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Resumo 

A aplicação dos métodos econométrico-espaciais se dá atualmente por meio de softwares com 
interfaces gráficas ou por linhas de comando. De modo geral, a interface gráfica apresenta-se de 
forma mais amigável ao usuário, principalmente para os iniciantes. Em um contexto de ensino, o uso 
de softwares com interface de linha de comando para atividades práticas pode ser visto como um 

desafio adicional ao aprendizado dos alunos, especialmente em ambiente remoto ou online de ensino. 

Os softwares com interface gráfica podem apresentar recursos limitados ou requerer o pagamento 

de licenças de uso, enquanto os softwares por linha de comando apresentam mais recursos e são 
comumente de uso gratuito, mas podem apresentar uma barreira para o seu acesso, representada pela 
dificuldade inerente de se entender a lógica e a sintaxe da sua linguagem de programação. O presente 

artigo tem por objetivo apresentar o processo de criação de um novo software, com uma interface 
gráfica intuitiva e dinâmica, de código fonte aberto e uso gratuito, denominado Tobler. 

 
Abstract 

The application of spatial econometric methods is currently done through software with graphical 

interfaces or software with command lines. In general, the graphical interface is more user-friendly, 
especially for beginners. In a teaching context, the use of software with a command line interface for 
practical activities can be seen as an additional challenge to student learning, especially in a remote or 
online teaching environment. Software with a graphical interface may have limited features or require 
payment for user licenses, while software with command line have more features and are commonly 
free to use, but may present a barrier to access, represented by the inherent difficulty in understanding 
the logic and syntax of its programming language. This article aims to present the process of creating 
a new software, with an intuitive and dynamic graphical interface, open source and free to use, called 
Tobler. 

 
 

1 Introdução 

Econometria Espacial é o campo da econometria que leva em conta na estratégia empírica a influência 
das interações espaciais (dependência espacial) e da estrutura espacial (heterogeneidade espacial) em 
estudos com dados em corte transversal ou em painel, com o intuito de descrever os dados ou identificar 
causalidade. Em geral, são analisados dados agregados para regiões, como bairros, municípios, estados ou 
países (ALMEIDA, 2012). 

A execução prática destes métodos pode ser realizada por intermédio de alguns softwares ou pacotes 

computacionais, permitindo desde a exploração de dados espaciais até a estimação de modelos econométricos 
espaciais. 

Alguns destes softwares apresentam uma interface gráfica ao usuário (GUI - Graphical User Interface), 

como o GeoDa, SpaceStat e Stata1. Neste tipo de interface, o usuário utiliza uma série de janelas e botões 
para executar ações e produzir resultados. 

1O Stata também apresenta uma interface do tipo CLI. 
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Outros softwares apresentam uma interface de linha de comando (CLI - Command Line Interface), 
como o R, Python e MATLAB. Neste tipo de interface, o usuário precisa digitar uma série de comandos 
para executar ações e produzir resultados. 

Ainda que os diferentes tipos de interfaces possam produzir os mesmos resultados ao executarem o 
mesmo método, a interface gráfica apresenta-se amigável ao usuário, principalmente aos iniciantes. Em um 
contexto de ensino de Econometria Espacial, o uso de softwares com interface de linha de comando para 
atividades práticas pode ser visto como um desafio adicional ao aprendizado dos alunos, principalmente 
em ambiente remoto ou online de ensino. 

Contudo, ao comparar-se a gama de softwares disponíveis, observa-se o seguinte tradeoff. Em geral, 
os softwares com interface gráfica apresentam recursos limitados para a execução de alguns métodos 
econométrico-espaciais mais recentes ou trata-se de softwares comerciais que necessitam o pagamento de 
licenças de uso. 

Já os softwares com interface por linha de comando apresentam recursos mais completos para a 
execução de métodos econométrico-espaciais mais recentes. Contudo, requerem o aprendizado de uma 
linguagem de programação para a sua utilização. 

Detalhando a gama de softwares por linha de comando livres que podem ser utilizados para aplicações 
práticas de Econometria Espacial, as linguagens de programação Python e R se destacam. A linguagem 

Python apresenta alguns recursos de regressão espacial por intermédio da biblioteca Pysal2. Contudo, a 
gama de bibliotecas disponíveis para a linguagem R apresenta-se mais madura. Conforme afirma Bivand, 
Millo e Piras (2021), o R tornou-se o “ambiente ideal de desenvolvimento para modelos de regressão 
espacial”. 

