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RESUMO 

Os modelos hedônicos de preços se tornaram uma ferramenta comum em micro-economia. Uma classe de 
aplicação importante diz respeito a modelos de preços de residências, em que as características do imóvel, 
a  vizinhança  e  outros  atributos  do  local  onde  se  situam  podem  ser  incluídos  na  especificação 
econométrica.  
 
Mas, quando o preço de uma residência está relacionado com o preço das propriedades adjacentes, os 
modelos tradicionais de preços hedônicos não podem captar perfeitamente os efeitos da localização. O 
reconhecimento das limitações dos modelos hedônicos tradicionais para contabilizar os efeitos espaciais 
tem levado, nos últimos anos,  ao desenvolvimento e utilização de técnicas econométricas espaciais e 
estatística espacial nas análises do mercado imobiliário.`
 
Nos modelos  espaciais  hedônicos,  os aspectos de localização das observações são tratados de forma 
explícita.  A  utilização  destes  modelos  para  estimar  funções  fornece  uma  maneira  mais  precisa  para 
determinação  do  preço  ou  do  valor  da  habitação  e,  além disto,  levar  em conta  efeitos  espaciais  é 
importante para que se possa compreender o mercado habitacional urbano.
 
Ocorrem  duas  formas  de  efeitos  espaciais,  a  autocorrelação  espacial  e  a  heterogeneidade  espacial. 
Autocorrelação é um caso especial de dependência transversal em relação ao posicionamento relativo, à 
distância espacial ou ao arranjo das observações no espaço geográfico, ou seja,  ocorre uma interação 
generalizada  ("Eu  sou  vizinho  do  meu  vizinho"),  que  exige  a  aplicação  de  técnicas  especializadas 
(Anselin e Lozano-Garcia, 2008). 

A heterogeneidade espacial é um caso especial de instabilidade estrutural que pode ser proveniente de 
características espacialmente diferenciadas da demanda, da oferta ou ainda de barreiras institucionais. É 
provável que os padrões espaciais no mercado imobiliário surjam de uma combinação de heterogeneidade 
espacial e dependência espacial (Anselin, 1998).

O objetivo deste estudo é verificar a ocorrência de autocorrelação espacial e de heterogeneidade espacial 
no  mercado  habitacional  de  São  Paulo,  com  base  em  preços  de  apartamentos  correspondentes  a 
lançamentos imobiliários ocorridos em dez anos (3.590 condomínios verticais). O programa GeoDa, que 
permite a realização de testes a partir de dados georreferenciados, será utilizado nas análises.
 

Palavras-chave: autocorrelação espacial, heterogeneidade espacial, mercado de imóveis.

mailto:hochheim@ecv.ufsc.br
mailto:ecv1aej@ecv.ufsc.br
mailto:ecv3mtc@ecv.ufsc.br


10ª Conferência Internacional da LARES
Setembro 15-17, 2010                São Paulo, Brasil

Spatial Autocorrelation and Spatial Heterogeneity: A study of spatial 
effects in the housing market of São Paulo

ABSTRACT 

Hedonic price models have become a common tool in applied micro-economics and an important 
class of application pertains to house price models. However, the price of a house is likely to be 
related to the price of adjacent properties and traditional hedonic price models cannot perfectly 
capture  the  effects  of  location.  Recognition  of  limitations  of  traditional  hedonic  models  to 
account for spatial effects has led recent years to the development and use of spatial econometric 
and statistical techniques in real estate applications.

There  are  two  forms  of  spatial  effects  in  econometric  models,  referred  to  as  spatial 
autocorrelation  (or spatial  dependence)  and spatial  heterogeneity.  Spatial  autocorrelation is  a 
case of dependence related to the relative positioning,  distance or spatial  arrangement  of the 
observations  in  geographic  space,  or  more  generally,  in  network  space.  This  implies  a 
simultaneous feedback between observations (“I am my neighbor’s neighbor”), which requires 
the  application  of  specialized  techniques  (Anselin  and  Lozano-Gracia,  2008).  Spatial 
heterogeneity  is  a  special  instance  of  structural  instability  that  may  originate  from spatially 
differentiated characteristics of demand, supply or institutional barriers. Spatial patterns in the 
housing market are expected to arise from a combination of spatial  heterogeneity and spatial 
dependence (Anselin, 1998).

The aim of this study is to check the occurrence of spatial effects in the housing market of São 
Paulo, using property data from ten years (3,590 vertical condominiums). The program GeoDa is 
used, since it allows doing tests from georreferenced data. 

Key-words: spatial autocorrelation, spatial heterogeneity.
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1. INTRODUÇÃO

