismo - 15 anos ou mais; Renda

per Capita, Índice de Desenvolvimento Humano Municipal - IDHM; IDHM Renda; IDHM

Longevidade; IDHM Educação; Percentual de Pobres e Proporção de População que Vive em

Área Rural), pode ser apontada como uma possı́vel limitação do estudo. Para esses indicadores,
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os dados estão disponı́veis para os anos censitários 1991, 2000 e 2010. Assim, se justificou a
necessidade de usar algum procedimento alternativo de interpolação, que não o linear, para os
valores intercensitários.

Foi verificado o resultado de não normalidade dos resı́duos para os modelos utilizando
os dados interpolados. Porém, ao serem recalculados os mesmos modelos sem considerar a
interpolação, foi possı́vel observar resultados semelhantes em relação aos coeficientes estima-
dos e a normalidade dos resı́duos.

Uma sugestão para trabalhos futuros é considerar a dependência espacial dos municı́pios,
onde pode ocorrer a influência de grandes centros urbanos na região em estudo. Além disso, se-
ria viável verificar a influência mútua dos indicadores de fecundidade e mortalidade no tempo.
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PONTES, R. J. S. et al. Transição demográfica e epidemiológica. Epidemiologia, v. 2, p.
123-152, 2009.
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Federal da Paraı́ba, João Pessoa.

SILVA, E. S. A.; PAES, N. A. Programa Bolsa Famı́lia e a redução da mortalidade infantil nos
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APÊNDICE A: Matriz de correlação das variáveis do estudo para os municı́pios do Semiárido brasileiro para o
ano de 1991

TFT GINI MTF EVN TMI IDHM IDHMR IDHML IDHME RDP TEN TAN RpC PPB PVR
TFT 1,00
GINI -0,13 1,00
MTF 0,02 -0,07 1,00
EVN -0,32 0,18 -0,09 1,00
TMI 0,30 -0,16 0,09 -0,98 1,00
IDHM -0,47 0,39 0,14 0,48 -0,43 1,00
IDHMR -0,33 0,39 0,14 0,39 -0,35 0,75 1,00
IDHML -0,32 0,18 -0,09 1,00 -0,98 0,48 0,39 1,00
IDHME -0,45 0,34 0,14 0,33 -0,28 0,96 0,61 0,33 1,00
RDP 0,63 -0,13 0,00 -0,30 0,28 -0,53 -0,52 -0,30 -0,51 1,00
TEN -0,22 0,00 0,04 -0,07 0,12 0,17 0,01 -0,07 0,20 -0,11 1,00
TAN 0,42 -0,26 -0,05 -0,42 0,40 -0,73 -0,56 -0,42 -0,69 0,46 0,01 1,00
RpC -0,34 0,40 0,11 0,39 -0,35 0,74 0,96 0,39 0,62 -0,52 -0,05 -0,57 1,00
PPB 0,36 -0,18 -0,14 -0,39 0,35 -0,73 -0,90 -0,39 -0,62 0,55 -0,01 0,56 -0,91 1,00
PVR 0,32 -0,27 -0,21 -0,24 0,22 -0,73 -0,63 -0,24 -0,70 0,41 -0,13 0,53 -0,62 0,61 1,00

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.
Nota: TFT - Taxa de Fecundidade Total, GINI - Índice de Gini, MTF - Percentual de Mulheres de 10 a 17 Anos que Tiveram Filhos, EVN - Esperança de Vida
ao Nascer; TMI - Mortalidade Infantil, IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal; IDHMR - IDHM Renda; IDHML - IDHM Longevidade;
IDHME - IDHM Educação, RDP - Razão de Dependência, TEN - Taxa de Envelhecimento, TAN - Taxa de Analfabetismo - 15 anos ou mais, RpC - Renda per
Capita, PPB - Percentual de Pobres e PVR - Proporção de População que Vive em Área Rural.
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APÊNDICE B: Matriz de correlação das variáveis do estudo para os municı́pios do Semiárido brasileiro para o
ano de 2000