Desta forma, os softwares disponíveis atualmente para a execução de métodos da Econometria Espacial 
apresentam dificuldades de uso ou de acesso, seja pela necessidade de aprendizado de uma linguagem de 
programação ou pela necessidade de pagamento de licenças comerciais de uso. 

Diante disso, o desafio reside em criar um novo software voltado para a Econometria Espacial, 
apresentando uma interface gráfica interativa que permita a utilização de diversas bibliotecas com recursos 
espaciais da linguagem R, com uso gratuito e código fonte aberto. 

O presente artigo busca apresentar o processo de criação deste novo software voltado para a elaboração 
de modelos econométrico-espaciais, denominado Tobler, que é tanto de código aberto e de uso gratuito, 
quanto dotado de uma interface gráfica amigável para o usuário. 

 
2 Estrutura do software 

Para utilizar as diversas bibliotecas com recursos espaciais disponíveis para a linguagem R, optou-se 
pelo uso do próprio R para a criação de uma interface gráfica interativa. Para isto, o Tobler é baseado na 
biblioteca shiny do R (CHANG et al., 2021). 

Esta biblioteca permite a criação de uma interface gráfica web, utilizando a linguagem R. Deste modo, 
o Tobler não necessita de instalação no computador do usuário, podendo ser acessado por meio de um 
navegador de internet, no endereço <http://rfsaldanha.shinyapps.io/tobler/>. 

 
2.1 Bibliotecas utilizadas 

Além da biblioteca shiny, foram usadas outras dezenove bibliotecas, detalhadas a seguir. 

As bibliotecas argonR (GRANJON, 2019b), argonDash (GRANJON, 2019a), shinycssloaders (SALI; 
ATTALI, 2020), shinyWidgets (PERRIER; MEYER; GRANJON, 2021), statquotes (FRIENDLY, 2017), 
htmltools (CHENG et al., 2021) e DT (XIE; CHENG; TAN, 2021) foram utilizadas para customizações da 
interface gráfica. 

Para a criação de scripts específicos em R, optou-se sempre que possível pela utilização das estruturas 
e gramática oferecidas pelo conjunto das bibliotecas do tidyverse (WICKHAM et al., 2019). Para a 
manipulação de resultados em texto, usou-se a biblioteca glue (HESTER, 2020). 

2<http://pysal.org> 

http://rfsaldanha.shinyapps.io/tobler/
http://pysal.org/
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Para a leitura de dados espaciais, foram adotadas as bibliotecas rgdal (BIVAND; KEITT; ROWLING- 
SON, 2021) e cleangeo (BLONDEL, 2021). Para a apresentação de mapas e gráficos interativos, lançou-se 
mão das bibliotecas leaflet (CHENG; KARAMBELKAR; XIE, 2021), tmap (TENNEKES, 2018) e 
highcharter (KUNST, 2020). 

Para a criação de matrizes de pesos espaciais e testes de autocorrelação espacial, foi utilizada a 
biblioteca spdep (BIVAND; WONG, 2018; BIVAND; PEBESMA; GOMEZ-RUBIO, 2013). 

Para a estimação de modelos econométricos espaciais com dados em cross-section por máxima verosimi- 
lhança, foi usada a biblioteca spatialreg (BIVAND; WONG, 2018; BIVAND; HAUKE; KOSSOWSKI, 2013) 
e, por Método de Mínimos Quadrados em Dois Estágios Espaciais e Método Generalizado de Momentos, 

adotou-se a biblioteca sphet (PIRAS, 2010; BIVAND; WONG, 2018). 

Para a estimação de modelos econométricos em painel, contou-se com a biblioteca plm (CROISSANT; 
MILLO, 2018). Já para a estimação de modelos econométricos espaciais em painel, foi utilizada a biblioteca 

splm (MILLO; PIRAS, 2012). 

 
2.2 Código fonte 

O código fonte do Tobler é aberto e versionado em um repositório do tipo Git, hospedado no Github no 
endereço <https://github.com/rfsaldanha/tobler>. Sugestões e pedidos de correções podem ser enviadas 
neste mesmo endereço, no formato de issues. 

 
2.3 Acesso ao aplicativo Tobler 

A utilização recomendada do Tobler é por intermédio do acesso direto ao aplicativo, usando o serviço 

de hospedagem shinyapps no endereço <http://rfsaldanha.shinyapps.io/tobler/>. 

