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Abstract: The electricity supply in isolated communities in 
the state of Tocantins is one of the biggest challenges that 
must be faced to guarantee the integration of federal social 
programmes. This paper investigates the degree of influence 
of the total amount of permanent private households with 
electric supply over the total monthly incoming of 
households at the geographic region of Jalapão. The 
operational base sector from the 2010 Census is used as 
observation unit as well as regression techniques in order to 
create a methodology for contributing to the electricity 
supply planning in remote regions of Brazil. The achieved 
model shows a strong correlation between energy supply 
and high income levels in the geographic sectors. This paper 
proposes a methodology to aid the decision making process 
concerning efforts in policies for the  universal access of 
energy in isolated areas. 

Keywords: Regression techniques, electrical energy access, 
Tocantins. 

Resumo: No estado do Tocantins, o atendimento de energia 
elétrica a comunidades isoladas figura como um dos 
maiores desafios a serem vencidos para atingir a integração 
dos programas sociais do governo federal. Este trabalho 

efetua um estudo na microrregião do Jalapão investigando o 
grau de influência que pode ter o total de domicílios 
particulares permanentes com energia elétrica sobre o total 
do rendimento nominal mensal das pessoas responsáveis 
por domicílios particulares permanentes. Para tanto, adota-
se o setor da base operacional do Censo Demográfico de 
2010 como unidade de observação e utilizam-se técnicas de 
regressão como ferramentas básicas na construção de uma 
metodologia que seja capaz de subsidiar o planejamento do 
atendimento de energia elétrica em regiões isoladas do 
Brasil. No modelo obtido, quanto mais próximo das áreas 
com energia elétrica, maior a renda nos setores. Desse 
modo, este trabalho busca contribuir com uma metodologia 
para subsidiar a decisão de se investir em políticas de 
universalização do acesso à energia elétrica em áreas 
isoladas.  

Palavras-chave: Técnicas de regressão, energia elétrica, 
Tocantins. 

1 Introdução 

O Ministério de Minas e Energia [1] por meio dos dados 
censitários de 2000, constatou que as áreas com menor 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) estavam nas 
regiões com menores taxas de atendimento de energia 
elétrica. A falta de eletricidade contribui para a precarização 
das condições de vida, uma vez que implica dificuldades 
quanto à qualidade de serviço de saúde, de abastecimento 
de água, de educação, além de acesso limitado a 
informações e interferência em atividades econômicas e de 
subsistência, por dificultar o acondicionamento adequado 
de bens perecíveis e seu beneficiamento. Assim, o 
inadequado acondicionamento de medicamentos e vacinas 
e a baixa produtividade agrícola ilustram situações de 
precariedade relacionadas à utilização de algumas formas 
de energia [2]. 

Partindo do entendimento de que o acesso à energia 
elétrica constitui um vetor de desenvolvimento social e 
econômico que pode contribuir para a redução da pobreza e 
o aumento da renda familiar, o governo brasileiro, visando a 
reduzir as desigualdades sociais, implementou o Programa 
Luz para Todos (LpT) por meio do Decreto n° 4.873/2003, 
estabelecendo recursos setoriais para seu financiamento 
[3].  

O sucesso desse programa é comprovado nos dados do 
Censo de 2010, realizado pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística (IBGE), que mostram que o serviço de 
energia elétrica foi o que apresentou a maior cobertura, 
atingindo 97,8% dos domicílios brasileiros. Nas áreas 
urbanas esse percentual chega a 99,1% e na área rural 
atinge 89,7%. Entretanto, o mapa da exclusão elétrica no 
país revela que ainda há 1,3% de domicílios sem energia 
elétrica, com maior incidência nas áreas rurais do País 
(7,4%). A situação extrema ainda se apresenta na região 
Norte, onde 24,1% dos domicílios rurais não possuíam 
energia elétrica, seguida das áreas rurais do Nordeste (7,4%) 
e do Centro-Oeste (6,8%) [4]. 

Na Amazônica Legal, o atendimento a comunidades isoladas 
figura ainda como um dos maiores desafios a serem 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  20   |   APRIL  2014 
 

2 

 

vencidos para atingir a universalização, principalmente se 
levados em conta alguns fatores complicadores, tais como 
as grandes distâncias, as dificuldades de acesso, o 
isolamento das populações e a falta de infraestrutura 
adequada e de mão de obra qualificada. Santos et al. [5] e 
Menezes et al. [6], por exemplo, abordam as dificuldades 
encontradas para a internalização do desenvolvimento 
econômico e social em comunidades isoladas nos estados 
do Pará e Amazonas. Entretanto, existem outras 
comunidades isoladas nas regiões Norte, Nordeste e Centro-
Oeste do Brasil, em especial nos estados do Acre, Rondônia, 
Roraima, Amapá, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, 
Maranhão e Piauí, onde ainda se encontram áreas em que o 
acesso à energia elétrica é precário ou inexistente. Tal fato é 
ilustrado na Figura 1, onde é apresentado um índice de 
acesso à energia elétrica por companhia distribuidora de 
energia ou outra fonte. O índice foi calculado no âmbito 
deste trabalho para todos os setores censitários do Brasil no 
ano de 2010. 

 
Figura 1: Acesso à energia elétrica por companhia 

distribuidora de energia ou outra fonte no Brasil em 2010. 
Fonte de dados: Censo Demográfico de 2010 [8]. 

Segundo Ajara [7], a heterogeneidade de áreas presente nos 
setores urbanos e rurais do país sintetiza um dos grandes 
desafios enfrentados pelos planejadores e gestores do 
território. De acordo com esse autor, modelos de 
desenvolvimento alternativos que consideram a escala local 
devem ser privilegiados em relação aos modelos vigentes 
por lidarem melhor com os problemas que afetam as 
populações nos espaços em que habitam.  

Assim, visando a contribuir para a compreensão do acesso à 
energia elétrica em uma escala mais detalhada, este estudo 
elegeu como unidade de análise o estado de Tocantins, uma 
vez que esse estado ainda apresenta extensões territoriais 

isoladas, sem acesso à energia elétrica. Criado em 05 de 
outubro de 1988, por ocasião da promulgação da Nova 
Constituição Brasileira, esse estado foi instalado em 1º de 
janeiro de 1989. Situado no centro geográfico do país, 
limitando-se com os estados do Pará, Maranhão, Piauí, 
Bahia, Goiás e Mato Grosso, o estado do Tocantins possui 
duas mesorregiões e oito microrregiões geográficas, 
conforme apresentado na Figura 2. 

Para analisar o acesso à energia elétrica no estado do 
Tocantins, este estudo criou um índice de atendimento a 
partir da razão entre domicílios particulares permanentes 
com energia elétrica e domicílios particulares permanentes, 
com base nos dados de setores do Censo Demográfico de 
2010 [8]. Esse índice gerou o mapa apresentado na Figura 3. 
Observa-se que a parte central do estado apresenta setores 
com melhor acesso à energia elétrica enquanto nas regiões 
próximas às fronteiras com os outros estados figuram áreas 
isoladas sem acesso ou com acesso precário à energia 
elétrica, a exemplo das microrregiões do Jalapão e do Rio 
Formoso. Ao se analisar a distribuição espacial deste 
indicador, sugere-se, inicialmente, que quanto mais próximo 
do eixo da BR-153, melhores são os indicadores de 
atendimento de energia elétrica. 