Nos  modelos  de  equações  de  regressão  do  preço  –  equações  hedônicas  -  tradicionalmente 
utilizadas para avaliação de imóveis, considera-se o imóvel como um bem heterogêneo, formado 
por um conjunto de atributos, e cada um contribui para a formação do preço da propriedade. Os 
atributos,  individualmente,  não  têm preços  explícitos,  mas  preços  implícitos  atribuídos  pelo 
mercado, que podem ser considerados como sendo os preços hedônicos dos atributos. Assim, o 
preço explícito de uma propriedade particular é a soma dos preços hedônicos dos vários atributos 
contidos no conjunto.
De acordo com Malpezzi (2002), as características  de um imóvel devem gerar conforto e bem 
estar. Assim, os atributos do produto relativos à localização, ambiente da vizinhança e estrutura 
da  residência,  em  conjunto  ou  isoladamente,  conferem  ao  produto  uma  combinação  de 
características, que são entendidas objetivamente ou subjetivamente pela demanda. O preço das 
moradias é determinado pelo valor de suas características. 
Os modelos de preços hedônicos podem ser utilizados para identificação da influência de certos 
fatores no preço das propriedades, porém, de acordo com Anselin (1988), modelos hedônicos de 
preços  de residências  que não levam em consideração  efeitos  espaciais  podem conter  pouca 
especificação e levar a conclusões erradas. 
As regressões envolvem três tipos de atributos: estruturais, que são relativos às características 
físicas da residência; os locacionais ou de acessibilidade, que têm como base a distância a polos 
de  valorização  como  escolas  e  hospitais; e  espaciais,  relativos  à  vizinhança,  ou  seja,  às 
características das propriedades vizinhas.
Estudos hedônicos que consideram aspectos espaciais estão no campo da econometria espacial 
que é um subcampo da estatística espacial. 
A econometria espacial é relevante no estudo do mercado habitacional porque leva em conta 
explicitamente,  nos  modelos,  a  influência  espacial.  A influência  dos  efeitos  espaciais  só foi 
adicionada  aos estudos nos anos 1990 e,  de acordo com Anselin  (2002),  têm recebido mais 
atenção nos últimos anos.
O  desenvolvimento  da  estatística  espacial  ocorreu  pela  necessidade  de  quantificação  da 
dependência espacial presente em um conjunto de geodados, que são dados que estão vinculados 
à sua localização geográfica. Segundo Anselin (1992), a característica da análise estatística de 
dados espaciais é ter seu foco em identificar padrões espaciais de lugares e valores, verificar 
associação espacial  entre eles e a variação sistemática do fenômeno por localização.  O autor 
ainda ressalta que estes padrões espaciais, conhecidos como efeitos espaciais, afetam a validade 
dos métodos estatísticos tradicionais.
Um  sistema  de  informações  geográficas,  com  o  preço  vinculado  ao  endereço  de  cada 
propriedade  possibilita  o  cálculo  de  medidas  de  proximidade,  que  podem ser  utilizadas  em 
modelos espaciais (BOURASSA et al. 1997).

2. CARACTERÍSTICAS DA HABITAÇÃO

Cada  definição  de  habitação  ou  residência  satisfaz  o  propósito  de  uma  pesquisa  ou  de  um 
mercado habitacional particular. A definição mais comumente utilizada deriva do conceito de 
que esta é uma mercadoria complexa com múltiplas características (LANCASTER, 1966).
Fisher  e  Fisher  (1954)  consideram  que  as  duas  características  principais  das  unidades 
imobiliárias são a durabilidade e a imobilidade. A imobilidade implica que os serviços devem ser 
consumidos no próprio local. Poucas unidades podem ser adaptadas facilmente para demandas 
que mudam por diferentes  tipos de serviços no local  em que elas estão.  A durabilidade  das 
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residências é de algumas décadas e eventuais alterações são caras, pois envolvem muito trabalho 
e  aplicação  de  materiais  duráveis  e,  como não costumam gerar  retorno,  geralmente  não  são 
executadas. Assim, o estoque muda lentamente com a adição de novas unidades, exceto para 
alguns locais particulares.
As residências podem ser classificadas em grupos de produto em termos de componentes de cada 
característica em alguma dimensão (MACLENNAN et al., 1987), que podem ser identificados de 
várias formas. Desta forma, o tamanho da residência pode ser medido pela área ou pelo número 
de quartos. 
Para Straszheim (1975, apud GOODMAN e THIBODEAU, 2003), o preço das residências pode 
variar consideravelmente dentro da área metropolitana devido à heterogeneidade das residências. 
Além  disto,  fatores  relacionados  à  quantidade  de  residências  em  oferta  também  podem 
influenciar o preço.
Devido a estas características, a dimensão espacial desempenha um papel importante no mercado 
e  a  explicação  disso constitui  a  finalidade  predominante  da teoria  habitacional  urbana local. 
Observações em qualquer conjunto de habitações de uma zona urbana revelam que, em cada 
local existem semelhanças, como o caso de famílias do mesmo grupo sócio-econômico e com 
rendimentos  similares  que tendem a se agrupar em áreas bem definidas.  Uma explicação de 
influências espaciais no mercado habitacional urbano é que este é separado em uma série de 
submercados quase independentes (BALL e KIRWAN, 1977).
Para  Tu  (1997),  a  residência  é  definida  como  um  produto  com  múltiplas  características 
classificadas em espacial ou não espacial; assim, considera que características da vizinhança em 
relação  à  aparência  física  das  residências  do  entorno  e  as  atributos  do  local   constituem  a 
diferenciação espacial e as outras características como o tipo de residência ou ano de construção 
compõem a dimensão não espacial. 
A localização geográfica não garante que todos os consumidores de uma determinada localidade 
tomarão as mesmas decisões de compra, mas essa abordagem de segmentação ajuda a identificar 
alguns padrões gerais (BOONE e KURTZ, 2009).