TFT GINI MTF EVN TMI IDHM IDHMR IDHML IDHME RDP TEN TAN RpC PPB PVR
TFT 1,00
GINI 0,23 1,00
MTF 0,07 -0,01 1,00
EVN -0,19 0,03 -0,09 1,00
TMI 0,23 0,08 0,10 -0,84 1,00
IDHM -0,38 0,03 0,02 0,63 -0,47 1,00
IDHMR -0,40 0,08 0,08 0,44 -0,36 0,80 1,00
IDHML -0,19 0,03 -0,09 1,00 -0,84 0,63 0,44 1,00
IDHME -0,36 0,00 0,02 0,51 -0,36 0,97 0,67 0,51 1,00
RDP 0,71 0,28 0,05 -0,26 0,32 -0,47 -0,52 -0,26 -0,44 1,00
TEN -0,29 -0,15 -0,12 0,08 -0,02 0,17 0,09 0,08 0,17 -0,14 1,00
TAN 0,36 0,06 -0,01 -0,43 0,45 -0,72 -0,60 -0,43 -0,71 0,49 0,02 1,00
RpC -0,38 0,12 0,07 0,44 -0,36 0,78 0,97 0,44 0,66 -0,51 0,02 -0,60 1,00
PPB 0,48 0,24 -0,04 -0,45 0,38 -0,77 -0,89 -0,45 -0,67 0,61 -0,18 0,61 -0,87 1,00
PVR 0,24 0,04 -0,16 -0,31 0,23 -0,67 -0,63 -0,31 -0,64 0,31 -0,08 0,44 -0,62 0,60 1,00

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.
Nota: TFT - Taxa de Fecundidade Total, GINI - Índice de Gini, MTF - Percentual de Mulheres de 10 a 17 Anos que Tiveram Filhos, EVN - Esperança de Vida
ao Nascer; TMI - Mortalidade Infantil, IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal; IDHMR - IDHM Renda; IDHML - IDHM Longevidade;
IDHME - IDHM Educação, RDP - Razão de Dependência, TEN - Taxa de Envelhecimento, TAN - Taxa de Analfabetismo - 15 anos ou mais, RpC - Renda per
Capita, PPB - Percentual de Pobres e PVR - Proporção de População que Vive em Área Rural.
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APÊNDICE C: Matriz de correlação das variáveis do estudo para os municı́pios do Semiárido brasileiro para o
ano de 2010

TFT GINI MTF EVN TMI IDHM IDHMR IDHML IDHME RDP TEN TAN RpC PPB PVR
TFT 1,00
GINI 0,24 1,00
MTF 0,28 0,07 1,00
EVN -0,28 -0,04 -0,09 1,00
TMI 0,27 0,07 0,08 -0,99 1,00
IDHM -0,37 -0,10 -0,04 0,58 -0,59 1,00
IDHMR -0,41 -0,04 0,00 0,42 -0,41 0,80 1,00
IDHML -0,28 -0,04 -0,09 1,00 -0,99 0,58 0,42 1,00
IDHME -0,26 -0,11 -0,04 0,37 -0,40 0,93 0,57 0,37 1,00
RDP 0,59 0,32 0,07 -0,28 0,28 -0,57 -0,59 -0,28 -0,47 1,00
TEN -0,40 -0,22 -0,18 0,05 -0,07 0,03 0,06 0,05 -0,01 -0,07 1,00
TAN 0,18 0,08 -0,04 -0,42 0,42 -0,73 -0,61 -0,42 -0,66 0,42 0,14 1,00
RpC -0,39 0,02 0,00 0,43 -0,41 0,79 0,98 0,43 0,57 -0,57 0,00 -0,61 1,00
PPB 0,48 0,47 0,03 -0,40 0,39 -0,74 -0,88 -0,40 -0,55 0,67 -0,14 0,58 -0,84 1,00
PVR 0,11 0,09 -0,13 -0,26 0,26 -0,59 -0,64 -0,26 -0,49 0,31 0,00 0,43 -0,63 0,59 1,00

Fonte: Atlas do Desenvolvimento Humano no Brasil, 2013.
Nota: TFT - Taxa de Fecundidade Total, GINI - Índice de Gini, MTF - Percentual de Mulheres de 10 a 17 Anos que Tiveram Filhos, EVN - Esperança de Vida
ao Nascer; TMI - Mortalidade Infantil, IDHM - Índice de Desenvolvimento Humano Municipal; IDHMR - IDHM Renda; IDHML - IDHM Longevidade;
IDHME - IDHM Educação, RDP - Razão de Dependência, TEN - Taxa de Envelhecimento, TAN - Taxa de Analfabetismo - 15 anos ou mais, RpC - Renda per
Capita, PPB - Percentual de Pobres e PVR - Proporção de População que Vive em Área Rural.
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APÊNDICE D: Script utilizado no estudo em R

library(plm)

library(stargazer)

library(lmtest)

library(openxlsx)

library(tseries)

library(gplots)

library(car)

library(nortest)