Analisando o estado por microrregião, observa-se ainda que 
o Jalapão é a microrregião que apresenta a menor 
população em números absolutos e, também, apresenta o 
mais baixo índice de atendimento de energia elétrica do 
estado, conforme apresentado na Tabela 1. 

 

Figura 2: Divisão do estado de Tocantins em meso e microrregiões 
geográficas definidas pelo IBGE [16]. 
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Figura 3: Índice de atendimento de energia elétrica calculado por 
setor censitário para o ano de 2010. Fonte de dados: [8]. 

 

Tabela 1: Índice de atendimento de energia elétrica. 

Microrregião Índice 
Atend. 

Quant. 
setores 

População 

Araguaína 0,95 356 278.707 

Bico do Papagaio 0,91 321 196.367 

Dianópolis 0,76 207 118.110 

Gurupi 0,92 225 137.217 

Jalapão 0,56 135 71.925 

Miracema do Tocantins 0,90 235 142.293 

Porto Nacional 0,93 419 322.824 

Rio Formoso 0,85 217 116.002 

Trata-se de uma região com acelerada transformação que 
pode ser comprovada com a evolução do tamanho da área 
plantada em km

2
 com culturas temporárias, tendo 

apresentado um crescimento destacado no período que vai 
de 1990 a 2009 de 638% [9].  

Tabela 2: Evolução da área plantada com culturas temporárias (ha). 
Fonte: [2] 

Microrregião 1990 1995 2000 2005 2009 (%) 

Jalapão  21.3 15.6 20.9 143.4 135.9 638 

Assim, este trabalho apresenta uma metodologia para 
auxiliar o planejamento do atendimento de energia elétrica 
na microrregião do Jalapão, no estado de Tocantins. Para 
alcançar este objetivo, a metodologia proposta emprega 
técnicas de regressão para investigar a relação entre o total 
de rendimento mensal das pessoas responsáveis por 
domicílios particulares permanentes e o total de domicílios 
particulares permanentes com energia elétrica proveniente 

de companhia distribuidora. O objetivo desta investigação 
consiste em subsidiar a decisão de investir em políticas de 
universalização do acesso à energia elétrica em áreas 
isoladas. 

As etapas subsequentes deste trabalho encontram-se 
estruturadas da seguinte forma: na segunda seção 
apresenta-se uma caracterização socioeconômica da área de 
estudo, a microrregião do Jalapão, inserida no contexto 
estadual; na terceira seção é apresentada a caracterização 
do atual sistema elétrico no estado do Tocantins; na quarta 
seção são apresentados os materiais e métodos utilizados; 
na quinta seção é descrita a análise dos resultados de cada 
etapa da metodologia empregada; na sexta seção é 
apresentada uma discussão dos resultados encontrados; e, 
finalmente, na sétima seção são apresentadas as 
considerações finais.  

2 Área de estudo: microrregião geográfica do Jalapão 

A Microrregião do Jalapão compreende uma área de 
53.506,61 km², formada por 15 municípios, a saber: Barra 
do Ouro, Campos Lindos, Centenário, Goiatins, Itacajá, 
Itapiratins, Lagoa do Tocantins, Lizarda, Mateiros, Novo 
Acordo, Ponte Alta do Tocantins, Recursolândia, Rio Sono, 
Santa Tereza do Tocantins e São Félix do Tocantins (Figura 
4).  

 
Figura 4: Área de estudo: microrregião geográfica do 

Jalapão. 

Essa região está inserida na borda centro-oriental do Estado 
de Tocantins, cuja centralidade urbana de maior expressão é 
exercida pelas cidades de Araguaína, Guaraí e Palmas [10]. 
Na Microrregião do Jalapão, os municípios mais ao norte, 
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Campos Lindos e Barra do Ouro, apresentam uma ligação 
mais forte com Araguaína; os municípios localizados mais ao 
centro da microrregião, como por exemplo, Recursolândia e 
Centenário, têm uma ligação mais forte com Guaraí; já os 
municípios mais ao sul, como Mateiros, São Felix do 
Tocantins e Lizarda são fortemente polarizados por Palmas, 
capital do estado. Esta última é a cidade mais populosa do 
Tocantins concentrando 228.332 habitantes que 
representam 16,05 % da população do estado.  

No Censo Demográfico realizado em 2010, Tocantins 
apresentou uma taxa geométrica de crescimento anual de 
1,80% ao ano, com 1.383.445 habitantes. Na Tabela 3 são 
apresentados os dados de população para o Tocantins 
desde sua instalação, demostrando que em 20 anos, a 
população do estado aumentou 1,5 vezes. A densidade 
demográfica no estado em 2010 é 4,98 hab/km². Além de 
Palmas, destacaram-se em crescimento populacional os 
municípios de Araguaína (150.484 hab.); Gurupi (76.755 
hab.); Porto Nacional (49.146 hab.); Paraíso do Tocantins 
(44.417 hab.) e Colinas do Tocantins (30.838 hab.). O Censo 
Demográfico realizado em 2010 registrou ainda que as 
1.383.445 pessoas residem em 398.280 domicílios 
distribuídos [3]. Dessa população, 1.090.106 habitantes, 
representando no estado 78,7%, vivem na área urbana, e 
293.339 habitantes, representando 21,3%, vivem na área 
rural.  

Tabela 3: População total residente do estado do Tocantins de 1991 
a 2010. Fonte: [3]. 

Censos 1991 2000 2010 

População Total 918.400 1.157.690 1.383.445 

Quanto à microrregião do Jalapão, a população urbana 
responde por 3,7% em relação à população do estado, 
enquanto a população rural por 10,6% da população do 
Tocantins. A maioria dos municípios da microrregião 
registrou, em 2010, menos de 5.000 habitantes, sendo os 
mais populosos Goiatins (12.064 hab.) e Campos Lindos 
(8.139 hab.), conforme ilustrado na Tabela 4. A densidade 
demográfica na microrregião é baixa, pois a maioria dos 
municípios apresentam também grandes extensões 
territoriais, exceto Santa Tereza do Tocantins, Lagoa do 
Tocantins e Barra do Ouro, que apresentam as maiores 
densidades demográficas, de 4,67, 3,87 e 3,73 
habitantes/km

2
, respectivamente. Os municípios que 

apresentam os menores números de domicílios são 
Mateiros (726), São Felix do Tocantins(770) e Centenário 
(937). 

A maior parte dos municípios apresenta um percentual 
maior da população urbana, exceto Rio do Sono (38,5%) e 
Goiatins (41,0%), conforme ilustrado na Tabela 5. Todos os 
municípios apresentam um equilíbrio entre homens e 
mulheres com uma razão de sexo próxima a 1 e entre 60% e 
70% da população alfabetizada.  