Adicionalmente, o aplicativo pode ser executado localmente no computador do usuário ao se clonar o 
repositório do GitHub ou através de uma imagem do tipo Docker disponibilizada no endereço <https: 
//github.com/rfsaldanha/tobler/pkgs/container/tobler>. 

 
3 Abas temáticas do Tobler 

O uso dos pacotes mencionados permitiu a confecção de uma interface gráfica moderna e intuitiva para 
o aplicativo, cujas funções podem ser acessadas por meio de abas temáticas. A sequência de apresentação 
das abas é intencional, levando o usuário a percorrer um caminho sequencial linear, partindo do envio 

de dados, passando pela sua visualização, a confecção de uma matriz de ponderação espacial (W ) e a 

realização de uma breve análise exploratória espacial, a execução de testes até a especificação e estimação 
dos modelos econométrico-espaciais. 

A interface gráfica do Tobler foi escrita em inglês, visando a possibilidade de difusão internacional 
do aplicativo. Ao se abrir o aplicativo, a aba Home é apresentada, com um texto introdutório sobre o 
aplicativo e seus autores. 

Em tempo: por que este aplicativo web chama-se Tobler? Seu nome é uma homenagem ao geógrafo 
suíço Waldo Tobler, proponente da primeira Lei da Geografia: “Todas as coisas estão relacionadas com 
todas as outras, mas coisas próximas estão mais relacionadas do que coisas distantes” (TOBLER, 1970; 
MILLER, 2004). 

 
3.1 Escolha e formatação da base de dados 

A aba Data permite o envio de uma base de dados que esteja presente no computador do usuário para 
o aplicativo. Atualmente, o Tobler suporta bases de dados espaciais em dois formatos distintos, a saber, 

GML - Geography Markup Language e shapefile. Os dados são armazenados em uma pasta temporária e 
apagados após o uso do aplicativo, sendo que nenhuma cópia é feita. 

https://github.com/rfsaldanha/tobler
http://rfsaldanha.shinyapps.io/tobler/
https://github.com/rfsaldanha/tobler/pkgs/container/tobler
https://github.com/rfsaldanha/tobler/pkgs/container/tobler
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Figura 1: Aba Home 

 
Nesta aba, apresenta-se a opção de executar uma etapa opcional de verificação e limpeza da geometria 

espacial da base de dados. 

Após o envio, o usuário deve informar qual o tipo de dado enviado: corte transversal ou painel de 
dados. Caso os dados sejam no formato de corte transversal, a tabela de atributos é apresentada, com as 
variáveis e registros disponíveis no arquivo. 

Caso os dados sejam em painel, a interface da aba se altera automaticamente para que o usuário 
possa modificar a base de dados para o formato empilhado. Neste caso, o usuário deve informar qual 
é a variável-código que permite identificar unicamente as feições presentes no arquivo e quais variáveis 
devem ser empilhadas. Para tanto, as variáveis dependentes e independentes devem seguir o padrão 
[nome][tempo], por exemplo: INCOME1990, CRIME2010, UNEMPL2010 ou INCOME90, CRIME10, 

UNEMPL10. Abaixo, é exibida a base de dados já no formato empilhado. 

 
3.2 Visualização espacial dos dados 

Na aba Map é possível visualizar o mapa da base de dados enviada de forma interativa. O usuário 
pode utilizar o mouse ou botões disponíveis para aproximar ou se afastar, habilitar ou desabilitar camadas 
de fundo e, ao clicar no mapa, identificar as feições apresentadas. 

Abaixo da área de plotagem do mapa, existem opções para alteração do mapa coroplético, permitindo 
a escolha da variável a ser mapeada e o algoritmo de criação de classes de cores na legenda do mapa. 

 
3.3 Criação de matrizes de pesos espaciais (W) 

A aba Spatial Weights Matrix permite a criação de diversos tipos de matrizes de pesos espaciais, 
utilizando as funções do pacote spdep. 

Ao se criar uma matriz W, informações estatísticas e sua representação gráfica são exibidas logo abaixo. 
As matrizes podem ser criadas como primárias e secundárias. A matriz primária de pesos espaciais é 
a matriz padrão a ser adotada em todos os métodos, enquanto a matriz secundária de pesos espaciais 
é utilizada opcionalmente em alguns métodos de estimação dos modelos espaciais para se computar a 
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Figura 2: Aba Data 

 

 

 
 

 

Figura 3: Aba Map 
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defasagem espacial do termo de erro, tais como o modelo SAC e o modelo SDEM. 

