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Resumo: 

Em 2011, o estado do Rio de Janeiro sofreu com a ação de um desastre natural de grandes 

proporções. Nos dias 11 e 12 de janeiro, registraram-se inúmeras ocorrências de inundações e 

deslizamentos de terras que se concentraram na Região Serrana e causaram externalidades 

negativas em seu entorno. O objetivo deste artigo é avaliar o impacto do desastre sobre o 

crescimento econômico do PIB per capita dos municípios fluminenses diretamente afetados. 

Para tanto, construiu-se um quase-experimento fundamentado na técnica das diferenças-em-

diferenças. Como resposta, observou-se que, em média, houve uma redução de 5,46% no PIB 

per capita no período investigado.   

 

Palavras-Chave: desastre natural, Rio de Janeiro, crescimento econômico, diferenças-em-

diferenças espacial. 

 

Abstract: 

In 2011, the state of Rio de Janeiro suffered from a major natural disaster. On January 11 and 

12, there were numerous occurrences of floods and landslides that were concentrated in the 

mountainous region and caused negative externalities. The purpose of this article is to assess 

the impact of the disaster on the economic growth of GDP per capita in the municipalities 

directly affected. For that, a quasi-experiment based on the difference-in-differences technique 

was built. In response, it was observed that, on average, there was a reduction of 5.46% in GDP 

per capita in the period investigated. 
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1. Introdução 

 

 A periodicidade, a abrangência e a gravidade de desastres4 elevaram-se por todos os 

países do mundo, incluindo o Brasil. Entre os anos de 1900 e 2015 foram computados 375 

desastres em território nacional, destes 156 (41,6%) foram categorizados como tecnológicos e 

219 (58,4%) como naturais. De maneira geral, estes desastres acometeram 106 milhões de 

brasileiros, ocasionando 19 mil mortes, aproximadamente (EM – DAT, 2019). 

 No país, um dos principais vetores atrelados ao acometimento de desastres naturais é 

representado por eventos pluviométricos. Concentrados, sobretudo, em períodos 

característicos, como na estação do verão nas regiões sudeste e sul e no inverno na região 

nordeste, acentuadas e longas chuvas causam, indiretamente, inundações, enchentes e 

deslizamentos de terras/rochas (UFSC, 2013).  

 A ocorrência destes eventos, muita das vezes, também possui correlação positiva com 

forma de ocupação dos territórios, bem como a densidade demográfica das áreas avaliadas. 

Quanto maior a densidade demográfica da região, associada à ocupação desordenada de zonas 

de risco (áreas de encosta, áreas ribeirinhas, serras), maior será a probabilidade da 

população/entorno sofrer com as adversidades pluviométricas (TOMINAGA, 2009).  

 Entre os desastres naturais registrados no Brasil, cabe “destaque negativo” ao ocorrido 

no estado do Rio de Janeiro, em janeiro de 2011. Nos dias 11 e 12 de janeiro, o estado 

fluminense registrou inúmeras ocorrências de inundações e deslizamentos de terras, as quais se 

concentraram na Região Serrana e que resultaram em mais de 900 mortes e desalojaram 

aproximadamente 45 mil indivíduos (BRASIL, 2012).  

 Considerando os municípios que declararam estado de calamidade pública, ou seja, que 

foram diretamente afetados pelo desastre, seis pertencem a Região Serrana: Bom Jardim, Nova 

Friburgo, Petrópolis, São José do Vale do Rio Preto, Sumidouro e Teresópolis. As 

externalidades negativas geradas pelo desastre também afetaram a Região Centro-Sul 

Fluminense, por meio do município de Areal.  

 Dados do Banco Mundial (2012) apontaram que, a princípio, três foram as pastas 

econômicas que sofreram maiores implicações: a de infraestrutura (transporte/estradas, água e 

saneamento básico, elétrica); a de produção (agrícola, industrial e serviços) e a de habitação 

(residências).  

Desta forma, o presente artigo busca avaliar o impacto do desastre natural ocorrido na 

Região Serrana, sobre o crescimento econômico do PIB per capita dos municípios fluminenses 

diretamente afetados. Para tanto, construiu-se um quase-experimento fundamentado na técnica 

das diferenças-em-diferenças.  

Uma vez que a investigação do desastre ocorre por meio da desagregação geográfica em 

nível de municípios, considerações acerca da dependência espacial tornam-se factíveis no 

episódio investigado. Caso esta seja confirmada, uma das hipóteses de identificação do modelo 

de diferenças-em-diferenças tradicional poderia ser invalidada, pois o desastre (tratamento) 

alcançaria também municípios não “tratados” (controle), inviabilizando a análise. Portanto, os 

resultados do efeito médio de tratamento apresentariam problemas, sendo viesados e 

inconsistentes. 