A microrregião do Jalapão tem como atividades econômicas 
o extrativismo, a lavoura e a pecuária. Em sua extensão 
encontram-se uma Estação Ecológica (ESEC) do bioma 
Cerrado, criada pelo Decreto s/nº de 27 de setembro de 
2001, denominada Serra Geral do Tocantins com uma área 
de 707.078,75 ha e uma área indígena, denominada 

Kraolândia, com cinco aldeias indígenas, a saber: Aldeia 
Indígena Lagoinha, Aldeia Indígena Morro do Boi, Aldeia 
Indígena Santa Cruz, Aldeia Indígena Cachoeira e Aldeia 
Indígena Pedra Branca (Figura 5).  

Tabela 4: Dados populacionais em 2010 para a microrregião 
geográfica do Jalapão. 

Nome Pop. Área 
Km2 

Dens. 
Demog. 

Dom. 

Barra do Ouro 4.123 1.106,345 3,73 1.271 

Campos Lindos 8.139 3.240,177 2,51 2.445 

Centenário 2.566 1.954,699 1,31 937 

Goiatins 12.064 6.408,602 1,88 3.846 

Itacajá 7.104 3.051,360 2,33 2.242 

Itapiratins 3.532 1.243,961 2,84 1.274 

Lagoa do Tocantins 3.525 911,342 3,87 1.127 

Lizarda 3.725 5.723,234 0,65 1.343 

Mateiros 2.223 9.681,459 0,23 726 

Novo Acordo 3.762 2.674,682 1,41 1.351 

Ponte Alta do Tocantins 7.180 6.491,125 1,11 2.575 

Recursolândia 3.768 2.216,663 1,70 1.087 

Rio Sono 6.254 6.354,367 0,98 2.143 

Santa Tereza do Tocantins 2.523 539,912 4,67 859 

São Félix do Tocantins 1.437 1.908,678 454 770 

Tabela 5: Características populacionais dos municípios da 
microrregião do Jalapão. 

Nome Pop. 
Urbana 

(%) 

Pop. 
Rural. 

(%) 

Razão 
de 

Sexo 

Pop. 
Alfabeti-
zada (%) 

Barra do Ouro 53,0 47,0 1.138 69,2 

Campos Lindos 59,2 40,8 1.100 67,2 

Centenário 58,6 41,4 1.154 65,0 

Goiatins 41,0 59,0 1.088 65,3 

Itacajá 60,1 39,9 1.106 70,9 

Itapiratins 54,2 45,8 1.182 73,6 

Lagoa do Tocantins 72,0 28,0 1.080 64,4 

Lizarda 69,3 30,7 1.168 68,5 

Mateiros 63,7 36,3 1.146 61,6 

Novo Acordo 82,0 18,0 1.043 75,3 

Ponte Alta do Tocantins 63,1 36,9 1.175 74,1 

Recursolândia 52,8 47,2 1.141 61,3 

Rio Sono 38,5 61,5 1.175 72,2 

Santa Tereza do Tocantins 64,1 35,9 1.131 74,4 

São Félix do Tocantins 64,8 35,2 1.154 69,2 

A ESEC Serra Geral do Tocantins foi criada com o objetivo de 
proteger a biodiversidade e as nascentes de importantes 
bacias hidrográficas brasileiras. Dessa forma, as unidades de 
conservação localizadas no Jalapão oferecem uma série de 
serviços ambientais que têm influência direta na produção 
de alimentos, artesanato, remédios, entre outras inúmeras 
atividades que contribuem para o desenvolvimento da 
economia local como, por exemplo, o turismo ecológico 
(Figura 6). Essa microrregião vem apresentando ao longo 
dos últimos 20 anos transformações diretamente vinculadas 
ao setor agrícola, que podem ser comprovadas pela 
evolução do tamanho da área plantada conforme 
apresentado anteriormente na Tabela 2. Isto ocorre 
principalmente na região fronteiriça com a Bahia onde 
ocorre a expansão da soja no oeste baiano. 
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Figura 5: Áreas especiais na microrregião do Jalapão. 

 

Figura 6: Zoneamento ecológico e econômico do Jalapão. 

Tabela 6: Percentual de pessoas de 10 anos ou mais de idade, por classes de rendimento nominal mensal, segundo as mesorregiões, 
microrregiões, e os municípios do Jalapão - Tocantins – 2010. 

Nome Até 1/2 Mais de 
1/2 a 1 

Mais de 
1 a 2 

Mais de 
2 a 5 

Mais de 
5 a 10 

Mais de 
10 a 20 

Mais de 
20 

Sem 
Rendimento 

Mesorregiões do Tocantins 

Ocidental do Tocantins 10 27 13 7 2 1 0 39 

Oriental do Tocantins 8 24 14 9 4 1 0 39 

Microrregiões do Tocantins 

Araguaína 8 27 15 8 3 1 0 39 

Bico do Papagaio 16 26 9 4 1 0 0 44 

Dianópolis 13 27 10 5 2 0 0 44 

Gurupi 8 27 16 9 3 1 0 36 

Jalapão 17 24 8 4 1 0 0 47 

Miracema do Tocantins 12 28 13 6 2 0 0 39 

Porto Nacional 5 23 17 12 5 2 1 35 

Rio Formoso 8 29 16 7 2 0 0 37 

Municípios da Microrregião do Jalapão 

Barra do Ouro 18 25 7 3 1 0 0 46 

Campos Lindos 18 21 8 3 1 0 0 49 

Centenário 18 22 7 4 1 0 0 48 

Goiatins 17 22 7 3 1 0 0 51 

Itacajá 18 28 8 4 1 0 0 40 

Lagoa do Tocantins 17 20 10 2 1 0 0 50 

Lizarda 11 19 5 2 0 0 0 63 

Mateiros 13 20 13 5 2 0 0 47 

Novo Acordo 16 26 10 6 2 0 0 40 

Ponte Alta do Tocantins 16 26 10 4 1 0 0 43 

Recursolândia 20 19 6 2 1 0 0 52 

Rio Sono 13 24 7 3 1 0 0 52 

Santa Tereza do Tocantins 14 28 11 6 1 0 0 40 

São Félix do Tocantins 11 21 7 4 1 0 0 56 
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No estado do Tocantins observa-se que a maior parte da 
população não tem rendimento ou recebe de 1/2 a 1 salário 
mínimo e esta realidade se repete em todas as 
microrregiões do estado, incluindo municípios da 
microrregião do Jalapão, conforme ilustrado na Tabela 6. 

Analisando mais detalhadamente a microrregião do Jalapão, 
observa-se na Tabela 7 que os municípios de Campos Lindos 
e Mateiros apresentam os maiores PIB per capita da região 
com maiores valores adicionados brutos decorrentes da 
agricultura. Ressalta-se que o município de Campos Lindos 
também apresenta os maiores valores adicionados brutos 
da indústria e de serviço. Na microrregião, os municípios de 
Barra do Ouro e Goiatins apresentam um equilíbrio entre o 
valor adicionado bruto da agropecuária e de serviço. Os 
municípios de Centenário, Itacajá, Lagoa do Tocantins, 
Lizarda, Ponte Alta do Tocantins, Recursolândia, Rio Sono, 
Santa Tereza do Tocantins, São Felix do Tocantins 
apresentam o valor adicionado de serviço maior que o da 
agropecuária e da indústria. Observando ainda na mesma 
tabela o valor em reais do rendimento nominal médio 
mensal per capita dos domicílios particulares permanentes 
na área urbana e rural, verifica-se que os municípios de 
Recursolândia e Goiatins apresentam os piores valores 
enquanto Mateiros e Santa Tereza do Tocantins se 
apresentam em melhor situação. 