3. ECONOMETRIA ESPACIAL

Anselin  (1988)  define  econometria  espacial  como  um  conjunto  de  técnicas  que  tratam  das 
peculiaridades causadas pelo posicionamento espacial - os efeitos espaciais - e promovem uma 
maneira de se encontrar especificação apropriada na análise estatística de modelos regionais. Os 
efeitos espaciais são de dois tipos, a saber, autocorrelação espacial e heterogeneidade espacial. 
Os modelos espaciais são especificados por regressões lineares com interdependência espacial, o 
que inclui a observação da relação entre cada unidade com aquelas que são suas vizinhas. Isto se 
baseia na primeira lei da geografia enunciada por Tobler em 1970, que diz que tudo tem relação 
com tudo mais, porém, o que está próximo está mais relacionado. Anselin e Bera (1998) citam 
que a dependência espacial é a regra e não a exceção.
No modelo clássico de regressão linear o pressuposto é que os erros devem ser homocedásticos e 
não autocorrelacionados. Assim, o modelo de regressão linear tradicional tem a limitação de não 
ter a capacidade de controlar efeitos espaciais, já que o pressuposto seria violado (Almeida e 
Haddad, 2004). 
O padrão da interação no espaço econômico tem uma natureza multidirecional o que produz 
efeitos espaciais: a heterogeneidade espacial e a autocorrelação espacial. A heterogeneidade diz 
respeito  a  aspectos  da estrutura  socioeconômica  no espaço,  ocasionando diferentes  respostas 
dependendo do lugar. Na autocorrelação espacial o valor de uma variável de interesse em uma 
certa localidade, depende do valor dessa variável nas localidades vizinhas. 

3.1. Autocorrelaçao espacial
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Na estatística clássica, o conceito de correlação diz respeito à relação de duas variáveis, ou seja, 
mede a concentração de uma variável com relação à concentração da outra, de modo que, quando 
as concentrações das duas aumentam simultaneamente, a correlação é positiva, e quando as duas 
variações  nas  concentrações  têm  sentidos  contrários  é  negativa.  Na  estatística  espacial,  os 
padrões de associação são diferentes da convencional, pois a correlação se refere ao conceito de 
vizinhança e mensura a semelhança entre o valor de uma variável em uma área e o valor da 
mesma variável em áreas consideradas vizinhas.
Autocorrelação espacial, ou dependência espacial, significa que o valor de uma variável, como o 
preço de um imóvel, em uma certa localidade depende do preço dos imóveis nas localidades 
vizinhas.  A autocorrelação  pode também estar  associada,  à  baixa especificação  dos modelos 
estatísticos, pela ausência de variáveis importantes ou ao uso de funções inadequadas que não 
capturam os efeitos das características no preço.
No  mercado  habitacional,  a  autocorrelação  espacial  ocorre  especialmente  por  causa  das 
características  das  residências.  Pode-se  verificar  que  residências  próximas  tendem  a  ter 
semelhanças físicas, como a área ou a idade da construção, além de atributos do local em que se 
situam  também  semelhantes,  e  assim,  as  famílias  que  residem  em  uma  mesma  vizinhança 
utilizam  as  mesmas  estruturas  urbanas.  De  acordo  com  Gillen  et  al.  (2001),  estas  famílias 
seguem padrão de trocas parecido,  sugerindo também que os padrões  de acessibilidade são 
similares. 
Na análise de dependência espacial, busca-se verificar a associação que depende, especialmente, 
da distância, mas que pode ser representada também pela conectividade, como o tempo ou custo 
de deslocamento entre os pontos, ou seja, o termo “vizinho” está baseado no padrão espacial 
adotado.
É importante que se detecte a ocorrência de autocorrelação espacial nos modelos, pois isto pode 
implicar  que  o  modelo  de  regressão  especificado  tenha  estrutura  autoregressiva,  com 
dependência  não linear  entre  as variáveis  dependentes  e independentes  ou que uma ou mais 
variáveis  regressoras importantes  estejam faltando.  De acordo com Anselin e Bera (1998), a 
presença de dependência espacial em dados georreferenciados deve ser utilizada ao se procurar 
uma melhor adequação de modelos, mas também quando o objetivo é a interpretação de como a 
forma de interação espacial está relacionada ao processo econômico e social que existe por trás.
A autocorrelação do tipo erro espacial  aparece quando existe correlação espacial  no erro das 
variáveis explicativas ou variáveis omitidas, como é o caso de variáveis ligadas a poluição ou 
ruído, que estão associadas a todas observações de uma vizinhança, mas são difíceis de se medir 
ou  de  se  saber  o  quanto  podem  influenciar  nos  preços  das  residências.  Este  tipo  de 
autocorrelação também pode ser ocasionado por erro de medida das variáveis, que podem estar 
vinculadas  a  divisões  artificiais  da unidade  geográfica  que  não coincidem com a verdadeira 
dimensão do fenômeno observado, ou ainda, a pouca especificação da função utilizada. 
A autocorrelação espacial  positiva indica similaridade,  pois ocorre quando valores altos - ou 
baixos - de uma variável tendem a se agrupar no espaço, enquanto a negativa indica que, em 
determinado local, os vizinhos apresentam valores diferentes. 