Além desta introdução, este trabalho é composto por mais quatro seções. A segunda 

seção apresenta a revisão de literatura, que aborda a relação entre desastres e reflexos no 

crescimento econômico. Na terceira seção, é traçada a estratégia empírica adotada para avaliar 

 
4 Eventos transcorridos subitamente que ocasionam estragos e perdas ao ambiente em que estão localizados. O 

Banco de Dados Internacional de Desastres (International Disaster Database: EM – DAT) classifica a origem 

destes eventos de duas maneiras: desastres naturais, exemplificado por processos geofísicos, meteorológicos, 

hidrológicos, climatológicos, biológicos e ações siderais; e os desastres tecnológicos, representados por acidentes 

industriais, acidentes de transporte e acidentes diversos (EM – DAT, 2019). 
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o impacto do desastre no PIB dos municípios fluminenses. Já a quarta seção expõe os resultados 

e, finalmente, a quinta seção articula as considerações finais. 

 

2. Desastres e Reflexos no Crescimento Econômico 

 

 As investigações sobre desastres não são recentes, uma vez que estes eventos 

periodicamente assolam a humanidade. Variadas foram as formas e os direcionamentos 

realizados pelos autores, bem como as respostas encontradas. Simplificando, os trabalhos 

podem ser divididos entre àqueles que tratam de aspectos qualitativos ou quantitativos. 

Associada a esta “divisão”, também é possível agrupar os ensaios entre os que abordaram os 

desastres naturais e os tecnológicos. Esta seção trará o enfoque do viés quantitativo aos 

desastres naturais. 

 Paiva Júnior (2006) elaborou, em sua dissertação, um diagnóstico socioeconômico a 

partir de regiões afetadas pelo rompimento da barragem de Camará em 2004, na cidade de 

Alagoa Grande, Paraíba. Em linhas gerais, o autor constatou que, após o levantamento de dados 

primários e secundários, o município mostrou-se vulnerável à ocorrência de enchentes e 

inundações, independente da magnitude das mesmas, em função da disposição geográfica em 

que está localizado e da ocupação de áreas ribeirinhas. Foi registrada também, alterações nas 

rendas familiares, bem como a desaceleração do setor terciário local. 

Toya e Skidmore (2007) discutiram a relação do crescimento/desenvolvimento 

econômico e os impactos causados por desastres naturais. Como estratégia metodológica, os 

autores compilaram dados do EM-DAT sobre o total de mortes e danos econômicos causados 

por desastres naturais, além de outras variáveis macroeconômicas, em 151 países, no período 

entre 1960 e 2003. Por meio de dois conjuntos de regressões, estimadas por MQO, chegou-se 

à conclusão que a renda não foi a única medida importante de mensuração que reduziu mortes 

e afetou o PIB. Maiores níveis educacionais, associados a maior abertura comercial/mercado 

financeiro à participantes externos também contribuíram positivamente. 

Yang (2008) comunica-se de uma forma diferente, trazendo um estudo sobre como os 

furacões impactaram os fluxos financeiros internacionais nos países em desenvolvimento. 

Operacionalizando dados meteorológicos do EM-DAT, o autor construiu um índice de 

tempestades que levou em consideração o percentual da população exposta a esse tipo de 

evento, entre os anos de 1970 e 2002. Verificou-se que, em média, o acometimento de furacões 

resultou em aumento da ajuda externa. Tratando-se dos fluxos financeiros, para os países mais 

pobres ocorreu aumento nas remessas do migrante. O autor chegou a números em que o total 

das entradas de todas as fontes, nos três anos após o desastre, equivaleram a aproximadamente 

80% dos danos estimados. Já nos países mais ricos o evento estimulou a entrada de novos 

empréstimos de instituições multilaterais. Entretanto, as quedas de compensação nos fluxos 

financeiros privados foram grandes, de forma que a hipótese nula de “substituição de zero 

danos” não pode ser rejeitada. 

Hallegatte e Dumas (2009), em seu estudo, partiram do pressuposto que desastres 

podem desencadear externalidades positivas na economia, mediante à substituição acelerada de 

capital, ou efeito de produtividade. Nesse contexto, calibrou-se o modelo NEDyM, 

desenvolvido a partir de alterações técnicas realizadas no modelo de Solow (1956). Como 

resposta, os autores identificaram que, dependendo da qualidade da reconstrução pós desastre, 

a contabilização das mudanças técnicas pode diminuir ou aumentar os custos de desastres, mas 

nunca transformam desastres em eventos positivos. Como exemplo, tem-se que o maior 

investimento na reconstrução, tornando-a mais lenta, eleva as consequências dos desastres, no 

curto prazo, mas diminui seus efeitos a longo prazo. 

Okuyama e Sahin (2009) selecionaram 184 desastres de maiores proporções, entre 1960 

e 2007, e estimaram uma espécie de agregado global dos impactos dos desastres, tendo como 



4 
 

base a metodologia Social Accounting Matrix (SAM). Os principais resultados, em um primeiro 

momento, confirmam a distribuição invertida da curva "U" entre o impacto total e o nível de 

renda. No tocante as análises estatísticas, foram diagnosticadas relações lineares negativas entre 

perdas, danos e impactos totais para eventos climatológicos, geofísicos e hidrológicos. 