Na seção de matrizes de contiguidade, é permitida a criação de matrizes do tipo torre e rainha, escolha 
da ordem da matriz e a escolha do tipo da normalização dos pesos (na linha ou global) ou a ausência de 
qualquer normalização (pesos binários). 

Na seção de matrizes de distância inversa, é possível a escolha da faixa de distância e o expoente 
aplicado, além dos esquemas de codificação (normalização). 

Na seção de matrizes de k-vizinhos mais próximos, é possível a escolha da quantidade de vizinhos (k) 
e o tipo de normalização dos pesos. 

Também é facultada a opção de executar dois procedimentos de escolha de matrizes. O procedimento 
de Baumont (BAUMONT, 2004) permite a escolha de uma matriz W de k-vizinhos mais próximos. Para 
tanto, o usuário deve especificar a variável dependente e variáveis independentes do modelo e o número 

máximo de k a ser testado. Caso seja especificado k = 20, por exemplo, as matrizes de k = 1 até k = 20 

serão testadas. 

Também é possível adotar um procedimento generalizado de especificação de matriz de pesos espaciais. 
Esse procedimento é parcialmente inspirado no artigo de Stakhovych e Bijmolt (SPECIFICATION. . . , 
2009), mas ampliado para se testar uma gama maior de modelos espaciais e não apenas dois modelos 
espaciais (SAR ou SEM) originalmente testados no artigo dos autores. Neste caso, seis modelos espaciais 
(SAR, SEM, SAC, SLX, SDM e SDEM) serão estimados por máxima verossimilhança, utilizando oito 

matrizes de pesos espaciais diferentes (rainha, torre, distância inversa, k-vizinhos espaciais com k = 

1, 5, 10, 15, 20). A seleção da matriz se dá pela escolha da combinação modelo e matriz W (48 combinações 
ao todo) que obtenha o menor valor do critério de informação AIC. 

Em ambos os procedimentos de escolha de matrizes, uma explicação sobre o método é apresentada, 
além de um link para o artigo de referência. 

 

 
Figura 4: Aba Spatial Weights Matrix 

 

3.4 Análise da autocorrelação espacial 

A aba Spatial Autocorrelation permite a análise de autocorrelação espacial nas variáveis do arquivo de 
dados enviado pela criação de um diagrama de dispersão de Moran e a execução de testes estatísticos por 
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meio do pacote spdep. 

Na criação do diagrama de dispersão de Moran, a variável de interesse será defasada espacialmente, 

usando a matriz primária de pesos espaciais criada na aba Spatial Weights Matrix e um diagrama de 
dispersão interativo será apresentado. Ao percorrer o ponteiro do mouse sobre os pontos, pode-se visualizar 
o nome da feição que aquele ponto representa, o valor da variável de interesse e o valor da variável de 
interesse defasada pela matriz de pesos espaciais selecionada. 

Abaixo do gráfico, o usuário pode executar quatro testes de autocorrelação espacial da variável 
escolhida: teste I de Moran, teste c de Geary, teste G de Getis e Ord e o teste G modificado (estrela) 
de Getis e Ord. Nos resultados dos testes, são apresentadas diversas estatísticas além do p-valor obtido. 
Para os testes de I de Moran e c de Geary, são também apresentados resultados dos testes obtidos por 
simulações, com 1.000 iterações. 

 

 
Figura 5: Aba Spatial Autocorrelation 

 

3.5 Estimação de modelos espaciais de dados em corte transversal 

A aba temática Spatial Cross Section Models apresenta diversas opções e especificações para a estimação 
de modelos espaciais de dados em corte transversal. 

Inicialmente, o usuário é convidado a montar a especificação do modelo a ser estimado, selecionando 
a variável dependente e as variáveis independentes. Opcionalmente, variáveis endógenas adicionais e 
instrumentos podem ser incluídos na especificação para a estimação dos modelos por Método de Mínimos 
Quadrados em Dois Estágios Espaciais ou Método Generalizado de Momentos. 

Em seguida, o usuário pode estimar sete modelos espaciais por meio de métodos de estimação diferentes, 
totalizando doze opções diferentes. 