3.2. Heterogeneidade espacial

Além  da  autocorrelação  espacial,  verifica-se  um  segundo  tipo  de  efeito  espacial,  a 
heterogeneidade, que se refere à unicidade de cada lugar, ou seja, à diferenciação espacial ou 
regional. Cada localização é possuidora de características únicas, assim, a heterogeneidade está 
associada a uma ausência de estabilidade do comportamento das variáveis sobre o espaço, e os 
parâmetros que caracterizam as unidades variam com a localização.
Heterogeneidade espacial se refere à variação na relação através do espaço ou a uma variação 
sistemática  de  comportamento  de  um  certo  processo  no  espaço.  Isto  geralmente  provoca 
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heterocedasticidade  nos  termos  do  erro,  o  que  viola  um pressuposto  do  modelo  clássico  de 
regressão (CAN, 1990).
Os parâmetros das equações hedônicas de preços de residências são estimados usualmente pelo 
método dos mínimos quadrados ordinários e neste procedimento assume-se que os resíduos são 
independentes e uniformemente distribuídos, com média zero, variância constante e covariância 
zero. Quando os resíduos estão espacialmente correlacionados, o pressuposto é violado, já que a 
covariância não é zero e a estimação deixa de ser eficiente e assim, os parâmetros devem ser 
estimados por um modelo que leve em consideração a autocorrelação espacial. 
De  acordo  com  Gillen  et  al.  (2001),  os  resíduos  dos  preços  podem  estar   espacialmente 
autocorrelacionados  por  três  motivos:  primeiro,  porque  as  externalidades  em  uma  região 
influenciam o valor de mercado das residências vizinhas de maneira similar. Thibodeau (1990, 
apud GILLEN et al, 2001) demonstrou que a construção de grandes edifícios de escritórios reduz 
o valor de mercado das residências  que se situam nas suas imediações,  em cerca de quinze 
porcento.  Segundo, que outras informações sobre estrutura e características  do local  não são 
facilmente obtidas e também ficam excluídas nos estudos, como a qualidade do ensino ou taxa 
de criminalidade em uma região que são difíceis  de se observar. Além disso, as informações 
socioeconômicas e demográficas são obtidas pelo censo que só é realizado a cada dez anos. 
Quando as equações hedônicas são utilizadas nos modelos de preços das residências, o resíduo 
conterá informações destas características que não foram observadas. Em terceiro lugar, mesmo 
em uma situação ideal onde todas as características estejam disponibilizadas, é difícil se ajustar 
um modelo especificamente correto,  como o caso de se especificar  corretamente  o quanto a 
qualidade das escolas influencia o preço das residências.
Informações sobre os determinantes das externalidades da vizinhança no mercado residencial são 
difíceis  de  se  obter,  conseqüentemente  estas  variáveis  ficam omitidas  nos  estudos  empíricos 
sobre  o  preço  das  habitações.  A  baixa  especificação  dos  modelos  pode  contribuir  para  a 
autocorrelação espacial dos resíduos dos preços das equações hedônicas das habitações. Vários 
pesquisadores (Goodman e Thibodeau, 2003; Bourassa et al, 2007; Long et al, 2007; Bourassa et 
al,  2008)  desenvolveram  modelos  de  preços  hedônicos  para  habitação  que  examinam  a 
autocorrelação espacial dos preços e dos resíduos dos preços das residências.  
A  heterogeneidade  espacial  diz  respeito  a  aspectos  da  estrutura  socioeconômica  do  espaço 
geográfico (ANSELIN, 1988). A instabilidade estrutural no espaço pode ser observada na forma 
de coeficientes das variáveis do modelo que variam conforme a localização, de variância não 
constante dos erros (heterocedasticidade) ou da existência de formas funcionais diferentes para 
determinados subconjuntos de dados. Nesse caso, a conseqüência prática é a inadequação de se 
ajustar  um  mesmo  modelo  teórico  para  todo  o  conjunto  de  dados.  Se  a  localização  das 
observações  for  o  fator  determinante  da  instabilidade,  a  estrutura  espacial,  ou  seja,  a 
heterogeneidade,  deve  ser  considerada  explicitamente,  e  as  ferramentas  econométricas 
tradicionais não funcionam (PERUZZO TRIVELLONI e HOCHHEIM, 2006). 
Recentemente, em estudos referentes a autocorrelação espacial, está em foco, especialmente nos 
Estados Unidos, o desenvolvimento de ferramentas de análise que utilizam as coordenadas de 
localização, com o objetivo de melhorar a acuidade e realismo dos modelos.

4. MODELOS DE REGRESSÃO COM EFEITOS ESPACIAIS

Os modelos de regressão espacial também necessitam dos três principais pressupostos do modelo 
de regressão convencional, ou seja, os erros são normais com média zero; os erros têm variância 
constante (homocedasticidade); os erros são não correlacionados. Porém, ao se incorporar na sua 
estrutura o fator “espaço”, na maioria das vezes, são eliminados os problemas de autocorrelação 
e heterocedasticidade mencionados anteriormente, isso porque esse último ocorre, dentre outros 



Página 5 de 14

motivos, devido à ausência de variáveis, sejam observáveis ou não observáveis como é o caso do 
“espaço”.
Para uma certa variável  y, a matriz de pesos espaciais  Wy é a média ponderada do valor da 
variável y da vizinhança. Vizinhança, na autocorrelação espacial ou associação espacial pode ser 
entendida como uma tendência de que o valor de uma variável associada a uma determinada 
localização  assemelha-se  mais  ao  valor  de  amostras  vizinhas  suas  do  que  ao  restante  das 
localizações, em um conjunto amostral. No mesmo sentido, Wε corresponde à média ponderada 
do valor do erro (ou resíduo) da equação da vizinhança.
De acordo com Gillen (2001), a autocorrelação espacial dos preços, assim como a dos resíduos 
dos preços,  é função da distância e da direção que separa as residências.  Mas a inclusão da 
direção  além  da  distância  nos  modelos,  torna  a  análise  complexa  e  assim,  nos  estudos  do 
mercado  habitacional,  não  se  considera  usualmente  esta  dimensão  e  busca-se  verificar  a 
associação  que depende,  especialmente,  da distância  (TU, 2007).  Na análise  de dependência 
espacial, a associação pode ser representada, também, pela conectividade, como tempo ou custo 
de deslocamento entre os pontos, ou seja, o termo “vizinho” está baseado no padrão espacial 
adotado. De acordo com Peruzzo Trivelloni e Hochheim (2006), a matriz de pesos espaciais W 
influencia fortemente os resultados dos modelos.