Bárcena (2010) analisou o impacto de um terremoto ocorrido no Chile e seus efeitos 

sore as principais regiões afetadas: O’ Higgins, Maule e Bío Bío, em 2010. Para observar as 

consequências macroeconômicas, fez-se comparações com a participação das regiões no PIB 

anterior ao terremoto e uma previsão do PIB posterior ao terremoto. Em termos de resultados, 

a infraestrutura de produção principal do País, que é o cobre, permaneceu intacta e, as regiões 

de Bío Bío e Maule prestaram conta de 16% do emprego e aproximadamente 10% de 

exportações totais. Em conjunto com O’Higgins, representaram aproximadamente 18% do PIB 

do Chile e 20% de emprego. 

 Em Cavallo et al. (2010), trabalhou-se com a estimação de regressões simples para 

verificar os impactos econômicos diretos do terremoto que atingiu o Haiti em 2010. Para isto, 

os autores apoiaram-se em dados de desastres ocorridos pelo mundo, entre 1970 e 2008. 

Observou-se que, para um desastre com 200.000 mortos e desaparecidos, em um país como 

Haiti, os danos seriam de cerca de US$ 7,2 bilhões. Para um número de mortes de 250.000, a 

estimativa seria de US$ 8,1 bilhões, aproximadamente.   

Ribeiro et al. (2014) examinaram o custo econômico do excesso de chuvas e as 

consequentes enchentes em Santa Catarina, no ano de 2008. A estratégia empírica utilizada 

pelos autores buscou medir os impactos na produção industrial, por meio do controle sintético, 

e no PIB per capita, através das diferenças-em-diferenças. Determinou-se que, até o ano de 

2010, em média, a produção industrial foi 2% menor do que deveria ter sido na ausência do 

desastre. Em contra partida, o impacto no PIB per capita dos municípios diretamente afetados 

limitou-se ao ano de 2009. 

Prosseguindo, Haddad e Teixeira (2015) objetivaram mensurar os impactos econômicos 

das inundações na cidade de São Paulo em 2008. Devido à complexidade da pesquisa, foi 

preciso combinar um modelo CGE espacial às informações GIS relacionadas à posição de 

pontos de inundações e as firmas dentro do raio de influência. Além da perda de bem-estar 

social, os resultados indicaram taxas de impacto total de danos intra-cidade de 2,2 e uma taxa 

de danos-impacto total em toda a economia de 5,0. 

Halmenschlager et al. (2018), buscaram identificar o impacto do desastre natural na 

Região Serrana do Rio de Janeiro, em 2011, e seus custos econômicos, por intermédio da técnica 

de controle sintético. Os resultados preliminares dos autores, após comparar as trajetórias real e 

sintética, indicaram efeitos negativos no crescimento econômico da área afetada. 

Costa (2019) investigou a relação da seca no Semiárido Brasileiro e a economia. Para 

tanto, o autor construiu uma base de dados em nível municipal para Minas Gerais e para os 

estados do Nordeste brasileiro, contendo informações sobre precipitação média, episódios de 

desastres declarados à Defesa Civil e de produção agropecuária. Como resposta, estimou-se que 

municípios com precipitação média inferior a 60mm/mês sofrem perdas adicionais 

significativas em relação à área plantada e ao valor da produção agrícola. Para os casos de seca 

a partir de 2012, registrou-se perdas muito maiores do que as perdas observadas desde 1996, 

pois esse período de seca, além de severo, teve uma duração muito mais prolongada do que as 

secas observadas até então. 

Diferentemente do que foi executado pelos estudos acima, este trabalho busca se 

diferenciar dos demais ao aplicar a combinação de técnicas, até então não observada, na 

avaliação de desastres, que possa trazer resultados robustos, a saber: modelos de diferença-em-

diferença, aspectos espaciais e o pareamento por entropia.   

 

3. Estratégia Empírica 
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 Para a definição da estratégia empírica, foram considerados, pelo menos, três potenciais 

problemas de identificação que podem atrapalhar na estimação dos efeitos do desastre: 

externalidades implicando em dependência espacial (transbordamento dos efeitos do desastre 

em municípios contíguos); interferência de fatores não observados e que não se alteram no 

tempo; além dos fatores observados (que podem aumentar a predisposição ao acometimento de 

desastres). 

 Com o intuito de eliminar o viés de seleção, advindo dos fatores não observáveis e 

observáveis, combinou-se a técnica de diferenças-em-diferenças e o pareamento por entropia. 

A função do pareamento é a de construir um grupo de controle, a partir de características 

observáveis do grupo de tratamento (municípios afetados pelo desastre), tornando-os 

semelhantes, ou seja, factíveis a comparações (BECKER e ICHINO, 2002). 