Observando-se o Índice de Desenvolvimento Humano 
Municipal (IDHM) para os anos de 1991, 2000 e 2010 para o 
estado e para os municípios da Microrregião do Jalapão 
observa-se que os municípios melhoraram. O pior município 
em 1991 era Campos Limpos (0,138) e em 2010 passou a ser 
Recursolândia (0,5). Todavia, observa-se que ao longo 
destas décadas os municípios melhoraram, passando a 
média do estado a estar próxima ao IDHM do Brasil (0.730). 

3 Caracterização do sistema elétrico do estado de 
Tocantins 

Atualmente, no Brasil, a principal fonte geradora de energia 
elétrica é a hidráulica que é responsável por mais de 80% de 
toda eletricidade consumida no Brasil. A energia hidráulica é 
uma fonte renovável que resulta da irradiação solar e da 
energia potencial gravitacional, que provocam a 
evaporação, condensação e precipitação da água sobre a 
superfície terrestre [11].  

Antes da criação do estado do Tocantins, o fornecimento de 
energia elétrica à região era feito pelas Centrais Elétricas de 
Goiás S.A. (CELG). Esse sistema de fornecimento de energia 
elétrica apresentava fragilidade, com várias interrupções e 
oscilações ao longo do dia, não parecendo estar interligado 
eletricamente a outros sistemas regionais [12]. A CELTINS foi 
criada em agosto de 1989, sendo que em setembro desse 
mesmo ano, a empresa foi adquirida pelo Grupo Rede 
Energia por meio de uma concorrência pública, no que foi 
tido como o primeiro processo de privatização de uma 
companhia de energia elétrica já realizado no Brasil

1
. O 

                                                           
1
 http://www.redenergia.com/concessionarias/celtins/ 

residenciais/a-celtins/historico.aspx 

Grupo Rede Energia S. A., em 2012, controlava 50,86% do 
capital total e 70,00% do capital votante da concessionária. 

Desse modo, a CELTINS atualmente é a única distribuidora 
de energia elétrica do estado do Tocantins, cobrindo uma 
área de aproximadamente 3,3% do território nacional, cuja 
extensão abrange 277.621 km

2
, beneficiando uma 

população estimada em 1,4 milhão de habitantes, 
distribuídos em 139 municípios, o que corresponde a 
499.893 clientes atendidos [12].  

Segundo o Relatório da CELTINS de 2012 [12], o mercado no 
período de 2009 a 2012 apresentou um crescimento médio 
de 8,4% e um crescimento do mercado consumidor de 6,5%, 
motivado principalmente pelo bom desempenho das classes 
residencial e comercial. Segundo o relatório, as classes de 
consumo que apresentaram maior desempenho no ano de 
2012 são:  

 Residencial - responsável por 38,4% do consumo total da 
energia fornecida, apresentando um crescimento de 
10,3% em relação ao ano anterior, correspondendo a 
77,9% da base de clientes da CELTINS;  

 Comercial - responsável por 20,1% do consumo total de 
energia fornecida, apresentando um crescimento de 6,6% 
em relação ao ano anterior devido ao bom desempenho 
do setor de telefonia, serviços comerciais, 
estabelecimentos de ensino particulares, supermercados e 
hospedagem;  

 Rural - obteve um crescimento em relação ao ano anterior 
de 9,1%, motivado, principalmente, pelo aumento 
significativo do consumo residencial rural, agropecuário e 
serviço de bombeamento de água para irrigação; e 

 Pública - responsável por 17,7% do consumo total de 
energia fornecida em 2012 e obteve um crescimento de 
3,2%, menor que o apresentado no ano anterior devido 
principalmente à finalização do Programa RELUZ.  

Ainda segundo o relatório da CELTINS, o crescimento 
apresentado por esta última classe foi motivado pelos 
serviços públicos municipais, estaduais e federais que 
cresceram 8,8%, representando um total de 74% do 
consumo do poder público. Outro fator importante foi o 
serviço público de água e esgoto que apresentou 
crescimento de 6,7% devido a investimentos na expansão 
do atendimento pelo sistema de esgoto e abastecimento.  

A CELTINS, além de atuar na distribuição de energia, tem 
investido a fim de ampliar a oferta em Pequenas Centrais 
Hidrelétricas (PCH), localizadas no interior do estado, e ao 
mesmo tempo construir linhas de transmissão e de 
distribuição urbana e rural (Figura 7), modernizando e 
ampliando várias subestações de modo a reestruturar o 
sistema elétrico da região. Essas obras foram e ainda são 
fundamentais para acompanhar o ritmo de 
desenvolvimento do estado, com várias atividades de 
construções civis e obras de infraestrutura. 
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Tabela 7: PIB e Valor adicionado bruto (VAB) da agropecuária, indústria e serviço e rendimento nominal médio mensal per capita dos 
domicílios particulares permanentes na área urbana e rural dos Municípios da Microrregião do Jalapão e IDHM de 1990, 2000 e 2010. 

Municípios PIB per capita VAB da 
Agropecuária 

VAB da 
Indústria 

VAB de 
Serviço 

Urbana Rural IDHM 
1991 

IDHM 
2000 

IDHM 
2010 

Brasil         0,730 

Tocantins       0,369 0,525 0,699 

Barra do Ouro 7.872,75 13.831 2.905 14.780 383,50 249,30 0,170 0,360 0,603 

Campos Lindos 30.233,75 115.625 32.736 78.246 410,76 218,09 0,138 0,343 0,544 

Centenário 7.196,35 5.725 2.014 10.374 423,13 169,92 0,209 0,407 0,569 

Goiatins 8.688,96 49.040 8.390 45.350 374,54 218,84 0,264 0,347 0,576 

Itacajá 8.033,53 21.014 5.335 28.991 489,65 348,38 0,311 0,426 0,612 

Lagoa do Tocantins 5.788,58 4.180 2.740 12.981 337,01 247,98 0,224 0,317 0,579 

Lizarda 5.462,33 3.719 2.754 13.467 296,25 382,06 0,306 0,388 0,570 

Mateiros 31.761,27 52.759 2.396 14.45 498,83 386,07 0,147 0,281 0,607 

Novo Acordo 6.479,84 3.897 4.688 15.178 459,40 354,32 0,329 0,473 0,639 

Ponte Alta do Tocantins 7.002,29 15.341 6.209 27.174 424,40 246,16 0,320 0,461 0,624 

Recursolândia 6.542,75 6.628 2.779 14.628 311,86 90,29 0,148 0,330 0,500 

Rio Sono 5.767,32 9.376 3.928 21.705 498,73 219,09 0,284 0,363 0,600 

Santa Tereza do Tocantins 7.967,84 5.487 3.192 10.507 523,37 355,14 0,333 0,479 0,662 

São Félix do Tocantins 6.212,80 1.429 1.239 6.125 434,19 194,20 0,294 0,419 0,574 

 

No entanto, grande parte da energia consumida pelo 
sistema da CELTINS é fornecida por meio das subestações da 
Eletronorte localizadas em Miracema do Tocantins, em 
Porto Franco (MA) e em Imperatriz (MA), além da Usina 
Hidrelétrica de Peixe Angical e da subestação da CELG 
localizada entre os municípios de Peixe, São Salvador do 
Tocantins e Paranã, na região Sul do estado do Tocantins. 