4.1. Modelo geral com efeitos espaciais globais

A dependência espacial pode ser incorporada aos modelos clássicos de regressão pela adição de 
uma variável  independente  correspondente à variável  dependente defasada (WY)  ou por uma 
estrutura espacialmente defasada no erro da regressão (Wε).  Segundo Anselin (1988), a forma 
geral  de  um modelo  espacial  auto-regressivo  global  está  representado  na  Equação  (1).  Um 
processo auto-regressivo é aquele em que uma variável é explicada por si própria, como acontece 
nos modelos de séries temporais e, no caso dos modelos espaciais, a variável é explicada também 
pelos seus vizinhos. 

Y = ρ W Y    + β X + ε
ε = λ Wε  +  u

Então:

Y = ρ W Y    + β X + λ Wε  +  u (1)

Onde: Y é a variável dependente; ρ e λ são coeficientes de autocorrelação espacial; X é a matriz 
das variáveis independentes dos dados; W Y e Wε são matrizes de pesos espaciais;  β é o vetor 
dos coeficientes; ε  é o vetor de resíduos e  u  é o vetor dos resíduos não correlacionados ou erro 
aleatório.

Este modelo considera a dependência espacial na variável dependente Y  e no erro aleatório ε, e 
não  necessariamente  as  matrizes W Y  e W ε precisam ser  diferentes.  Os outros  modelos  são 
derivados deste, como serão apresentados a seguir. 

4.2. Modelo de defasagem espacial – (Spatial Lag Model)
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É utilizado quando se deseja explicar a variável dependente Y  a partir dela mesma e de outras 
variáveis explicativas. É obtido da Equação (1), fazendo  Wε  = 0. 

Y  = ρ W  Y     + β X +  u  (3)

onde todos os parâmetros são como na Equação (1).

     Se o parâmetro espacial ρ na Equação (3) for zero, então o modelo resultante é exatamente 

igual a um modelo de regressão convencional. Quando o valor de  ρ estiver próximo de zero 

(baixa  dependência  espacial),  pouca  informação  será  agregada  a  β,  enquanto  que  se  estiver 

próximo de +1 ou -1 (alta  dependência  espacial),  um valor  significativo  será  agregado a  β. 
Assim, pode-se considerar que a regressão espacial corrige os parâmetros do modelo, quando 
comparada à regressão convencional (Câmara et al., 2002).

4.3. Modelo de erro espacial

Neste modelo a estrutura espacial está no erro aleatório. É obtido a partir da Eq. (1) fazendo-se 
W Y =  0
  

Y  = β X + λ W ε  +  u (4)

onde todos os parâmetros são como na Equação (1).
Este modelo é apropriado quando o resíduo resultante de um modelo de regressão convencional 
possui dependência espacial, constatada pelo I de Moran, ou seja o erro é função do erro dos 
vizinhos.  Outros  fatores  que corroboram a utilização  desse modelo  são os  erros  de medida, 
ausência  de  variáveis  explicativas  ou variáveis  não-observáveis,  além da heterocedasticidade 
(CÂMARA et al., 2002). 

4.4. Modelos com efeitos espaciais locais

Os  modelos  espaciais  globais  partem  do  pressuposto  que  o  processo  espacial  analisado  é 
estacionário,  ou seja,  possui  um único padrão de associação  espacial.   Câmara  et  al.  (2002) 
argumentam que a estacionariedade nem sempre ocorre, pois na prática, para conjuntos de dados 
censitários  de  médio  e  grande  porte,  a  natureza  dos  processos  espaciais  é  tal  que  diversos 
padrões de associação espacial podem estar presentes. Esta hipótese, que pode ser verificada, por 
exemplo, pelos indicadores locais de autocorrelação espacial, está na origem aos modelos cujos 
parâmetros variam no espaço. 
Dessa forma foram desenvolvidos os modelos com efeitos espaciais locais, a fim de se ter um 
refinamento  maior  do  modelo  e  um  melhor  entendimento  do  processo  espacial,  que  são 
utilizados  quando  o  processo  é  não-estacionário,  e  por  isso,  há  a  necessidade  de  que  os 
coeficientes da regressão reflitam essa heterogeneidade espacial (CÂMARA et al., 2002). 
Morettini (2009) aplicou este modelo para estudo da segmentação do mercado habitacional de 
São Paulo.