#Lendo o Banco de dados pra fazer as interpolações

dados<-file.choose() #dados_completo

atlas_original<-read.xlsx(dados, sheet = 1)

semiarido<-file.choose() #lista_municipios_semiárido

lista_semiarido<-read.xlsx(semiarido, sheet = 1)

atlas<-merge(atlas_original, lista_semiarido[,c(3,4)],

by.x = "COD", by.y= "Código.do.Municı́pio")

atlas<-subset(atlas, select = -c(x2, x3, x4, x5,Nome.do.Municı́pio))

write.xlsx(atlas, file = "dados_semiárido.xlsx", colNames = TRUE)

#COD Código

#Municı́pio Espacialidades

#Ano Ano

#y Taxa de fecundidade total

#x1 Índice de Gini

#x2 % da população em domicı́lios com água encanada

#x3 % da população em domicı́lios com banheiro e água encanada

#x4 % da população em domicı́lios com coleta de lixo

#x5 % da população em domicı́lios com energia elétrica

#x6 % de mulheres de 10 a 17 anos que tiveram filhos

#x7 Esperança de vida ao nascer

#x8 Mortalidade infantil

#x9 IDHM

#x10 IDHM Renda

#x11 IDHM Longevidade

#x12 IDHM Educação

#x13 Razão de dependência

#x14 Taxa de envelhecimento

#x15 Taxa de analfabetismo - 15 anos ou mais

#x16 Expectativa de anos de estudo

#x17 Renda per capita

#x18 % de extremamente pobres

#x19 % de pobres

#x20 % de vulneráveis à pobreza

#x21 proporção população em área rural

58



for(j in 4:ncol(atlas)){

nomes = names(atlas)

Id = with(atlas, unique(COD))

for(i in Id){

if(i == Id[1]){

a = with(atlas,approx(Ano[COD == i],atlas[,j][COD == i], n = 2010-1991+1))

a$COD = i

a$Municı́pio = unique(atlas[,2][atlas$COD == i])

a = as.data.frame(a)

colnames(a)<- c("Ano",nomes[j],"COD","Municı́pio")

b = a

}

else{

a = with(atlas,approx(Ano[COD == i],atlas[,j][COD == i], n = 2010-1991+1))

a$COD = i

a$Municı́pio = unique(atlas[,2][atlas$COD == i])

a = as.data.frame(a)

colnames(a)<- c("Ano",nomes[j],"COD","Municı́pio")

b = rbind(b,a)

}

}

if(j == 4){

c = b

}

else{

c = merge(c,b,by = c("Ano","COD","Municı́pio"))

}

}

write.xlsx(c, file = "dados_interpolados.xlsx", colNames = TRUE)

#Fim da preparação da base

dados<-file.choose() #dados_iterpolados

c<-read.xlsx(dados, sheet = 1)

# Tabela dos resultados selecionados (Não mostrando as dummies dos anos)

stargazer(subset(c, Ano == 1991)[,-c(1,2)], median = T,

type = "latex", decimal.mark = ",", digit.separator = ".")

stargazer(subset(c, Ano == 2000)[,-c(1,2)], median = T,

type = "latex", decimal.mark = ",", digit.separator = ".")

stargazer(subset(c, Ano == 2010)[,-c(1,2)], median = T,

type = "latex", decimal.mark = ",", digit.separator = ".")

#summary(c)
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cor(subset(c, Ano == 1991)[,-c(1:3)])

cor(subset(c, Ano == 2000)[,-c(1:3)])

cor(subset(c, Ano == 2010)[,-c(1:3)])

#write.xlsx(cor(subset(c, Ano == 1991)[,-c(1:3)]), file =

# "E:\\TCC\\Ideia_B\\resultados\\corr1991.xlsx",

# colNames = TRUE, sheetName = "1991")

#write.xlsx(cor(subset(c, Ano == 2000)[,-c(1:3)]), file =

# "E:\\TCC\\Ideia_B\\resultados\\corr2000.xlsx",

# colNames = TRUE, sheetName = "2000")

#write.xlsx(cor(subset(c, Ano == 2010)[,-c(1:3)]), file =

# "E:\\TCC\\Ideia_B\\resultados\\corr2010.xlsx",

# colNames = TRUE, sheetName = "2010")

# Descritiva para verificação de heterogeneidade

plotmeans(y ˜ COD, main="Heterogeneidade através dos municı́pios",

data=merge(c,data.frame(COD = sample(unique(c$COD),15)),by = "COD"),

xlab = "Cod. municipal", ylab = "Taxa de Fecundidade Total")

plotmeans(y ˜ Ano, main="Heterogeneidade através dos anos",

data=merge(c,data.frame(COD = sample(unique(c$COD),15)),by = "COD"),

xlab = "Ano", ylab = "Taxa de Fecundidade Total")