Em todas as opções, são apresentados o nome completo do modelo e estimador, notação matemática 
do modelo, resultados da estimação, um mapa dos resíduos e a opção de exportar os resultados obtidos 
para um relatório no formato PDF. Abaixo, são detalhadas as opções de modelos e estimadores disponíveis 
e as principais funções utilizadas no R. 
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Figura 6: Aba Spatial Cross Section Models 

 
OLS 

 
Nesta opção, é realizada a estimação de um modelo de regressão linear por Mínimos Quadrados 

Ordinários. Adicionalmente, é apresentado um mapa do I de Moran para os resíduos da regressão e 
resultados de testes de Multiplicadores de Lagrange (clássico e robusto). 

lm( formula , data )  

Função base 
 

spdep :: lm. morantest ( model , listw )  

Teste I de Moran dos resíduos da regressão linear 
 

spdep :: lm. LMtests ( model , listw , test = c(" LMerr ", " RLMerr ", " LMlag ", " RLMlag "))  

Testes de multiplicadores de lagrange 

 

SAR (ML) 

 
Nesta opção, é feita a estimação de um modelo autorregressivo espacial (Spatial AutoRegressive, SAR, 

em inglês) por Máxima Verossimilhança com o pacote spatialreg, incluindo estimativas dos impactos das 
variáveis (diretos, indiretos e totais). 

spatialreg :: lagsarlm ( formula , data , listw )  

 

 

SAR (STSLS) 

 
É executada a estimação de um modelo autorregressivo espacial por Mínimos Quadrados em Dois 

Estágios Espaciais com o pacote sphet, incluindo estimativas dos impactos das variáveis. Neste caso, o 
usuário pode optar por aplicar uma correção de heterocedasticidade (cômputo dos erros-padrão robus- 
tos). Se o usuário tiver especificado variáveis endógenas adicionais (além da defasagem espacial Wy) e 
instrumentos, eles serão utilizados na estimação do modelo. 
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spatialreg :: errorsarlm ( formula , data , listw ) 

sphet :: spreg ( formula , data , listw , model = " error ", step1 . c = TRUE , het , endog , 
instruments ) 

spatialreg :: sacsarlm ( formula , data , listw , listw2 ) 

sphet :: spreg ( formula , data , listw , model = " sarar ", listw2 , step1 .c, het , endog , 
instruments ) 

spatialreg :: lmSLX ( formula , data , listw , Durbin ) 

sphet :: spreg ( formula , data , listw , lag . instr = FALSE , Durbin , model = " ols ", step1 . c = 
TRUE , het , endog , instruments ) 

 

 

 
SEM (ML) 

 
Realiza-se a estimação de um modelo de erro espacial por Máxima Verossimilhança, com o pacote 

spatialreg. 
 

 

 
SEM (GMM) 

 
Executa-se a estimação de um modelo de erro espacial por Método Generalizado dos Momentos, com o 

pacote spatialreg. Neste caso, o usuário pode optar por aplicar uma correção de heterocedasticidade. Se o 
usuário tiver especificado variáveis endógenas adicionais e instrumentos, eles serão utilizados na estimação 
do modelo. 

 

 
SAC (ML) 

 
Nesta opção, estima-se um modelo de defasagem espacial com erro espacial por Máxima Verossimilhança 

com o pacote spatialreg, incluindo estimativas dos impactos. Neste caso, a matriz secundária de pesos 
espaciais pode ser utilizada para a construção da defasagem espacial do termo de erro. 

 

 

 
SAC (GSTSLS) 

 
É estimado um modelo de defasagem espacial com erro espacial por Mínimos Quadrados em Dois 

Estágios Espaciais Generalizados com o pacote sphet, incluindo estimativas dos impactos das variáveis. 
Neste caso, o usuário pode optar por aplicar uma correção de heterocedasticidade e por utilizar a matriz 
de pesos espaciais secundárias para a defasagem espacial do termo de erro. Se o usuário tiver especificado 
variáveis endógenas adicionais e instrumentos, tais variáveis serão utilizadas na estimação do modelo. 

 

 
SLX (ML) 

 
Nesta opção, estima-se um modelo com defasagens espaciais das variáveis explicativas (Spatial Lag of 

eXplanatory variables, SLX, em inglês) por Máxima Verossimilhança com o pacote spatialreg, incluindo 
estimativas dos impactos das variáveis. 