 O controle das características não-observáveis e invariantes no tempo fica por conta das 

diferenças-em-diferenças. A extensão espacial sugerida atuará no diagnóstico da autocorrelação 

espacial, caso existam transbordamentos, diretos ou indiretos, em municípios fronteiriços, dos 

impactos do desastre (CASTRO, 2016). 

  A presença de dependência espacial devido às externalidades pode ferir o pressuposto 

de identificação Stable-Unit-Treatment-Value Assumption (SUTVA) fundamental para captar 

o efeito causal do desastre (RUBIN, 1977). Na presença de dependência espacial, caso o 

SUTVA seja violado, é possível que o grupo de controle seja contaminado pelo efeito indireto 

de um município vizinho que tenha recebido o tratamento, neste caso que tenha sido afetado 

pelo desastre. Por isso a necessidade de controlar os efeitos espaciais por meio das diferenças-

em-diferenças com a extensão espacial (DUBÉ et al., 2014; DELGADO e FLORAX, 2015; 

CHAGAS et al., 2016; CASTRO, 2016). 

 

3.1. Diferenças-em-Diferenças (DD) e sua extensão espacial 

 

Trabalhando-se com o intervalo temporal focado em dois pontos, antes e depois do 

evento/tratamento, é possível estimar o efeito médio de tratamento, a partir de uma equação em 

primeiras diferenças (∆), de acordo com Cameron e Trivedi (2005):  

 

∆𝑇𝑋𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝜃∆𝐷𝐷𝑖𝑡 + ΔX𝑖𝑡𝛽 + ∆𝜀𝑖𝑡                                                                                (1) 

 

em que TXPIB, corresponde à taxa de crescimento do PIB per capita dos municípios 

fluminenses; DD representa a dummy desastre; X remete ao vetor de variáveis explicativas; 𝜀 é 

o termo de erro. O subscrito i remete ao município, enquanto t indica o período de tempo. Por 

fim, 𝛼 e 𝜃 são coeficientes escalares a serem estimados. 

Existindo dependência espacial, como já visto, o desastre pode violar o pressuposto de 

identificação Stable-Unit-Treatment-Value Assumption (SUTVA), estabelecido por Rubin 

(1977), para o método convencional. Desta forma, um novo modelo pode ser construído por 

meio da adição de defasagens espaciais na equação (1): 

 

∆𝑇𝑋𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 = 𝛼 + 𝜃∆𝐷𝐷𝑖𝑡 + 𝜙𝑊∆𝐷𝐷𝑖𝑡 + 𝜌𝑊∆𝑇𝑋𝑃𝐼𝐵𝑖𝑡 + ΔX𝑖𝑡𝛽 + WΔX𝑖𝑡𝜏 + ∆𝜉𝑖𝑡            (2a) 

 

∆𝜉𝑖𝑡 = 𝜆𝑊∆𝜉𝑖𝑡 + ∆𝜀𝑖𝑡                                                                                                            (2b) 

 

em que 𝜃, 𝜙, 𝜌, 𝛽, 𝜏 e 𝜆 correspondem aos coeficientes que serão computados. 

  

 A caracterização dos modelos de diferenças-em-diferenças espaciais (SDD) é dada em 

virtude das restrições aplicadas em (2). Em situações nas quais 𝜙 = 𝜆 = 𝜏 = 0 e 𝜌 ≠ 0, tem-se 
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o modelo DD-SAR que apresenta a defasagem espacial da variável dependente, PIB per capita. 

Por sua vez, havendo 𝜙 = 𝜌 = 𝜏 = 0 e 𝜆 ≠ 0, estipula-se o modelo DD-SEM cuja defasagem 

espacial remete aos efeitos não observados, ou seja, o termo de erro. Se 𝜌 = 𝜆 = 0, com 𝜏 ≠ 0 

e 𝜙 ≠ 0, o DD-SLX é determinado e neste modelo ocorrem defasagens espaciais no vetor de 

variáveis independentes. No caso de 𝜆 = 0, 𝜏 ≠ 0, 𝜙 ≠ 0 e 𝜌 ≠ 0, estima-se o DD-SDM, em 

que há defasagens espaciais da variável dependente e das explicativas. Finalizando, se 𝜌 = 0, 

𝜏 ≠ 0, 𝜙 ≠ 0 e 𝜆 ≠ 0, o DD-SDEM é definido, sendo que este modelo apresenta defasagens 

espaciais das covaridas e do termo de erro.5 

 Para provar a eficiência destes modelos no trato com a autocorrelação espacial, a 

literatura recomenda a testagem dos resíduos obtidos. Neste caso, duas podem ser as conduções 

tomadas: testes mais amplos ou difusos, como o I de Moran ou c de Geary; testes mais objetivos 

ou focados, como o do multiplicador de Lagrange.6  

 

3.2. Pareamento por Entropia 

 

Para definir o grupo de controle, adotou-se o pareamento por entropia desenvolvido por 