4.5. ÍNDICE I de MORAN GLOBAL
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Este índice é o mais difundido para verificação de dependência espacial e mede a autocorrelação 
espacial a partir do produto dos desvios em relação à média. Ele representa uma medida global 
da autocorrelação espacial, pois indica o grau de associação espacial presente no conjunto de 
dados.  É  uma  medida  importante,  porque  sintetiza  inúmeras  possibilidades  de  padrões  de 
associação local entre as amostras georreferenciadas. São nestes padrões locais que em grande 
parte reside a informação relevante para análises geográficas. Especificamente em análises intra-
urbanas é fundamental que se investigue as configurações locais de associação espacial pois o 
foco da análise é justamente a observação da organização territorial interna, ou seja, importa 
saber  como  determinadas  características  geográficas  se  distribuem  espacialmente,  se  há 
concentrações ou tendências de determinadas características que possam revelar os elementos 
territoriais estruturais.
O índice  I de Moran Global é semelhante  ao coeficiente  de correlação convencional,  já que 
possui  um  termo  que  é  produto  dos  desvios  em  relação  à  média  global,  ponderada  pela 
proximidade  geográfica  entre  áreas  vizinhas,  ou  seja,  é  um coeficiente  de  correlação  entre 
valores da mesma variável em locais vizinhos.
Neste índice a hipótese nula é de independência espacial. Como o coeficiente de correlação de 
Pearson, o  I de Moran varia de -1 a +1, onde valores próximos de zero indicam ausência de 
autocorrelação espacial, valores positivos (entre 0 e +1) indicam autocorrelação direta e valores 
negativos (entre 0 e   -1) autocorrelação inversa.  
Deve ser realizado um teste para se estabelecer a validade estatística do Índice de Moran, sendo 
que o mais utilizado é o de pseudo-significância..
A significância do Índice de Moran Local (Lisa) é realizada da mesma forma que para o Índice 
de Moran Global (I), avaliada sob a hipótese de normalidade; para cada área é calculado o índice 
local  e  em seguida  faz-se  a  permutação  aleatória  dos  valores  das  demais  áreas  (ANSELIN, 
1995). 
Uma vez determinada a significância estatística deste índice é útil elaborar um mapa indicando 
as regiões que apresentam correlação local significativamente diferente do resto dos dados. Estas 
regiões podem ser vistas como bolsões de homogeneidade, no caso, regiões de concentração de 
valores  elevados  dos  atributos  e  regiões  com  valores  reduzidos  dos  atributos.  Essas  áreas 
possuem dinâmica espacial própria e merecem análise detalhada. 

5. ANÁLISE EXPLORATÓRIA

Um aspecto  fundamental  da  análise  exploratória  espacial  é  a  caracterização  da  dependência 
espacial,  mostrando  como  os  valores  estão  correlacionados  no  espaço.  Neste  contexto,  uma 
função utilizada para estimar quanto o valor observado de um atributo numa região é dependente 
dos valores desta mesma variável nas localizações vizinhas é a autocorrelação espacial. 
O índice de Moran mede a autocorrelação espacial a partir do produto dos desvios em relação à 
média, porém há outras medidas que apesar de similares, medem a dependência espacial a partir 
de outras operações, ou seja, diferença simples como no índice de Geary ou soma simples como 
nas estatísticas G (ANSELIN,1992). 
Para verificação da dependência espacial e ajuste do modelo de regressão espacial é necessária a 
definição das matrizes W : matrizes de proximidade espacial. É importante definir mais de uma 
matriz  W a  fim de refinar  e  melhor caracterizar  a dependência  espacial,  que pode estar 
presente tanto na variável dependente quanto no erro aleatório, ou em ambos.
Se não for constatada a dependência espacial pode-se aplicar o Modelo de Regressão Tradicional 
(Mínimos Quadrados Ordinários), mas se for constatada a dependência espacial deve-se verificar 
qual é o modelo mais adequado.

5.1. Dados – coleta e preparação
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Inicialmente  foram  coletados  dados  sobre  os  lançamentos  imobiliários  correspondentes  a 
edifícios de apartamentos da cidade de São Paulo (3.590 lançamentos imobiliários, com um total 
de 237.255 apartamentos), vinculados ao endereço de cada empreendimento e, a seguir, foram 
estabelecidas suas coordenadas geográficas (latitude e longitude). 
Os  dados  que  compõe  este  estudo  foram  selecionados  a  partir  de  uma  base  de  dados  da 
Embraesp  (Empresa  Brasileira  de  Estudos  de  Patrimônio)  com lançamentos  imobiliários  do 
município  de  São  Paulo,  que  incluem  unidades  residenciais  em  condomínios  verticais, 
horizontais e também unidades comerciais, de dezembro de 1998 até novembro de 2008, e foram 
reunidos a partir de uma divulgação on line no site do Secovi de São Paulo, sendo que estavam 
disponibilizados para acesso nos últimos meses de 2008, quando se deu esta pesquisa.
O preço atribuído ao lançamento é o preço de venda de um dos apartamentos do condomínio; 
considera-se que é igual para todos os apartamentos de um mesmo condomínio. Apesar de existir 
a  influência  de  fatores  como o número  do andares,  andar  em que o apartamento  se  situa  e 
posicionamento relativo da unidade no andar, considera-se que os preços são os mesmos para 
todas as unidades. Cada preço está associado com variáveis indicando o endereço completo e 
características físicas da residência.