 

 

 
SLX (STSLS) 

 
Realiza-se a estimação de um modelo com defasagens espaciais de variáveis explicativas por Mínimos 

Quadrados em Dois Estágios Espaciais com o pacote sphet, incluindo estimativas dos impactos. Neste caso, 
o usuário pode optar por aplicar uma correção de heterocedasticidade. Se o usuário tiver especificado 
variáveis endógenas adicionais e instrumentos, eles serão usados na estimação do modelo. 

sphet :: spreg ( formula , data , listw , model = " lag ", het , endog , instruments ) 



10  

sphet :: spreg ( formula , data , listw , model = " error ", listw2 , Durbin , step1 . c = TRUE , het , 
endog , instruments ) 

SDM (ML) 

 
Aqui é feita a estimação de um modelo de Durbin espacial por Máxima Verossimilhança com o pacote 

spatialreg, incluindo estimativas dos impactos. 

spatialreg :: lagsarlm ( formula , data , listw , Durbin )  

 

 
SDEM (ML) 

Estimação de um modelo Durbin de erro espacial por Máxima Verossimilhança com o pacote spatialreg. 

spatialreg :: errorsarlm ( formula , data , listw , Durbin )  

 

 
SDEM (GMM) 

 
É estimado um modelo Durbin de erro espacial por Método Generalizado dos Momentos com o pacote 

sphet. Neste caso, é possível também corrigir a heterocedasticidade e usar a matriz secundária de pesos 
espaciais para o cômputo da defasagem espacial do termo de erro. Nesta opção, é possível estimar o 
modelo SDEM com variáveis endógenas adicionais e seus instrumentos. 

 

3.6 Estimação de modelos espaciais de dados em painel 

Na aba Spatial Panel Model, é possível realizar a estimação de diversos modelos espaciais com dados 
em painel. 

Inicialmente, o usuário precisa especificar o modelo a ser estimado, selecionando a variável dependente 
e as variáveis independentes. Opcionalmente, variáveis endógenas adicionais e seus instrumentos podem 
ser incluídos na especificação para a estimação dos modelos pelo Método Generalizado de Momentos. 

 

 
Figura 7: Aba Spatial Panel Model 
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# Fixed effects panel ( non spatial ) 
fe <- plm :: plm ( formula , data ) 

# Random effects panel ( non spatial ) 
re <- plm :: plm ( formula , data , model = " random ") 
 

#   Hausman   test 
plm :: phtest ( fe , re) 

sar _ random <- splm :: spml ( formula , data , listw , lag = TRUE , model = " random ", effect = " 
individual ", spatial . error = " none ") 

 

sar _ fixed <- splm :: spml ( formula , data , listw , lag = TRUE , model = " within ", effect = " 
individual ", spatial . error = " none ") 

 

sem _ random <- splm :: spml ( formula , data , listw , lag = FALSE , model = " random ", effect = " 
individual ", spatial . error ) 

 

sem _ fixed <- splm :: spml ( formula , data , listw , lag = FALSE , model = " within ", effect = " 
individual ", spatial . error ) 

 

sac _ random <- splm :: spml ( formula , data , listw , lag = TRUE , model = " random ", effect = " 
individual ", spatial . error ) 

 

sac _ fixed <- splm :: spml ( formula , data , listw , lag = TRUE , model = " within ", effect = " 
individual ", spatial . error ) 

 

test _ sar <- splm :: sphtest ( sar _ random , sar _ fixed ) 
test _ sem <- splm :: sphtest ( sem _ random , sem _ fixed ) 
test _ sac <- splm :: sphtest ( sac _ random , sac _ fixed ) 

res _ pooling <- plm :: pcdtest ( formula , data , test = " cd", model = " pooling ") 
res _ within <- plm :: pcdtest ( formula , data , test = " cd", model = " within ") 
res _ random <- plm :: pcdtest ( formula , data , test = " cd", model = " random ") 

res _ pooling <- plm :: pcdtest ( formula , data , w, test = " cd", model = " pooling ") 
res _ within <- plm :: pcdtest ( formula , data , w, test = " cd", model = " within ") 
res _ random <- plm :: pcdtest ( formula , data , w, test = " cd", model = " random ") 

res _ lmh <- splm :: bsktest ( formula , data , listw , test = " LMH ") 
res _ lm1  <- splm :: bsktest ( formula , data , listw , test = " LM1 ") 
res _ lm2  <- splm :: bsktest ( formula , data , listw , test = " LM2 ") 
res _ clm _mu <- splm :: bsktest ( formula , data , listw , test = " CLMmu ") 
res _ clm _ lambda <- splm :: bsktest ( formula , data , listw , test = " CLMlambda ") 

res _c1 <- splm :: bsjktest ( formula , data , listw , test = " C.1 ") 
res _c2 <- splm :: bsjktest ( formula , data , listw , test = " C.2 ") 
res _c3 <- splm :: bsjktest ( formula , data , listw , test = " C.3 ") 
res _j <- splm :: bsjktest ( formula , data , listw , test = " J") 

Em seguida, o usuário pode realizar quatro testes de especificação de modelos em painel: teste de 
Hausman, teste de Hausmam espacial com a escolha do tipo de erro (especificação da estrutura de erro de 
Baltagi ou especificação de Kapoor, Kelejian e Prucha), teste de Pesaran para dependência em dados 
de corte transversal com escolha do tipo de teste (global e local), teste de Multiplicador de Lagrange de 
Baltagi, Song e Koh e, por fim, teste de Multiplicador de Lagrange de Baltagi, Song, Jung e Koh. 