Hainmuller (2012). Esta técnica não paramétrica estima pesos, com base nas características 

apresentadas pelas variáveis independentes, e os aplica a cada unidade de controle estabelecida, 

de modo que ambos os grupos (tratamento e controle), posteriormente ao pareamento, 

satisfaçam restrições de equilíbrio7. Hainmuller (2012) estabelece as restrições considerando 

três momentos amostrais das funções de densidade de probabilidade das variáveis 

independentes: média, variância e assimetria. Dessa forma, ao garantir a paridade dos 

momentos entre os grupos de controle e de tratamento, constrói-se o equilíbrio entre a amostra 

a ser trabalhada.8 

Neste trabalho, optou-se pelo ajuste referente ao momento da média. Sendo assim, a 

técnica computa as médias no grupo de tratados e trabalha, por intermédio da entropia, em um 

vetor de pesos capaz de tornar similares as médias ponderadas do grupo de controle. Estes 

mesmos pesos são utilizados nas fases seguintes de estimação, de tal forma que os resultados 

obtidos estejam isentos de viéses ocasionados pelos fatores observáveis. 

Consequentemente, o grupo de controle foi formado pelos 85 municípios fluminenses 

que não foram atingidos diretamente pelo desastre. A disposição geográfica de ambos os 

grupos, tratamento e controle, pode ser vista na Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
5 Na circunstância em que 𝜙 = 𝜌 = 𝜏 = 𝜆 = 0, o modelo de diferenças-em-diferenças convencional é o escolhido.  
6 Maiores esclarecimentos a respeito dos testes espaciais, consultar Moran (1948), Anselin (1995), Lesage e Pace 

(2009) e Almeida (2012). 
7 Diferentemente do que ocorre em outras técnicas, como as de propensity score, em que se constrói um modelo 

paramétrico que estime a probabilidade de participação da unidade considerada no tratamento. 
8 Para maiores informações sobre a técnica de pareamento por entropia, consultar Hainmuller (2012).  
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Figura 1: Disposição dos grupos de tratamento e controle. 

 
Fonte: Elaborado pelo autor. 

 

3.3. Fonte e Tratamento dos Dados 

 

Tratando-se de dados, compilou-se variáveis relacionadas aos 92 municípios do estado 

do Rio de Janeiro para os anos de 2009, anterior ao desastre da Região Serrana, e de 2013, após 

o seu acontecimento. Desta forma, espera-se que o eventual efeito do desastre possa ser 

mensurado nas economias locais. 

 A variável dependente é dada pelo PIB per capita. Seguindo, a variável de interesse 

deste trabalho, relacionada ao desastre, foi dimensionada em uma dummy (DD). Portanto, 

municípios afetados diretamente pelo desastre (grupo de tratamento) receberão o valor 1 e o 

valor 0 será computado aos demais municípios pertencentes ao grupo de controle. 

Em referência as variáveis de pareamento socioeconômicas foram consideradas: capital 

físico, capital humano, vínculos ativos no município, o gasto municipal com saúde e a taxa de 

homicídios. A escolha destas variáveis foi feita considerando a teoria do crescimento 

econômico (SOLOW, 1956; LUCAS, 1988; MANKIW et al. 1992; KHAN, 1998; FUJITA et 

al., 2002). Mais informações como fonte e unidades de medida encontram-se dispostas no 

Quadro 1.  

 

Quadro 1: Descrição das possíveis variáveis a serem utilizadas 

Variável 
Tipo de 

Variável 
Descrição Unidades de Medida Fonte 

PIB Dependente PIB per capita  R$  IBGE 

DD Interesse Dummy Desastre 
DP = 1 para o grupo de tratamento e DP = 0 

para o grupo controle 

Elaborada 

pelos Autores 

CF Pareamento 
Capital Físico per 

capita 

Quantidade de veículos automotores 

produtivos / População 
DENATRAN 
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CH Pareamento 
Capital Humano per 

capita 

IDEB (4ªsérie/5ºano) - calculado a partir dos 

dados sobre aprovação escolar, obtidos 

no Censo Escolar, e das médias de 

desempenho nas avaliações do Inep para os 

municípios. 

INEP 

EMP Pareamento 
Total de vínculos 

ativos nos municípios 
Quantidade CAGED/MTE 

SAP Pareamento 
Gasto per capita 

municipal com saúde 
R$ FINBRA 

HOM Pareamento 
Taxa de homicídios 

por cem mil habitantes 

[Número de óbitos de residentes por 

agressões / População] * 100.000 
DATASUS/MS 

Fonte: Elaborado pelo Autor. 

 

4. Resultados e Discussão  

 

 Os resultados foram subdivididos em três módulos. O primeiro apresenta uma 

verificação simplificada acerca das estatísticas descritivas, com o intuito de sistematizar, 

sobretudo, o comportamento das variáveis antes e depois do desastre, associado ao diagnóstico 

do balanceamento por entropia. No segundo, tem-se a Análise Exploratória de Dados Espaciais 

(AEDE). Já o terceiro discorre sobre o impacto do desastre sobre o crescimento econômico do 

PIB per capita dos municípios fluminenses.    