4 Materiais e métodos 

A proposta metodológica deste trabalho se baseia na 
utilização dos modelos de regressão linear de correlação. A 
regressão e a correlação são técnicas utilizadas para estimar 
uma relação ou associação que possa existir na população 
ou amostra trabalhada entre atributos numéricos (variáveis) 
das unidades de observação. Esta metodologia compreende 
a análise de dados amostrais para inferir se e como duas ou 
mais variáveis estão relacionadas umas às outras numa 
população [13]. Com a aplicação do modelo de regressão, 
pretende-se avaliar o grau de influência que pode ter a 
variável explicativa ou dependente sobre a variável 
resposta. 

4.1 Materiais  

A fonte de dados utilizadas neste trabalho foi o CENSO 2010 
tendo como unidade territorial de análise os setores 
censitários da Microrregião do Jalapão, no estado de 
Tocantins. As variáveis utilizadas estão apresentadas no 
Quadro 1. 

Para o desenvolvimento deste trabalho foram utilizados 
para a avaliação dos dados e geração dos modelos o IBM 
SPSS versão 19, o MS Excel 2007 e os aplicativos de software 
de geoprocessamento GEODA e ARCGIS v. 10.1. 

  

 
Figura 7: Sistema elétrico do estado de Tocantins. 
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Quadro 1: Variáveis utilizadas do Censo 2010. 

Variável Descrição 
CodSetor Código do setor censitário 

Situação Código de situação do setor censitário  

V002 Domicílios particulares permanentes 

V043 Domicílios particulares permanentes com energia 
elétrica 

V044 Domicílios particulares permanentes com energia 
elétrica de companhia distribuidora 

V045 Domicílios particulares permanentes com energia 
elétrica de outras fontes  

V2002 Total do rendimento nominal mensal dos domicílios 
particulares 

V2003 Total do rendimento nominal mensal dos domicílios 
particulares permanentes 

4.2 Modelo 

Neste trabalho, com a aplicação do modelo de regressão 
pretende-se avaliar o grau de influência que pode ter o total 
de domicílios particulares permanentes com energia elétrica 
(variável dependente) sobre o total do rendimento nominal 
mensal das pessoas responsáveis por domicílios particulares 
permanentes (variável resposta). Esta análise busca verificar 
a existência de uma correlação espacial entre a exigência de 
energia elétrica no domicilio e a renda gerada em um setor 
censitário. Desta forma o modelo proposto é: 

ToRenda = ToDomEE.X + B 
Onde:  

ToRenda = Total de rendimento mensal das pessoas 
responsáveis por domicílios particulares permanentes 
no setor censitário (V2003); 
ToDomEE = Total de domicílios particulares 
permanentes com energia elétrica de companhia 
distribuidora no setor censitário (V043). 

4.3 Etapas  

A modelagem regressiva para dados espaciais requer um 
conjunto de atividades que foram divididas em etapas. Após 
aquisição dos dados é efetuada uma análise exploratória 
englobando a construção de histogramas, boxplots e do 
gráfico de dispersão da variável resposta em função da 
variável regressora. A etapa seguinte consiste em uma 
análise da autocorrelação dos dados. A seguir é realizada 
uma modelagem de regressão linear simples (MLRS) com 
análise dos parâmetros e dos resíduos, verificando a 
necessidade de realizar novos ajustes no modelo de forma a 
tratar o modelo regressivo considerando o espaço. Assim, 
em caso de rejeição do modelo inicial, será formulado um 
novo modelo ajustado às dificuldades que porventura sejam 
apresentadas. 

5 Análise dos resultados  

A Microrregião do Jalapão, no Censo de 2010, possui 135 
setores censitários, urbanos e rurais. Na análise exploratória 
não foram detectados valores faltantes (“missing values”). 
Entretanto, a variável “total da renda no setor (VAR2003)” 
apresentou dois valores discrepantes, mas não foram 

considerados outliers (Figura 8.b), por se tratar de setores 
urbanos nos municípios de Itacajá e Rio do Sono que se 
enquadram na Tabela 7 como municípios que apresentam 
valor adicionado bruto de serviço maior que da 
agropecuária e da indústria. Para as variáveis dependente 
(V2003) e explicativa (V043) foram calculadas as seguintes 
estatísticas descritivas, que estão apresentadas no Quadro 
2: média, erro padrão, mediana, desvio padrão, variância da 
amostra, curtose e assimetria.  

Quadro 2: Análise descritiva. 

Estatísticas ToDomEE 
V043 (X) 

ToRenda 
V2003 (Y) 

Média 103,94 132.330,84 

Erro padrão 9,29 11.194,42 

Mediana 57,00 76309,00 

Desvio padrão 107,99 130.067,41 

Variância 11663,55 16.917.531.144,11 

Curtose -0,258 0,361 

Assimetria ,932 1,120 

Mínimo 0 0 

Máximo 406 534.664 

Observa-se, no Quadro 2, que os dados da variável total de 
domicílios do setor censitário com energia elétrica 
apresentam uma média de 103,94, variância de 11.663,549 
e um desvio padrão de 107,998. Quanto à variável total de 
renda nos setores censitários, observa-se uma média de 
132.3330,84, variância de 16.917.531.144,11, e um desvio 
padrão de 11.194,420. A partir da análise do mínimo e 
máximo, verifica-se que há uma grande variação no total da 
renda dos setores censitários. Na Figuras 8.a e 8.b são 
apresentados os boxplots destas variáveis onde se observa 
que elas apresentam escalas distintas e distribuições dos 
dados próximas da normal, porém assimétrica à direita, uma 
vez que a linha que representa a mediana se encontra mais 
próximo do primeiro quartil. 

No diagrama de dispersão em destaque na Figura 9, 
observa-se que o aumento do número de domicílios 
particulares permanentes com energia elétrica de 
companhia distribuidora (V043) é acompanhado por um 
acréscimo no total de renda gerado em um setor censitário 
(V2003).  
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(a) 

 

(b) 
 

Figura 8: Boxplots das variáveis. (a) Total de domicílios particulares 

permanentes com energia elétrica de Cia. distribuidora (V043). (b) 
Total de rendimento mensal dos responsáveis por domicílios 

particulares (V2003). 

 

 

 
Figura 9: Scatterplot das variáveis. 

Calculando o coeficiente de correlação de Pearson (R), que 
mede a relação linear entre as duas variáveis, obtém-se 
0,898, o que indica uma relação forte positiva ou direta. 
Assim espera-se que nos domicílios particulares 
permanentes com energia elétrica apresentem um maior 
rendimento nominal mensal total dos domicílios. Tendo em 
vista essa relação entre as variáveis, é possível propor o 
ajuste de uma regressão linear simples.  