Teste de Hausman 

 

Teste de Hausman Espacial 

 

Teste de Pesaran para dependência em dados de corte transversal do tipo global 

 

Teste de Pesaran para dependência em dados de corte transversal do tipo local 

 

Teste de Multiplicador de Lagrange de Baltagi, Song e Koh 

 

Teste de Multiplicador de Lagrange de Baltagi, Song, Jung e Koh 

 
Em todos os testes são apresentados ao usuário as hipóteses nula, os resultados do teste, incluindo o 

p-valor e a possibilidade de download dos resultados do teste em um relatório no formato PDF. 

Em seguida, o usuário pode estimar seis especificações de modelos por meio de estimadores diferentes, 
totalizando dez opções diferentes. 
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plm ( formula , data , model ) 
splm :: spml ( formula , data , listw , lag = TRUE , model , effect = " individual ", spatial . error 

= " none ") 

splm :: spgm ( formula , data , listw , lag = TRUE , spatial . error = FALSE , model , moments = " 
weights ", endog , instruments , lag . instruments ) 

splm :: spml ( formula , data , listw , lag = FALSE , model , effect = " individual ", spatial . error 
) 

splm :: spgm ( formula , data , listw , lag = FALSE , spatial . error = TRUE , model , moments = " 
weights ", endog , instruments , lag . instruments ) 

Em todas as opções, são apresentados o nome completo do modelo e estimador, a expressão matemática 
do modelo, resultados da estimação e a opção de exportar os resultados obtidos para um relatório no 
formato PDF. Abaixo, são detalhadas as opções de modelos e estimadores disponíveis. Todas as opções 

são estimadas com o pacote splm. 

 
OLS 

 
Nesta opção, estimam-se modelos de painel de dados, a saber, o modelo convencional (a-espacial) de 

efeitos fixos por within, o modelo convencional de efeitos aleatórios por Mínimos Quadrados Generalizados 
Factíveis e o modelo pooling por Mínimos Quadrados Ordinários Agrupados. 

plm :: plm ( formula , data , model )  

 
 

SAR (ML) 

 
Nesta opção, é feita a estimação de um modelo autorregressivo espacial para dados em painel por 

Máxima Verossimilhança, com opção de efeitos fixos ou aleatórios e pooling e estimativas dos impactos 
das variáveis. 

 

SAR (S2SLS) 

 
Aqui é feita a estimação de um modelo autorregressivo espacial para dados em painel por Mínimos 

Quadrados em Dois Estágios Espaciais com opção de efeitos fixos ou aleatórios. Se o usuário tiver 
especificado variáveis endógenas adicionais e seus instrumentos, essas variáveis serão utilizadas na estimação 
do modelo. Também é possível escolher se as variáveis instrumentais devem ser defasadas espacialmente. 

 

SEM (ML) 

 
Estima-se o modelo de erro espacial para dados em painel por Máxima Verossimilhança, com opção 

de efeitos fixos ou aleatórios e pooling e a escolha do tipo de erro para o caso dos efeitos aleatórios 
(especificação de Baltagi ou especificação de Kapoor, Kelejian e Prucha, quando aplicável). 

 

SEM (GMM) 

 
Nesta opção, estima-se o modelo de erro espacial para dados em painel por Método Generalizado dos 

Momentos, com opção de efeitos fixos ou aleatórios. Se o usuário tiver especificado variáveis endógenas 
adicionais e seus instrumentos, tais variáveis serão utilizadas na estimação do modelo. Também é possível 
escolher se as variáveis instrumentais devem ser defasadas espacialmente. 