# Gerando dados de painel

atlas.p <- pdata.frame(c, index=c("COD","Ano") )

summary(atlas.p)

pdim(atlas.p) #dimensões do painel

# Checando a variação das variáveis entre os indivı́duos

pvar(atlas.p)

modelo.1 = log(y)˜x1+x7+x13

modelo.2 = log(y)˜x8+x13+x15+log(x17)

modelo.3 = log(y)˜x6+x9+x19

modelo.4 = log(y)˜x6+x10+x11+x12+x21

modelo.5 = log(y)˜x1+x8+x13

modelo.6 = log(y)˜x1+x7+x14+x15

modelo.7 = log(y)˜x1+x6+x19+x21

modelos <- c(modelo.1,modelo.2,modelo.3,modelo.4,modelo.5,modelo.6,modelo.7)

#Análise dos fatores de inlfação de variância

vif(lm(modelo.1,data = atlas.p))

vif(lm(modelo.2,data = atlas.p))

vif(lm(modelo.3,data = atlas.p))

vif(lm(modelo.4,data = atlas.p))
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vif(lm(modelo.5,data = atlas.p))

vif(lm(modelo.6,data = atlas.p))

vif(lm(modelo.7,data = atlas.p))

#Modelos dados interpolados

#Modelo A

# Estimando diferentes Modelos

#pooled model

reg.ols1 <- (plm(modelo.1,

data=atlas.p, model="pooling") )

#efeitos aleatórios

reg.re1 <- (plm(modelo.1,

data=atlas.p, model="random") )

#efeitos fixos

reg.fe1 <- (plm(modelo.1,

data=atlas.p, model="within") )

#Testes

pFtest(reg.fe1, reg.ols1) #Teste de Chow

#rejeitar significa que o modelo pooled não é consistente

plmtest(reg.ols1, type = "bp") # Teste Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan

#rejeitar significa que o modelo de pooled

#não é consistente em comparação ao de efeitos aleatórios

phtest(reg.fe1, reg.re1) #Teste de Hausman

#rejeitar significa que o modelo de efeitos aleatórios

#não é consistente em comparação ao de efeitos fixos

#Modelo B

# Estimando diferentes Modelos

#pooled model

reg.ols2 <- (plm(modelo.2,

data=atlas.p, model="pooling") )

#efeitos aleatórios

reg.re2 <- (plm(modelo.2,

data=atlas.p, model="random") )

#efeitos fixos

reg.fe2 <- (plm(modelo.2,

data=atlas.p, model="within") )

#Testes

pFtest(reg.fe2, reg.ols2) #Teste de Chow

#rejeitar significa que o modelo pooled não é consistente
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plmtest(reg.ols2, type = "bp") # Teste Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan

#rejeitar significa que o modelo de pooled

#não é consistente em comparação ao de efeitos aleatórios

phtest(reg.fe2, reg.re2) #Teste de Hausman

#rejeitar significa que o modelo de efeitos aleatórios

#não é consistente em comparação ao de efeitos fixos

#Modelo C

# Estimando diferentes Modelos

#pooled model

reg.ols3 <- (plm(modelo.3,

data=atlas.p, model="pooling") )

#efeitos aleatórios

reg.re3 <- (plm(modelo.3,

data=atlas.p, model="random") )

#efeitos fixos

reg.fe3 <- (plm(modelo.3,

data=atlas.p, model="within") )

#Testes

pFtest(reg.fe3, reg.ols3) #Teste de Chow

#rejeitar significa que o modelo pooled não é consistente

plmtest(reg.ols3, type = "bp") # Teste Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan

#rejeitar significa que o modelo de pooled

#não é consistente em comparação ao de efeitos aleatórios

phtest(reg.fe3, reg.re3) #Teste de Hausman

#rejeitar significa que o modelo de efeitos aleatórios

#não é consistente em comparação ao de efeitos fixos

#Modelo D

# Estimando diferentes Modelos

#pooled model

reg.ols4 <- (plm(modelo.4,

data=atlas.p, model="pooling") )