5.2. Verificação da ocorrência de autocorrelação espacial – Índice  de Moran para a 
variável preço 

Após os testes verificou-se que a distância limite mais apropriada para o cálculo da matriz de 
pesos espaciais distância de 0,15 km. Ocorre autocorrelação espacial global, com um grau de 
associação  entre  os  valores  observados  e  a  média  ponderada  dos  valores  da  vizinhança  de 
0,5389,  o  que  indica  que  o  padrão  de  distribuição  espacial  apresentado  pelos  dados  não  é 
aleatório. 
O valor de 0,5389 do índice de Moran, por ser positivo, indica a existência de uma associação de 
similaridade entre os valores da variável estudada com as que estão na localização espacial da 
mesma.  Desta  forma,  empreendimentos  com  valores  altos  tendem  a  estar  localizados  na 
vizinhança dos que também possuem valores altos e, os de valores baixos estão cercados dos que 
têm valores baixos.
Foi  utilizado  o  teste  de  pseudo-significância  para  se  examinar  a  significância  estatísitica  e 
verificou-se que para 999 permutações apresentou valor esperado E(I) igual a -0,0003 e uma 
probabilidade  de  significância  de  0,0010 (P-value).  Com isto,  rejeita-se  a  hipótese  nula,  de 
independência espacial, ao nível de significância de 0,1% e pode-se descartar a aleatoriedade da 
distribuição bem como se confirmar a autocorrelação espacial.  

5.3. Verificação da ocorrência de heterogeneidade espacial – regressão espacial

As  variáveis  incluídas  no  modelo  foram:  área  útil,  área  proporcional  de  condomínio 
(correspondente à área total menos área útil), distância à Praça da Sé e data (que relaciona os 
meses em que os empreendimentos foram lançados). Foram testadas, também, outras variáveis, 
porém não representaram melhora do modelo ou se mostraram incoerentes e, assim, não foram 
incluídas, como o caso da distância ao metrô,  distância à escola particular mais próxima e o 
número de unidades por andar. 
Com referência ao ajuste da forma funcional, algumas variáveis foram transformadas através da 
função logarítmica.   O R2 ajustado do modelo dos Mínimos Quadrados Ordinários é igual a 
0,950820, o que indica um ajuste bom. 
Para o diagnóstico de dependência espacial,  e verificação do modelo espacial mais adequado 
foram  utilizadas  as  estatísticas  de  Lagrange.  Foram  calculadas  diversas  matrizes  de  pesos 
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espaciais e a que apresentou o melhor resultado foi a composta por vizinhos localizados dentro 
de um raio de 1 km (W1000).
Verificou-se, pelo valor do Robust LM (error) de 4838.3308798, com probabilidade associada de 
0,0000000, a ocorrência de heterogeneidade espacial, e, assim, foi aplicado o teste de regressão 
do modelo de erro espacial, com matriz de pesos espaciais W1000.
O R2 no modelo error é 0,974551, ou seja, superior ao valor obtido na aplicação do modelo de 
regressão tradicional. Porém, em modelos de regressão espacial este índice não é a medida mais 
apropriada  para  que  se  verifique  o  ajuste.  De  acordo  com  Anselin  (2004),  o  valor  obtido 
corresponde a um pseudo R2  que não pode ser comparado diretamente com o R2  de modelos 
clássicos.  Nestes  casos,  é  mais  conveniente  a  avaliação  por  outros  critérios  como o Critério 
Akaike, Critério Schwarz e Log likelihood. . 
O Critério Akaike passou de -778,54 do modelo clássico para -2821,99 no modelo espacial e o 
Critério Schwarz passou de -747,696 do modelo clássico para -2791,146395 no modelo espacial; 
ambos  diminuiram em relação  ao  modelo  clássico,  o  que  indica  uma melhora  no  ajuste  da 
especificação do modelo espacial. O Log likelihood cresceu de 394,27 do modelo clássico para 
1415,995122 no modelo de erro espacial, confirmando a melhora do ajuste pelo acréscimo da 
variável defasagem espacial do resíduo como variável independente.
Os coeficientes das variáveis independentes permanecem altamente significantes (P<0,0000000), 

e como o  λ  também é altamente significante, pode-se considerar que o poder explicativo do 
modelo está ligado a valores da vizinhança.      
Nos modelos espaciais tem-se um número mais limitado de diagnósticos que no modelo clássico. 
O teste Likelihood Ratio para a autocorrelação espacial do resíduo compara com o modelo nulo, 
ou seja, a regressão clássica com o modelo espacial. Pelo valor da probabilidade do Likelihood 
Ratio (0,0000000), pode-se ter  a confirmação da grande significância do coeficiente espacial 
autorregressivo.

5.4. Efeitos espaciais - resultados

No diagnóstico de dependência  especial  (Quadro 1), para a matriz de pesos W1000, pode-se 
verificar  que o Multiplicador  de Lagrange SARMA indica que ocorrem tanto autocorrelação 
espacial como heterogeneidade espacial no município de São Paulo, considerando-se os dados de 
lançamentos imobiliários de dezembro de 1998 a novembro de 2008.  