 

SAC (ML) 

 
Aqui se faz a estimação de um modelo de defasagem espacial com erro espacial por Máxima Verossimi- 

lhança, com opção de efeitos fixos ou aleatórios e pooling e escolha do tipo de erro (Baltagi ou Kapoor, 
Kelejian e Prucha, quando se especificar a opção de efeitos aleatórios). 

splm :: spml ( formula , data , listw , lag = TRUE , model , effect = " individual ", spatial . error ) 
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splm :: spgm ( formula , data , listw , lag = TRUE , spatial . error = TRUE , model , moments = " 
weights ", endog , instruments , lag . instruments ) 

spml :: spml ( formula , data , listw , lag = FALSE , model , effect = " individual ", spatial . error 
) 

spml :: plm ( formula , data , listw , lag = FALSE , model , effect = " individual ", spatial . error 
= " none ") 

spml :: spgm ( formula , data , listw , lag = FALSE , spatial . error = FALSE , model , endog , 
instruments , lag . instruments ) 

SAC (GMM) 

 
Estima-se o modelo de defasagem espacial com erro espacial pelo Método Generalizado dos Momentos, 

com opção de efeitos fixos ou aleatórios. Caso o usuário tenha especificado variáveis endógenas adicionais e 
seus instrumentos, eles serão adotados na estimação do modelo. Também é possível escolher se as variáveis 
instrumentais devem ser defasadas espacialmente. 

 

 
SDEM (ML) 

 
É estimado o modelo Durbin de Erro Espacial por Máxima Verossimilhança com opção de efeitos 

fixos ou aleatórios e pooling e escolha do tipo de erro (Baltagi ou Kapoor, Kelejian e Prucha, quando se 
especificar efeitos aleatórios). 

As variáveis explicativas são previamente defasadas espacialmente antes do modelo ser estimado, 
conforme abaixo. 

 

 
SLX (ML) 

Estima-se o modelo SLX por Máxima Verossimilhança com opção de efeitos fixos ou efeitos aleatórios. 

As variáveis independentes são previamente defasadas espacialmente antes de o modelo ser estimado, 

conforme abaixo. 
 

 

 
SLX (GMM) 

 
É estimado o modelo SLX por Método Generalizado dos Momentos, com opção de efeitos fixos ou 

efeitos aleatórios. Se o usuário tiver especificado variáveis endógenas adicionais e seus instrumentos, essas 
variáveis serão usadas na estimação do modelo. Também é possível escolher se as variáveis instrumentais 
devem ser defasadas espacialmente. 

Observação: o cálculo dos impactos (direto, indireto e total) ainda não está disponível no pacote splm 

para os modelos estimados por Mínimos Quadrados em Dois Estágios Espaciais e Método Generalizado 
dos Momentos. 

As variáveis explicativas são previamente defasadas espacialmente antes do modelo ser estimado, 
conforme abaixo. 

 

3.7 Informações adicionais sobre o aplicativo 

Informações adicionais podem ser encontradas na aba About, como links para o repositório de código, 
página para envio de erros e citação dos pacotes utilizados. 

 
4 Considerações finais 

A utilização da linguagem de programação R se mostrou apropriada para a confecção de um aplicativo 
web com interface gráfica que possibilite a utilização dos pacotes espaciais já existentes para esta linguagem. 
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Desta forma, está à disposição do usuário Tobler a possibilidade de se usar diversas bibliotecas e 
funções do R voltadas para a análise de dados espaciais e a adoção de métodos da Econometria Espacial, 
sem exigir conhecimentos prévios de programação nesta linguagem. Ainda assim, é possível visualizar nos 

resultados dos testes e dos modelos qual foi a função utilizada (call) no R para obtenção dos resultados. 

Em próximas versões do aplicativo, pretende-se que o código R utilizado para os testes e estimação 
dos modelos possa ser melhor explicitado, de forma a convidar o usuário a expandir e aprofundar as 
possibilidades de aplicação de métodos da Econometria Espacial, estimulando-o a eventualmente usar 
diretamente a linguagem de programação R. Pretende-se também ampliar as funções do aplicativo, 
incorporando novos modelos e técnicas econométrico-espaciais. 

Uma vez que o seu código encontra-se aberto na internet, é facilitada a comunicação de possíveis 
falhas e sugestões pelos usuários e a possibilidade de se incluir mais contribuições no desenvolvimento do 
aplicativo. 

O Tobler tem sido empregado em alguns cursos de Econometria Espacial com sucesso, recebendo 
revisões positivas dos alunos. Espera-se que este aplicativo e seu contínuo desenvolvimento possa facilitar 
o ensino e a aplicação dos métodos econométrico-espaciais no mundo acadêmico, de forma transparente e 
gratuita. 
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