Para análise da autocorrelação espacial dos dados 
empregou-se a estatística de Moran. Essa estatística, para 
estimar a variabilidade espacial das observações de área, 
emprega um critério de vizinhança representada por uma 
matriz denominada de matriz de proximidade espacial ou de 
matriz de vizinhança. Neste trabalho o critério de vizinhança 
utilizado foi a conectividade dos setores censitários. Tendo 
em vista os setores urbanos serem diminutos em relação ao 
tamanho dos setores rurais, foi efetuada uma análise do 
histograma das somas das linhas da matriz de vizinhança, 
também denominado de histograma de conectividade, com 
o objetivo de detectar comportamentos estranhos na 
distribuição que possam afetar a autocorrelação espacial e 
as especificações da regressão espacial. Nesta análise dois 
aspectos em particular merecem atenção: um deles é a 
ocorrência de ilhas, ou observações desconectadas, o outro 
a ocorrência de uma distribuição bimodal, com alguns 
lugares com muitos e outros com poucos vizinhos.  

A análise do histograma de conectividade das unidades 
espaciais, ilustrada na Figura 10, mostra que 97 elementos 
possuem de 2 e 6 vizinhos (71% do total), chegando a atingir 
um máximo de 21 vizinhos em uma unidade espacial. Nesta 
amostra, devido à continuidade natural dos dados, não 
ocorreram registros ilhas. 
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Figura 10: Histograma de conectividade para os setores censitários. 

A seguir calculou-se o índice global de Moran para as 
variáveis V043 e V02003 utilizando os dados do censo de 
2010 para o conjunto de 135 setores censitários do Jalapão 
utilizando 999 permutações e um teste de 
pseudossignificância. Para a variável total de domicílios do 
setor censitário com energia elétrica foi encontrada uma 
autocorrelação espacial expressa pelo índice global de 
Moran com o valor de 0,722 com nível de significância de 
99,9%.  Para a variável total de renda nos setores 
censitários foi encontrado um índice global de Moran de 
0754, também revelando uma autocorrelação espacial 
positiva com nível de significância 99,9%, conforme 
apresentado no Quadro 3. Assim, verifica-se que as duas 
variáveis apresentam autocorrelação espacial, 
inviabilizando a hipótese nula de ausência de 
independência espacial para as duas variáveis. 

Quadro 3: Correlação espacial. 

 Índice de Moran z-score: p-value: 

Variável V043 0,722098 7,920119 0,000000 

Variável V2003 0,753882 8,283371 0,000000 

Para se examinarem padrões de autocorrelação espacial 
numa escala de maior detalhe, verifica-se a hipótese de 
estacionariedade do processo localmente. A hipótese 
implícita do cálculo do índice de Moran é a estacionariedade 
de primeira e segunda ordens, e o índice perde sua validade 
ao ser calculado para dados não estacionários. Quando 
existir não-estacionariedade de primeira ordem (tendência), 
os vizinhos tenderão a ter valores mais parecidos que áreas 
distantes, pois cada valor é comparado à média global, 
inflacionando o índice. Da mesma forma, se a variância não 
é constante, nos locais de maior variância o índice será mais 
baixo, e vice-versa. Quando o dado é não-estacionário, a 
função de autocorrelação continua decaindo mesmo após 
ultrapassar a distância onde há influências locais. Para 
tanto, é preciso utilizar indicadores de associação espacial 
que possam ser associados às diferentes localizações de 
uma variável distribuída espacialmente. Essa metodologia 
utiliza o Índice local de Moran (LISA) para encontrar a 
correlação espacial dessas áreas. Por se tratar de um 
indicador local, tem-se um valor específico de correlação 
para cada área, permitindo assim a identificação de clusters 

de áreas e outliers. Para este trabalho utilizaram-se como 
parâmetros para o Índice de Moran Local 999 permutações. 

Na análise do box map cada setor é classificado conforme 
sua com relação aos valores de Z e Wz em um gráfico de 
dispersão dividido em quadrantes (Q1, Q2, Q3 e Q4), 
denominado de gráfico de espalhamento de Moran, 
separando assim os setores em grupos quanto aos valores 
encontrados para as variáveis analisadas. Ao se analisar os 
mapas das Figuras 11 e 12, verifica-se que as duas variáveis 
apresentam o mesmo comportamento, isto é, que a 
autocorrelação espacial se manifesta sob duas frentes 
distintas, em áreas com maiores densidades demográficas e 
em duas áreas rurais da microrregião. No primeiro 
agrupamento pertencente ao quadrante Q1 (Alto-alto) 
encontram-se os setores das áreas urbanizadas do território 
japalense. Na área rural destacam-se dois grandes grupos: 
um agrupamento no quadrante Q2 (Baixo-baixo) nos 
municípios de Goiatins e Itacajá caracterizada como área 
rural exclusive aglomerado rural e um agrupamento de 
transição no quadrante Q4 (Baixo-Alto) ao sul no município 
de Mateiros, que tem a mesma caracterização do 
agrupamento anterior: área rural exclusive aglomerado 
rural. Esse comportamento também pode ser explicado pela 
Figura 13 que apresenta a situação dos setores, e verifica-se 
que o território japalense é formado por pequenas áreas 
urbanizadas e grandes áreas de aglomerados rurais.  

 

Figura 11: Box map da variável da V043. 
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Figura 12: Box map da variável V2003. 

  
  

 
Figura 13: Situação dos setores. 

Ainda na etapa da análise exploratória espacial, Anselin e 
Moreno [14] sugerem uma pré-análise dos dados por meio 
da construção de modelos de superfícies para verificar se há 
tendência espacial dos dados. Esses modelos consistem em 
cruzar as variáveis explicativas com as coordenadas x e y das 
observações. Dessa forma, neste trabalho foram 
considerados tanto uma tendência linear, onde x e y são 
variáveis explicativas, como uma tendência quadrática, onde 
x, y, x

2
, y

2
, xy são variáveis explicativas, descritas nos 

seguintes modelos:  

Superfície 
linear: 

Superfície 
quadrática: 

ToRenda = Ax + By +C 

 

ToRenda = Ax + By +Cx
2
 + Dy

2
 +Exy + F 

Como resultado desta análise foram geradas as superfícies 
de tendências linear e quadrática apresentadas nas Figuras 
14 e 15, que podem ser comparadas ao mapa de 
distribuição de renda com a legenda atribuída pelo critério 
de quebras naturais apresentados na Figura 16. 

Assim, na análise das superfícies geradas, verifica-se que a 
superfície linear indica um aumento da renda (V2003) de 
leste para oeste (Figura 14), consequência da maior 
proximidade do eixo da rodovia Belém-Brasília. Na 
superfície quadrática verifica-se que as maiores rendas 
estão localizadas nos extremos NE, SE, SO e SE da 
microrregião do Jalapão (Figura 15) e muito próximo da 
distribuição da renda por quebras naturais ilustradas na 
Figura 16. 