#efeitos aleatórios

reg.re4 <- (plm(modelo.4,

data=atlas.p, model="random") )

#efeitos fixos

reg.fe4 <- (plm(modelo.4,

data=atlas.p, model="within") )

#Testes
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pFtest(reg.fe4, reg.ols4) #Teste de Chow

#rejeitar significa que o modelo pooled não é consistente

plmtest(reg.ols4, type = "bp") # Teste Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan

#rejeitar significa que o modelo de pooled

#não é consistente em comparação ao de efeitos aleatórios

phtest(reg.fe4, reg.re4) #Teste de Hausman

#rejeitar significa que o modelo de efeitos aleatórios

#não é consistente em comparação ao de efeitos fixos

#Modelo E

# Estimando diferentes Modelos

#pooled model

reg.ols5 <- (plm(modelo.5,

data=atlas.p, model="pooling") )

#efeitos aleatórios

reg.re5 <- (plm(modelo.5,

data=atlas.p, model="random") )

#efeitos fixos

reg.fe5 <- (plm(modelo.5,

data=atlas.p, model="within") )

#Testes

pFtest(reg.fe5, reg.ols5) #Teste de Chow

#rejeitar significa que o modelo pooled não é consistente

plmtest(reg.ols5, type = "bp") # Teste Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan

#rejeitar significa que o modelo de pooled

#não é consistente em comparação ao de efeitos aleatórios

phtest(reg.fe5, reg.re5) #Teste de Hausman

#rejeitar significa que o modelo de efeitos aleatórios

#não é consistente em comparação ao de efeitos fixos

#Modelo F

# Estimando diferentes Modelos

#pooled model

reg.ols6 <- (plm(modelo.6,

data=atlas.p, model="pooling") )

#efeitos aleatórios

reg.re6 <- (plm(modelo.6,

data=atlas.p, model="random") )

#efeitos fixos
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reg.fe6 <- (plm(modelo.6,

data=atlas.p, model="within") )

#Testes

pFtest(reg.fe6, reg.ols6) #Teste de Chow

#rejeitar significa que o modelo pooled não é consistente

plmtest(reg.ols6, type = "bp") # Teste Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan

#rejeitar significa que o modelo de pooled

#não é consistente em comparação ao de efeitos aleatórios

phtest(reg.fe6, reg.re6) #Teste de Hausman

#rejeitar significa que o modelo de efeitos aleatórios

#não é consistente em comparação ao de efeitos fixos

#Modelo G

# Estimando diferentes Modelos

#pooled model

reg.ols7 <- (plm(modelo.7,

data=atlas.p, model="pooling") )

#efeitos aleatórios

reg.re7 <- (plm(modelo.7,

data=atlas.p, model="random") )

#efeitos fixos

reg.fe7 <- (plm(modelo.7,

data=atlas.p, model="within") )

#Testes

pFtest(reg.fe7, reg.ols7) #Teste de Chow

#rejeitar significa que o modelo pooled não é consistente

plmtest(reg.ols7, type = "bp") # Teste Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan

#rejeitar significa que o modelo de pooled

#não é consistente em comparação ao de efeitos aleatórios

phtest(reg.fe7, reg.re7) #Teste de Hausman

#rejeitar significa que o modelo de efeitos aleatórios

#não é consistente em comparação ao de efeitos fixos

# Tabela dos resultados selecionados

stargazer(reg.fe1,reg.fe2,reg.fe3,reg.fe4,reg.fe5,reg.fe6,reg.fe7,

type="latex", column.labels=c("modelo 1","modelo 2","modelo 3",

"modelo 4","modelo 5","modelo 6","modelo 7"),

keep.stat=c("adj.rsq"), title = "Resultados das Regressões",

keep=c("x1","x6","x7","x8","x9","x10","x11","x12",
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"x13","x14","x15","log(x17)","x19","x21"),

decimal.mark = ",", digit.separator = ".", dep.var.labels = "log(TFT)"

)