 

4.1. Estatísticas Descritivas e Pareamento por Entropia 

 

 Iniciando a discussão, pela Tabela 1, é possível observar que, para a totalidade dos 

municípios fluminenses, entre os anos de 2009 e 2013, registraram-se aumentos médios de: 

56,84% no PIB per capita; 42,11% no capital físico; 11,57% no capital humano; 186,73% no 

total de vínculos; 73,43% no gasto per capita municipal de saúde e 2,27% na taxa de 

homicídios. 

 Ao desagregar os dados entre municípios diretamente afetados e os demais, é possível 

perceber que, antes da ocorrência do desastre, o grupo de tratamento possuía maiores médias 

em relação as variáveis de capital físico, capital humano e taxa de homicídios. Após o desastre, 

os municípios tratados apresentaram maiores médias apenas em relação ao capital humano.  

 Em termos percentuais, computou-se, para o grupo de tratamento: aumentos de 26,02% 

no PIB per capita; 30,28% no capital físico; 12,84% no capital humano; 253,10% no total de 

vínculos; 57,13% no gasto per capita municipal de saúde e uma redução 20,75% na taxa de 

homicídios. Já para o grupo de controle, tem-se aumentos: 58,72% no PIB per capita; 43,17% 

no capital físico; 11,46% no capital humano; 184,58% no total de vínculos; 74,83% no gasto 

per capita municipal de saúde e 4,25% na taxa de homicídios. 

 

Tabela 1: Levantamento das estatísticas descritivas dos períodos anterior e posterior ao desastre 
Anterior ao Desastre (2009) 

  Total Afetados Não Afetados 

Variáveis Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

PIB 23.407,08 32.412,19 17.620,29 4.980,85 23.883,64 33.664,57 

CF 3.229,4780 11.344,66 3.469,5710 3.710,5130 3.209,7060 11.765,96 

CH 4,4533 0,5490 4,7857 0,4598 4,4259 0,5491 

EMP 17.387,89 97.772,70 7.178,8570 8.482,2630 18.228,64 101.693,60 

SAP 507,9383 297,7188 449,4041 93,1409 512,2742 307,3533 

HOM 76,0879 27,9822 79,0662 30,7184 75,8426 27,9294 

N 92 7 85 

Posterior ao Desastre (2013) 

http://inep.gov.br/censo-escolar


9 
 

  Total Afetados Não Afetados 

Variáveis Média Desvio padrão Média Desvio padrão Média Desvio padrão 

PIB 36.712,39 44.195,96 22.204,82 4.821,6690 37.907,13 45.775,68 

CF 4.589,4570 15.918,79 4.520 4.565,1590 4.595,1760 16.523,81 

CH 4,9685 0,5684 5,40 0,3606 4,9329 0,5691 

EMP 49.856,40 272.774,10 25.348,57 28.923,38 51.874,69 283.711,60 

SAP 880,8948 542,0735 706,1333 121,0226 895,6337 561,2745 

HOM 77,8149 24,5172 62,6591 23,3791 79,0630 24,3192 

N 92 7 85 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Obs¹: PIB – PIB per capita; CF – Capital Físico; CH – Capital Humano; EMP – Empregos; SAP – Gasto Municipal 

de Saúde; HOM – Taxa de Homicídios.  

 

 O pareamento por entropia, considerando o momento da média, para a amostra de 

municípios fluminenses é disposto na Tabela 2. Na primeira parte desta tabela observa-se que, 

na ausência do pareamento, existem discrepâncias na magnitude das médias das variáveis entre 

municípios atingido pelo desastre (tratamento) e os demais (controle).  
 

Tabela 2: Resultados do pareamento por entropia 
Antes da Entropia 

  Tratamento Controle 

V. Independentes Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria 

CF 3.866 15.200.000 0,2710 3.281 145.000.000 8,0380 

CH 4,8170 0,2457 0,2799 4,4380 0,2989 0,1228 

EMP 8.105 79.100.000 0,5999 18.758 10.800.000.000 8,6310 

SAP 449,40 8.675 0,2015 512,30 94.466 1,8960 

HOM 77,81 1.119 1,3130 75,37 813,20 0,4898 

N 7 85 

Depois da Entropia 

  Tratamento     Controle     

V. Independentes Média Variância Assimetria Média Variância Assimetria 

CF 3.866 15.200.000 0,2710 3.866 13.500.000 0,5195 

CH 4,8170 0,2457 0,2799 4,8170 0,3646 -0,1614 

EMP 8.105 79.100.000 0,5999 8.108 85.200.000 2,3720 

SAP 449,40 8.675 0,2015 449,40 23.373 1,1130 

HOM 77,81 1.119 1,3130 77,81 700,80 0,0971 

N 7 85 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Obs¹: CF – Capital Físico; CH – Capital Humano; EMP – Empregos; SAP – Gasto Municipal de Saúde; HOM – Taxa 

de Homicídios.  