A maior renda verificada na direção leste, conforme 
ilustrado na Figura 14, também pode ser explicada pela 
proximidade da capital do estado, município de Palmas. As 
demais são explicadas pela proximidade de municípios de 
outros estados que têm suas fronteiras agrícolas expandidas 
pelo cultivo da soja. Estas análises vão também ao encontro 
do índice de atendimento de energia elétrica por setor para 
o ano de 2010 na microrregião do Jalapão, apresentada na 
Figura 3 deste trabalho, sugerindo uma possível correlação 
entre renda e penetração do acesso à energia elétrica. 
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Figura 14: Superfície estimada de primeira ordem da renda na 
microrregião do Jalapão. 

 

Figura 15: Superfície estimada de segunda ordem da renda na 
microrregião do Jalapão. 

 
Figura 16: Distribuição da renda por quebras naturais para a 

microrregião do Jalapão. 

Na regressão linear simples obtém-se a equação 1, com um 
coeficiente de determinação (R

2
) encontrado para a base da 

dados de 0,8059.  

            ToRenda = 1081,18*ToDomEE + 19.951,890             (1) 

R
2
 expressa a quantidade da variabilidade nos dados 

explicada pelo modelo de regressão, isto é, 80% da renda 
total do setor é explicada pelo acesso à energia elétrica. 
Além do coeficiente de determinação, ao se analisar o 
resultado de uma regressão linear, é importante analisar 
algumas estatísticas complementares. Uma das medidas 
que deve ser levada em consideração é a Estatística-t. Esta 
medida serve para determinar a importância de um 
coeficiente individual no modelo de regressão e é calculada 
pelo coeficiente de regressão da variável independente 
dividida pelo seu erro padrão. Se a Estatística-t é superior a 
2, conclui-se geralmente que a variável em questão tem um 
impacto significativo sobre a variável dependente. Uma 
segunda medida relevante que deve ser observada ao se 
analisar o resultado de uma regressão linear é a Estatística-
F, também conhecida como F0, que oferece uma indicação 
da falta de ajuste dos dados para os valores estimados da 
regressão. Esta estatística indica se existe uma conexão 
entre a variável independente e a variável dependente. 
Valores muito altos indicam grandes conexões entre as 
variáveis estudadas. Uma terceira medida é a estatística 
Akaike info criteria (AIC) que descreve a excelência do ajuste 
de um modelo estatístico estimado e é fundamentada no 
conceito de entropia, oferecendo uma medida relativa da 
informação perdida quando um determinado modelo é 
usado para descrever a realidade e pode ser utilizada para 
descrever o trade off entre viés e variância do modelo de 
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construção, ou da precisão e da complexidade do modelo. A 
quarta e última medida é o critério de Schwarz que também 
tem sido amplamente utilizado na identificação do modelo 
de séries temporais e regressão linear, e pode ser 
amplamente aplicado a qualquer conjunto de máxima 
verossimilhança com base em modelos. No entanto, 
convém notar que, em muitas aplicações, esta medida 
simplesmente reduz a probabilidade da máxima seleção, 
pois o número de parâmetros é igual para os modelos de 
interesse. No Quadro 4 são apresentados os valores obtidos 
para cada uma das medidas estatísticas citadas acima. 

Quadro 4: Medidas da Regressão. 

Medida Valor Prob. 

Estatística-T 2,89 0,00 

Estatística-F 552,285 0,00 

Probabilidade de Log  -1.670,12  

AIC 3.344,25  

Critério de Schwarz  3.350,06  

A partir das medidas apresentadas no Quadro 4, conclui-se 
que há conexões entre as variáveis explicativa e dependente 
e que a variável independente tem um impacto significativo 
na variável dependente. Nos mapas das Figuras 17 e 18 
estão representados os valores estimados da renda e o 
resíduo do modelo para a microrregião do Jalapão, 
respectivamente. Cabe ressaltar ainda a semelhança na 
distribuição espacial dos valores estimados ilustrada na 
Figura 17 e o mapa por quebras naturais apresentados na 
Figura 16. 

A partir da análise dos resíduos, pode-se legitimar o ajuste 
do modelo de regressão linear simples como satisfatório 
para explicar o aumento da renda em função do aumento 
do número de domicílios nos setores censitários. Na Figura 
19, é possível observar a aproximação da distribuição dos 
resíduos (descritos por intervalos) à curva Normal.  

Com o intuito de verificar a possibilidade de admitir que os 
resíduos apresentem uma distribuição normal, optou-se por 
se realizar um teste de normalidade. Para esta comprovação 
utilizou-se o teste de Jarque-Bera [15]. Este teste mensura a 
diferença entre a assimetria e a curtose da série com 
relação àquelas da distribuição normal. Sob a hipótese nula 
(H0) de distribuição normal dos resíduos, a estatística 
Jarque-Bera (JB) é distribuída como uma distribuição Qui-
Quadrado com dois graus de liberdade. Para os dados em 
análise, foi obtido um índice JB=81,57, com p-valor=0,00, 
que aceita a hipótese nula. 

 

 

Figura 17: Renda Estimada na microrregião do Jalapão. 

 

Figura 18: Resíduo do modelo estimado para a renda na 
microrregião do Jalapão. 



 
                  ESPAÇO ENERGIA  |   ISSUE  20   |   APRIL  2014 
 

14 

 

 
 

 
 

 

 

 
Figura 19: Histograma da distribuição dos resíduos padronizados. 

 
 

 

A seguir foram analisados os pressupostos do modelo a 
serem satisfeitos: a multicolinearidade, a 
heterocedasticidade e a dependência espacial. Na análise da 
multicolinearidade das variáveis é verificado se a variável 
dependente está muito correlacionada e fornece 
informações insuficientes em separado. Esta análise não é 
um teste estatístico, por si só, mas um diagnóstico que 
sugere problemas com a estabilidade dos resultados da 
regressão devido à multicolinearidade. Tipicamente, um 
índice com mais de 30 é sugestivo de problemas. Cabe 
ressaltar que o índice encontrado para a condição de 
multicolinearidade foi 2,36, o que, segundo Anselin [14], 
não sugere problema no modelo. 

Na análise da ausência de heterocedasticidade nos dados 
foram aplicados alguns testes, entre eles o de Breusch-
Pagan e o teste de Koenker-Bassett. O teste de Breusch-
Pagan é utilizado para mensurar a estrutura de variância dos 
resíduos da regressão clássica por mínimos quadrados, e se 
aplica para avaliação de sua homocedasticidade, sendo 
considerado um teste assintótico com distribuição de χ2. 
Este teste pressupõe que existe uma relação linear entre o 
quadrado dos resíduos padronizados e as variáveis 
explicativas do modelo. Calcula-se o estimador q, após a 
estimação dos parâmetros do modelo, dividindo-se a soma 
dos quadrados explicada por dois. Este segue a distribuição 
de χ2, com p-1 graus de liberdade. A seguir, verifica-se se 
q>χ2p-1. Caso afirmativo, rejeita-se a hipótese de 
homoscedasticidade.  

Para todos os testes, considerou-se como hipótese nula a 
existência do problema em questão, e convencionou-se 
como nível de significância 0,05. Assim, para aceitar a 
hipótese nula, a probabilidade do valor observado de cada 
teste deve ser maior do que a do valor crítico, na 
distribuição de probabilidades na ausência do problema, o 
que, neste trabalho, implica probabilidade menor do que 
0,05. Esta afirmação é corroborada pelos índices obtidos 
pelos dados nos três testes de heterocedascidade realizados 
e apresentados no Quadro 5. 