# Testando se o efeito de tempo é necessário. Se significante, #então efeito de tempo é significativo

#(cuidado com a perda de graus de liberdade)

plmtest(reg.fe1, c("twoways"), type = "bp")

plmtest(reg.fe2, c("twoways"), type = "bp")

plmtest(reg.fe3, c("twoways"), type = "bp")

plmtest(reg.fe4, c("twoways"), type = "bp")

plmtest(reg.fe5, c("twoways"), type = "bp")

plmtest(reg.fe6, c("twoways"), type = "bp")

plmtest(reg.fe7, c("twoways"), type = "bp")

summary(reg.fe2) #melhor modelo

#ANÁLISE DOS RESÍDUOS

#VALOR PREDITO VS VALOR REAL

plot(log(atlas.p$y) - residuals(reg.fe2),

log(atlas.p$y), asp = 1, ylab = "y = Log(TFT)",

xlab = expression(widehat(y)))

abline(0, 1, col = ’red’, lty = ’dashed’, lwd = 2)

#NORMALIDADE

qqnorm(residuals(reg.fe2),xlab = "Quantis Teóricos",

ylab = "Quantis dos Resı́duos")

qqline(residuals(reg.fe2), col = ’red’)

hist(residuals(reg.fe2), xlab = ’Residuals’)

ad.test(residuals(reg.fe2))

#testes para correlação serial

pbgtest(reg.fe1);pdwtest(reg.fe1)

pbgtest(reg.fe2);pdwtest(reg.fe2)

pbgtest(reg.fe3);pdwtest(reg.fe3)

pbgtest(reg.fe4);pdwtest(reg.fe4)

pbgtest(reg.fe5);pdwtest(reg.fe5)

pbgtest(reg.fe6);pdwtest(reg.fe6)

pbgtest(reg.fe7);pdwtest(reg.fe7)

#heterocedasticidade

bptest(update(modelo.1, ˜ . +factor(COD)),

data = c, studentize = F)

bptest(update(modelo.2, ˜ . +factor(COD)),

data = c, studentize = F)

bptest(update(modelo.3, ˜ . +factor(COD)),
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data = c, studentize = F)

bptest(update(modelo.4, ˜ . +factor(COD)),

data = c, studentize = F)

bptest(update(modelo.5, ˜ . +factor(COD)),

data = c, studentize = F)

bptest(update(modelo.6, ˜ . +factor(COD)),

data = c, studentize = F)

bptest(update(modelo.7, ˜ . +factor(COD)),

data = c, studentize = F)

plot(log(atlas.p$y) - residuals(reg.fe2), residuals(reg.fe2))

#Erro padrão robusto para heterocedasticidade

#e correlação serial recomendado para efeito fixo

reg.fea1 <- coeftest(reg.fe1, vcovHC(reg.fe1, method = "arellano"))

reg.fea2 <- coeftest(reg.fe2, vcovHC(reg.fe2, method = "arellano"))

reg.fea3 <- coeftest(reg.fe3, vcovHC(reg.fe3, method = "arellano"))

reg.fea4 <- coeftest(reg.fe4, vcovHC(reg.fe4, method = "arellano"))

reg.fea5 <- coeftest(reg.fe5, vcovHC(reg.fe5, method = "arellano"))

reg.fea6 <- coeftest(reg.fe6, vcovHC(reg.fe6, method = "arellano"))

reg.fea7 <- coeftest(reg.fe7, vcovHC(reg.fe7, method = "arellano"))

# Tabela dos resultados selecionados

stargazer(reg.fea1,reg.fea2,reg.fea3,reg.fea4,reg.fea5,reg.fea6,reg.fea7,

type="latex", column.labels=c("modelo 1","modelo 2","modelo 3",

"modelo 4","modelo 5","modelo 6","modelo 7"),

keep.stat=c("adj.rsq"), title = "Resultados das Regressões

com estimadores consistentes",

keep=c("x1","x6","x7","x8","x9","x10","x11","x12","x13","x14",

"x15","log(x17)","x19","x21"),

decimal.mark = ",", digit.separator = ".", dep.var.labels = "log(TFT)",

)

#verificando a adequação do método

pwaldtest(reg.fe2, vcov = vcovHC(reg.fe2, method = "arellano"), test = "F")

summary(reg.fe2, vcov = vcovHC(reg.fe2, method = "arellano"))

##############################################################

## Modelos anos censitários

dados<-file.choose() #dados_semiarido

c<-read.xlsx(dados, sheet = 1)

# Gerando dados de painel

atlas.p2 <- pdata.frame(c, index=c("COD","Ano") )

summary(atlas.p2)