 

 Contudo, feito o balanceamento, segunda parte da Tabela 2, nota-se a eficácia do mesmo 

em construir pesos de tal maneira que cada observação do grupo de tratamento conta, agora, 

com um contrafactual correspondente no grupo de controle. É preciso reforçar que estes 

resultados foram comprovados por testes de médias, tanto para as diferenças entre os grupos, 

como para as similaridades após o pareamento. 

 

4.2. Analise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) 

 

 A análise exploratória de dados espaciais foi desenvolvida, por meio do teste join count 

para a variável dummy desastre (DD) e do teste I de Moran Diferencial para as demais variáveis. 
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Para o teste contagem de junções ou join count, foi selecionada a matriz ponderação espacial 

de seis vizinhos mais próximos. Pela Tabela 3 pode ser visto que o número de junções para a 

classe NN (municípios afetados pelo desastre contíguos a municípios afetados pelo desastre) 

foi maior do que seu valor esperado, o que reflete a ocorrência de padrões espaciais. No que diz 

respeito as junções NB (municípios afetados pelo desastre vizinhos de municípios que não 

foram afetados pelo desastre), o total de junções foi inferior ao valor esperado. De acordo com 

a literatura, esta situação transmite a ausência de padrões espaciais,   

 

Tabela 3: Autocorrelação espacial para a dummy desastre 
Tipo de Contagem Número de Junções Valor Esperado P-valor 

NN 9 1,3846 0,0000*** 

NB 24 39,2308 1,0000 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

 

 A opção pelo I de Moran Diferencial deu-se pelo fato do teste considerar a ocorrência 

de autocorrelação espacial com base em transformações que ocorrerem ao longo do tempo, 

como em um desastre natural9. A Tabela 4 mostra que, independentemente do grupo em 

questão, foram confirmados padrões espaciais positivos (convergência de características entre 

vizinhos / autocorrelação positiva) e negativos (divergência de características em vizinhos / 

autocorrelação negativa) nas variáveis investigadas.  

 

Tabela 4: Teste de autocorrelação espacial diferencial 
Variável Grupo Matriz Coeficiente P-valor 

PIB 
Tratamento k-1 -0,6675 0,0760* 

Controle k-2 0,2604 0,0090*** 

CF 
Tratamento k-4 -0,9771 0,0210** 

Controle k-3 0,0415 0,0750* 

CH 
Tratamento k-1 -0,9711 0,0690* 

Controle k-2 0,1232 0,0830* 

EMP 
Tratamento k-1 -0,7337 0,0630* 

Controle k-2 -0,0007 0,1800 

SAP 
Tratamento k-1 -0,5573 0,1720 

Controle k-4 0,1706 0,0150** 

HOM 
Tratamento k-5 -0,6585 0,0960* 

Controle k-4 0,1507 0,0100*** 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Obs¹: PIB – PIB per capita; CF – Capital Físico; CH – Capital Humano; EMP – Empregos; SAP – Gasto Municipal 

de Saúde; HOM – Taxa de Homicídios.  

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

 

4.3. Chuvas, deslizamentos de terras e seus efeitos no PIB per capita fluminense  

 

Acerca do o impacto do desastre no PIB per capita fluminense, conforme estabelecido 

na seção de estratégia empírica, iniciaram-se as estimações tendo como base o modelo de 

diferenças-em-diferenças padrão, sem o auxílio do pareamento por entropia. Com base na 

segunda coluna da Tabela 5, constata-se que os coeficientes da variável de interesse, dummy 

 
9 Maiores informações sobre os testes de autocorrelação espacial podem ser encontradas em Almeida (2012) e 

Anselin (2016). A escolha das matrizes de defasagens espaciais para a realização dos testes econométricos foi 

implementada através do procedimento de Baumont (2004). 
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desastre (DD), bem como das variáveis independentes capital físico, capital humano e taxa de 

homicídios não se apresentaram estatisticamente significantes.  

Em seguida, executando o pareamento, ou seja, utilizando pesos criados a partir das 

características das variáveis independentes e os aplicando-os, de forma que os grupos de 

tratamento e controle satisfaçam restrições de equilíbrio, observa-se a significância estatística 

da variável (DD) na terceira coluna da Tabela 5 (MQE). Contudo, testes realizados nos resíduos 

da regressão MQOE revelaram traços de autocorrelação espacial. Este fato refuta o pressuposto 

SUTVA estabelecido anteriormente, uma vez que na presença da dependência espacial, os 

efeitos do desastre não seriam restritos apenas aos municípios diretamente atingidos, 

transbordando para os municípios contíguos.  