Quadro 1- Diagnóstico de dependência espacial

DIAGNOSTICS FOR SPATIAL DEPENDENCE               
FOR WEIGHT MATRIX : W1000.GWT  (row-standardized weights)

TEST                          MI/DF      VALUE          PROB 
Moran's I (error)           0.395741    71.6719317      0.0000000
Lagrange Multiplier (lag)       1      415.6427138      0.0000000
Robust LM (lag)                 1      208.8708881      0.0000000
Lagrange Multiplier (error)     1      5045.1027056     0.0000000
Robust LM (error)               1      4838.3308798     0.0000000
Lagrange Multiplier (SARMA)     2      5253.9735936     0.0000000

6. COMENTÁRIOS
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Nesta  pesquisa  propôs-se  analisar  a  ocorrência  autocorrelação  espacial  e   heterogeneidade 
espacial no mercado habitacional do município de São Paulo, e a existência de relação entre o 
Preço dos empreendimentos e sua localização.  
O valor positivo do índice global de Moran indica que a autocorrelação espacial é positiva, ou 
seja, o valor do preço tende a ser semelhante aos valores dos seus vizinhos. Para a validade 
estatística  do  índice,  utilizou-se  o  teste  de  pseudosignificância  (técnica  de  permutação),  e 
verificou-se significância estatística, assim, que o evento não é aleatório. 
Portanto, pela análise dos dados dos preços dos empreendimentos referentes aos lançamentos de 
edifícios de apartamentos do município de São Paulo nos últimos dez anos, pode-se concluir que 
existe autocorrelação espacial global. 
A autocorrelação espacial dos preços verificada demonstra que o preço de um apartamento em 
uma região é dependente dos preços dos apartamentos localizados na vizinhança. 
Isto significa que a média do preço dos imóveis localizados em uma área abrangida por um raio 
de  150m,  tem  influência  significativa  sobre  o  preço  daquele  imóvel.  Distâncias  maiores 
mostraram autocorrelação menor, o que significa menor padrão de similaridade das unidades. 
Distâncias menores, também mostraram  autocorrelação menor, o que pode significar  perda de 
informações por se deixar de incluir todos os imóveis relevantes, que são os situados na área 
delimitada através do cálculo da melhor distância.   
Na equação tradicional,  dos  mínimos  quadrados  ordinários,  com as  variáveis  utilizadas  para 
representar  atributos  das  residências,  ou  seja,  área  útil  representando  o  tamanho;  área 
proporcional de condomínio,  o padrão do edifício; e distância à Praça da Sé representando a 
dimensão espacial, considerando-se também a data em que ocorreu o lançamento, obteve-se uma 
boa explicação do preço, com um R2  ajustado igual a  0,949236.  O modelo espacial melhorou 
ainda mais a explicação, o que se pode verificar pela comparação entre valores da probabilidade 
log,  do Critério Akaike e do Critério Schwarz do modelo que considera os efeitos espaciais 
(modelo  de  erro)  com o  modelo  tradicional,  o  que  sugere  a  ocorrência  de  heterogeneidade 
espacial. 
A heterogeneidade  se  refere  à  unicidade de cada lugar,  ou seja,  à  diferenciação  espacial  ou 
regional. Cada localização é possuidora de características únicas, assim, a heterogeneidade está 
associada a uma ausência de estabilidade do comportamento das variáveis sobre o espaço, e os 
parâmetros que caracterizam as unidades variam com a localização. A heterogeneidade espacial 
diz  respeito  a  aspectos  da  estrutura  socioeconômica  do  espaço  geográfico  (Anselin,  1988). 
Diferentes  consumidores  têm preferências  diferentes  em relação  à  moradia  e  face  a  grande 
diversidade de alternativas de residências não se pode considerar o mercado como homogêneo, 
observando-se a ocorrência de submercados. A matriz de pesos espaciais W1000 indica que em 
raio  de  1  kilometro  pode-se  observar  consumidores  com  padrões  de  compra  similares, 
possivelmente por compartilharem de condições socioeconômicas semelhantes.
De  acordo  com  Gillen  et  al.  (2001),  os  resíduos  dos  preços  podem  estar  espacialmente 
autocorrelacionados porque as externalidades em uma região influenciam o valor de mercado das 
residências vizinhas da mesma maneira. Mas, é possível que isto ocorra pela dificuldade em se 
obter informações sobre a estrutura e características de um local, e, consequentemente, algumas 
variáveis  ficam omitidas nos estudos empíricos sobre o preço das habitações.  Além disto, as 
informações socioeconômicas e demográficas, que são obtidas pelo censo, realizado a cada dez 
anos, podem não estar atualizadas o suficiente, para determinados propósitos. Quando equações 
hedônicas são utilizadas nos modelos de preços das residências, o resíduo conterá informações 
destas características que não foram observadas. Mesmo em uma situação ideal onde todas as 
características estejam disponibilizadas, é difícil se ajustar um modelo especificamente correto, 
pela  quantificação  da  influência  de  certas  variáveis  que  é  uma  dificuldade  que  ocorre  em 
algumas  situações  como quando se  quer determinar  corretamente  o quanto a  qualidade  das 
escolas influencia o preço das residências.
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Além  de  produtos  que  são  heterogêneos,  no  mercado  imobiliário  são  violados  outros 
pressupostos  clássicos  de  um  mercado  eficiente,  pois  as  negociações  envolvem  poucos 
compradores  e  vendedores  e  estes  não têm pleno conhecimento  do  mercado.  A ineficiência 
relativa deste mercado tem implicações na forma como ele opera e a conseqüência é que fatores 
não internos ao mercado também afetam o preço de cada propriedade vendida (EVANS, 1995).
Através  dos  resultados  obtidos  ao  longo  do  presente  trabalho  pode-se  concluir  que  ocorre 
autocorrelação espacial e heterogeneidade espacial mercado habitacional do município de São 
Paulo.  Neste  contexto,  os  modelos  de  regressão  devem  incorporar  efeitos  espaciais.  Esta 
informação  contribui  para  o  melhor  entendimento  do  mercado  habitacional  da  cidade, 
fornecendo subsídios para os diversos agentes do setor. 
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