Para diagnóstico da dependência espacial dos resíduos foi 
utilizada a estatística de Moran e os testes do multiplicador 
de Lagrange (LM). A estatística de Moran resulta da 
regressão dos resíduos contra sua defasagem espacial, de 
modo que é um teste descritivo e, portanto, indicativo da 
possibilidade de autocorrelação dos resíduos. De acordo 
com Anselin [14], esse teste é mais indicado para detectar 
problema de especificação do modelo, mas não serve para 
indicar qual seria a melhor especificação alternativa.  

Quadro 5: Teste de Heterocedascidade. 
Teste Grau de Liberdade Valor Prob. 

Breusch-Pagan 1 53.76 0,000 

Koenker-Basset 1 19.47 0,000 

White 2 20,79 0,000 
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Figura 20: Critério de decisão usado na escolha do modelo. Fonte: [14]. 

 

Nesse sentido, o multiplicador de Lagrange é mais indicado 
e seus testes são: LM-Lag, Robust LM-Lag, LM-Error, Robust 
LM-Error e LM-SARMA. Os dois primeiros tratam o modelo 
espacial defasado em primeira ordem como modelo 
alternativo. Nos dois seguintes, o modelo alternativo é o de 
erros. No último, o modelo alternativo é ao mesmo tempo 
defasado e de erros, sendo a defasagem de ordem superior 
a um. Assim, o último teste complementa o diagnóstico 
obtido com os anteriores, para demonstrar a ordem 
superior, que pode acontecer caso aqueles sejam 
significativos. Os testes com multiplicador de Lagrange 
devem ser aplicados em sequência. Já os testes Robust LM-
Lag e Robust LM-Error só devem ser considerados se os 
testes LM-Lag e LM-Error forem significativos. Segundo 
Anselin [14] a análise destes testes possibilita determinar o 
tipo de modelo a ser usado, conforme ilustrado na Figura 
20. 

Assim, o diagnóstico da dependência espacial dos resíduos e 
os testes do multiplicador de Lagrange são apresentados no 
Quadro 6. A análise da dependência espacial dos resíduos 
da regressão linear demonstra que eles não são aleatórios e 

não apresentam autocorrelação espacial. Os testes de 
Lagrange também não foram significativos aceitando a 
hipótese nula. Desta forma não há a necessidade de se 
considerar um modelo de regressão espacial. 

Quadro 6: Diagnóstico para dependência espacial. 
Teste IM/GL Valor Prob. 

Índice de Moran (resíduos)  -0,077 0,442 

LM -lag 1 5,774 0,016 

Robust LM-lag 1 7,050 0,007 

LM-Error 1 0,209 0,647 

Robust LM-Error 1 1,485 0,223 

LM-SARMA 2 7,259 0,027 

6 Discussão dos resultados  

A relação entre o total da renda e o total de domicílios 
particulares permanentes com energia elétrica proveniente 
de companhia distribuidora, em nível de setor censitário, na 
microrregião do Jalapão pode ser mensurado por um 
modelo linear expresso pela equação 1, transcrita abaixo: 

ToRenda = 1081,18*ToDomEE + 19.951,890 
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Com um R
2
 obtido de 0,8059, este modelo expressa que 

quanto mais próximo das áreas com energia elétrica maior a 
renda dos setores, e indicam a validade da decisão de se 
investir em políticas de universalização do acesso à energia 
elétrica. Estas políticas poderão gerar, como consequência, 
ganhos de renda para as famílias atendidas. 

Este modelo proporciona uma aproximação matemática 
válida e simples para descrever o crescimento diferenciado 
da renda em relação ao total de domicílios particulares 
permanentes com energia elétrica de companhia 
distribuidora na região estudada.  

A análise espacial da regressão revelou que os dados 
analisados possuem uma forte autocorrelação espacial 
global. A análise local detectou que 18% dos setores 
censitários analisados possuem significância estatística para 
a autocorrelação espacial local (LISA), e estes setores 
representam 12,7% do território estudado e 2,5% do estado 
do Tocantins.  

Apesar de em algumas regiões o modelo não apresentar 
significância, as superfícies de tendência criadas parecem 
ter ido ao encontro do índice de atendimento de energia 
elétrica calculado para os setores censitários em 2010, 
conforme ilustrado na Figura 3.  

Entretanto, cabe salientar que o trabalho realizado 
considerou apenas duas variáveis (renda e acessibilidade à 
energia elétrica). Um possível desdobramento deste 
trabalho deverá incorporar outras variáveis visando conferir 
maior robustez ao modelo de regressão de variáveis 
espaciais. Nesse sentido, entre outros aspectos, deverão ser 
contempladas variáveis relacionadas à acessibilidade, às 
características orográficas, à estrutura econômica e ao grau 
de urbanização. 

7 Considerações finais 

Nos dias atuais, a promoção da inclusão social requer a 
disponibilização de energia elétrica. A falta de acesso à 
eletricidade é fator indicativo para más condições de vida, 
uma vez que implica dificuldades quanto à qualidade de 
serviço de saúde, de abastecimento de água, de educação, 
além de acesso limitado a informações e interferência em 
atividades econômicas e de subsistência, por dificultar o 
acondicionamento adequado de bens perecíveis e seu 
beneficiamento. 

A capacidade de gerar energia também tem como finalidade 
propiciar melhorias no processo produtivo. Desta forma a 
CELTINS tem investido na ampliação da oferta de PCHs, 
localizadas no interior do estado, e ao mesmo tempo na 
construção de linhas de transmissão e de distribuição 
urbana e rural, de forma a modernizar e ampliar as várias 
subestações de modo a acompanhar o ritmo de 
desenvolvimento do estado, com várias atividades de 
construções civis e obras de infraestrutura [12]. 

O mapa da Figura 1 apresenta um índice criado no âmbito 
deste trabalho, com base no Censo 2010, mostrando locais 
no Brasil onde a universalização do acesso à energia elétrica 
em áreas isoladas ainda era precário. Desta forma este 

trabalho visou contribuir para o desenvolvimento do 
planejamento do setor elétrico com base na análise da 
equidade no acesso à energia elétrica. O modelo de 
regressão linear utilizado apresentou resultados bastante 
significativos que, de certa forma, sintetizam uma parte do 
problema no âmbito da formulação e implementação de 
políticas públicas para a microrregião do Jalapão. 

A metodologia de análise da microrregião do Jalapão 
empregada neste trabalho permitiu confirmar a grande 
relação entre renda e acesso à energia elétrica. Para tanto, 
foi estruturado um banco de dados em um ambiente de 
sistema de informações geográficas no qual foram 
realizadas todas as etapas integrando as técnicas estatísticas 
às análises espaciais.  

Por fim, o desenvolvimento deste trabalho sugere novos 
estudos para a adoção de modelos diferenciados, bem como 
o uso de outras variáveis para uma melhor compreensão 
das relações que se processam entre as variáveis renda e 
energia elétrica, em distintas áreas do país.  
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