 

Tabela 5: Estimações sem pareamento e sem controle espacial, com pareamento e sem controle 

espacial, e com ambos, tendo a dummy desastre (DD) como variável chave e seus efeitos sobre 

o PIB per capita fluminense 

Variável MQO MQOE SAR 
Efeitos 

Total Direto Indireto 

Constante 
3,9073*** 4,2434*** - - - - 

(0,7350) (0,0089) - - - - 

t 
0,1524*** 0,1966*** 0,1946*** 0,1973*** 0,1962*** 0,0012 

(0,0502) (0,0177) (0,0292) (0,0130) (0,0301) (0,0242) 

DD 
-0,0908 -0,0566** -0,0562*** -0,0579*** -0,0573*** -0,0006 

(0,0565) (0,0250) (0,0183) (0,0179) (0,0182) (0,0078) 

CF 
-0,0009 - - - - - 

(0,2341) - - - - - 

CH 
-0,0145 - - - - - 

(0,3557) - - - - - 

EMP 
0,0914* - - - - - 

(0,0528) - - - - - 

SAP 
0,0344* - - - - - 

(0,0204) - - - - - 

HOM 
-0,0498 - - - - - 

(0,0884) - - - - - 

WPIB 
- - 0,0089 - - - 

- - (0,1207) - - - 

Estatísticas 

R² 0,1854 0,0918 0,1351 - - - 

AIC 456,7463 511,0031 509,0086 - - - 

Matriz - k-6 k-5 - - - 

Tamanho da Amostra 184 184 184 - - - 

Fonte: Elaborada pelo autor. 

Obs¹: DD – Dummy Desastre; CF – Capital Físico; CH – Capital Humano; EMP – Empregos; SAP – Gasto 

Municipal de Saúde; HOM – Taxa de Homicídios.  

Obs²: Desvio Padrão entre parênteses. 

Nota: * Significativo a 10%; ** Significativo a 5%; *** Significativo a 1%. 

 

Seguindo, o próximo passo foi estimar modelos de diferenças-em-diferenças com o 

controle espacial, previamente descritos na seção estratégia metodológica: SDD-SAR, SDD-

SEM, SDD-SLX, SDD-SDM e SDD-SDEM. A escolha do modelo foi feita considerando dois 

critérios: após nova testagem dos resíduos da regressão, os mesmos não poderiam mais 

apresentar autocorrelação espacial; entre as regressões que cumpriram o primeiro critério, 

escolheu-se aquela que apresentasse o menor valor do critério de informação AIC. 
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Após este processo, chegou-se ao modelo SDD-SAR com pareamento por entropia. Pela 

quarta coluna da Tabela 5 constata-se que, mesmo incluindo a extensão espacial, a variável de 

interesse (DD) permaneceu apresentando significância estatística. Portanto, o acometimento do 

desastre fez com que, em média, houvesse uma redução de 5,46%10 no PIB per capita dos 

municípios diretamente afetados. Percebe-se, ainda, que a magnitude é dada pelo efeito direto, 

ou seja, do município nele mesmo.  

 O sinal e a magnitude (dadas as devidas proporções) do estimador do desastre, mesmo 

que de curto prazo, caminharam de acordo com o que já foi discutido na literatura, assim como 

em Okuyama e Sahin (2009), Bárcena (2010) e Ribeiro et al. (2014).  
 No âmbito da avaliação de desastres, tem-se mais uma combinação de técnicas que pode 

ajudar na mensuração dos impactos. Entretanto, os pesquisadores devem se atentar ao processo 

de implementação do grupo de controle, ou seja, da construção de contrafactuais ao grupo de 

tratamento. Na ausência do pareamento, o impacto do desastre sobre o PIB per capita dos 

municípios fluminenses foi nulo, ao passo que, com a inserção do pareamento por entropia, os 

efeitos encontrados foram negativos e estatisticamente significativos. 
 

5. Considerações Finais 

 

 Variados têm sido os artigos publicados com o enfoque na mensuração das 

externalidades promovidas por desastres. Neste, buscou-se avaliar o impacto do desastre natural 

ocorrido na Região Serrana, em 2011, sobre o crescimento econômico do PIB per capita dos 

municípios fluminenses diretamente afetados.  

 Diferentemente dos demais, o presente trabalho utilizou-se de um quase-experimento 

que controlou três potenciais problemas de identificação: externalidades implicando em 

dependência espacial, interferência de fatores não observados e que não se alteram no tempo, 

além dos fatores observados. Assim, entende-se que foi possível fornecer mais uma 

alterativa/ferramenta para a atuação dos indivíduos envolvidos no planejamento e na gestão de 

riscos dos desastres.  

 Os resultados mostraram que, em média, os impactos do desastre natural nos municípios 

pertencentes ao grupo de tratamento, ou seja, dos municípios diretamente afetados, foram 

negativos e estatisticamente significativos. O efeito total, neste caso, foi basicamente 

representado pelo efeito direto. 

 A fim de avançar sobre esta discussão, trabalhos futuros poderiam investigar como se 

deu a capacidade de recuperação dos municípios fluminenses pós-choque, dadas as suas 

especializações produtivas ou mesmo em relação ao dinamismo econômico de seus setores. 
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