#Teste de raiz unitária

#Se significante então não precisa da primeira diferença
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modelos

adf.test(atlas.p2$y, k=1)

vif(lm(modelo.1,data = atlas.p2))

vif(lm(modelo.2,data = atlas.p2))

vif(lm(modelo.3,data = atlas.p2))

vif(lm(modelo.4,data = atlas.p2))

vif(lm(modelo.5,data = atlas.p2))

vif(lm(modelo.6,data = atlas.p2))

vif(lm(modelo.7,data = atlas.p2))

#Modelo I

# Estimando diferentes Modelos

#pooled model

ols1 <- (plm(modelo.1,

data=atlas.p2, model="pooling") )

#efeitos aleatórios

re1 <- (plm(modelo.1,

data=atlas.p2, model="random") )

#efeitos fixos

fe1 <- (plm(modelo.1,

data=atlas.p2, model="within") )

#Testes

pFtest(fe1, ols1) #Teste de Chow

#rejeitar significa que o modelo pooled não é consistente

plmtest(ols1, type = "bp") # Teste Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan

#rejeitar significa que o modelo de pooled

#não é consistente em comparação ao de efeitos aleatórios

phtest(fe1, re1) #Teste de Hausman

#rejeitar significa que o modelo de efeitos aleatórios

#não é consistente em comparação ao de efeitos fixos

summary(fe1) #fixo escolhido

#Modelo II

# Estimando diferentes Modelos

#pooled model

ols2 <- (plm(modelo.2,

data=atlas.p2, model="pooling") )

#efeitos aleatórios

re2 <- (plm(modelo.2,
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data=atlas.p2, model="random") )

#efeitos fixos

fe2 <- (plm(modelo.2,

data=atlas.p2, model="within") )

#Testes

pFtest(fe2, ols2) #Teste de Chow

#rejeitar significa que o modelo pooled não é consistente

plmtest(ols2, type = "bp") # Teste Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan

#rejeitar significa que o modelo de pooled

#não é consistente em comparação ao de efeitos aleatórios

phtest(fe2, re2) #Teste de Hausman

#rejeitar significa que o modelo de efeitos aleatórios

#não é consistente em comparação ao de efeitos fixos

summary(fe2) #fixo escolhido

#Modelo III

# Estimando diferentes Modelos

#pooled model

ols3 <- (plm(modelo.3,

data=atlas.p2, model="pooling") )

#efeitos aleatórios

re3 <- (plm(modelo.3,

data=atlas.p2, model="random") )

#efeitos fixos

fe3 <- (plm(modelo.3,

data=atlas.p2, model="within") )

#Testes

pFtest(fe3, ols3) #Teste de Chow

#rejeitar significa que o modelo pooled não é consistente

plmtest(ols3, type = "bp") # Teste Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan

#rejeitar significa que o modelo de pooled

#não é consistente em comparação ao de efeitos aleatórios

phtest(fe3, re3) #Teste de Hausman

#rejeitar significa que o modelo de efeitos aleatórios

#não é consistente em comparação ao de efeitos fixos

summary(fe3) #fixo escolhido

#Modelo IV

68



# Estimando diferentes Modelos

#pooled model

ols4 <- (plm(modelo.4,

data=atlas.p2, model="pooling") )

#efeitos aleatórios

re4 <- (plm(modelo.4,

data=atlas.p2, model="random") )

#efeitos fixos

fe4 <- (plm(modelo.4,

data=atlas.p2, model="within") )

#Testes

pFtest(fe4, ols4) #Teste de Chow

#rejeitar significa que o modelo pooled não é consistente

plmtest(ols4, type = "bp") # Teste Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan

#rejeitar significa que o modelo de pooled

#não é consistente em comparação ao de efeitos aleatórios

phtest(fe4, re4) #Teste de Hausman

#rejeitar significa que o modelo de efeitos aleatórios

#não é consistente em comparação ao de efeitos fixos

summary(fe4) #fixo escolhido

#Modelo V

# Estimando diferentes Modelos

#pooled model

ols5 <- (plm(modelo.5,

data=atlas.p2, model="pooling") )

#efeitos aleatórios

re5 <- (plm(modelo.5,

data=atlas.p2, model="random") )

#efeitos fixos

fe5 <- (plm(modelo.5,

data=atlas.p2, model="within") )

#Testes

pFtest(fe5, ols5) #Teste de Chow

#rejeitar significa que o modelo pooled não é consistente

plmtest(ols5, type = "bp") # Teste Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan

#rejeitar significa que o modelo de pooled

#não é consistente em comparação ao de efeitos aleatórios
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phtest(fe5, re5) #Teste de Hausman

#rejeitar significa que o modelo de efeitos aleatórios

#não é consistente em comparação ao de efeitos fixos

summary(fe5) #fixo escolhido

#Modelo VI

# Estimando diferentes Modelos

#pooled model

ols6 <- (plm(modelo.6,

data=atlas.p2, model="pooling") )

#efeitos aleatórios

re6 <- (plm(modelo.6,

data=atlas.p2, model="random") )

#efeitos fixos

fe6 <- (plm(modelo.6,

data=atlas.p2, model="within") )

#Testes

pFtest(fe6, ols6) #Teste de Chow

#rejeitar significa que o modelo pooled não é consistente

plmtest(ols6, type = "bp") # Teste Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan

#rejeitar significa que o modelo de pooled

#não é consistente em comparação ao de efeitos aleatórios

phtest(fe6, re6) #Teste de Hausman

#rejeitar significa que o modelo de efeitos aleatórios

#não é consistente em comparação ao de efeitos fixos

summary(fe6) #fixo escolhido

#Modelo VII

# Estimando diferentes Modelos

#pooled model

ols7 <- (plm(modelo.7,

data=atlas.p2, model="pooling") )

#efeitos aleatórios

re7 <- (plm(modelo.7,

data=atlas.p2, model="random") )

#efeitos fixos

fe7 <- (plm(modelo.7,

data=atlas.p2, model="within") )

#Testes
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pFtest(fe7, ols7) #Teste de Chow

#rejeitar significa que o modelo pooled não é consistente

plmtest(ols7, type = "bp") # Teste Multiplicador de Lagrange de Breusch-Pagan

#rejeitar significa que o modelo de pooled

#não é consistente em comparação ao de efeitos aleatórios

phtest(fe7, re7) #Teste de Hausman

#rejeitar significa que o modelo de efeitos aleatórios

#não é consistente em comparação ao de efeitos fixos

summary(fe7) #fixo escolhido

## Resultados do melhor modelo

summary(fe2, vcov = vcovHC(fe2, method = "arellano"))

#NORMALIDADE

qqnorm(residuals(fe2), xlab = "Quantis Teóricos", ylab = "Quantis dos Resı́duos")

qqline(residuals(fe2), col = ’red’)

hist(residuals(fe2), xlab = ’Residuals’)

ad.test(residuals(fe2))

#heterocedasticidade

bptest(update(modelo.2, ˜ . +factor(COD)),

data = atlas.p2, studentize = F)

#autocorrelação

pwartest(fe2)

#multicolinearidade

vif(lm(modelo.2,data = atlas.p2))

plot(log(atlas.p2$y) - residuals(fe2), log(atlas.p2$y),

asp = 1, ylab = "y = Log(TFT)",

xlab = expression(widehat(y)))

abline(0, 1, col = ’red’, lty = ’dashed’, lwd = 2)

pwaldtest(fe2, vcov = vcovHC(fe2, method = "arellano"), test = "F")

#Erro padrão robusto para heterocedasticidade

#e correlação serial recomendado para efeito fixo

fea1 <- coeftest(fe1, vcovHC(fe1, method = "arellano"))

fea2 <- coeftest(fe2, vcovHC(fe2, method = "arellano"))

fea3 <- coeftest(fe3, vcovHC(fe3, method = "arellano"))

fea4 <- coeftest(fe4, vcovHC(fe4, method = "arellano"))

fea5 <- coeftest(fe5, vcovHC(fe5, method = "arellano"))

fea6 <- coeftest(fe6, vcovHC(fe6, method = "arellano"))
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fea7 <- coeftest(fe7, vcovHC(fe7, method = "arellano"))

# Tabela dos resultados selecionados

stargazer(fe1,fe2,fe3,fe4,fe5,fe6,fe7, type="latex",

column.labels=c("modelo 1","modelo 2","modelo 3",

"modelo 4","modelo 5","modelo 6","modelo 7"), keep.stat=c("adj.rsq"),

title = "Resultados das Regressões com estimadores consistentes",

keep=c("x1","x6","x7","x8","x9","x10","x11","x12",

"x13","x14","x15","log(x17)","x19","x21"),

decimal.mark = ",", digit.separator = ".", dep.var.labels = "log(TFT)"

)
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