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RESUMO 

 

O presente estudo tem por objetivo analisar as taxas de suicídios registradas nos 
municípios brasileiros nos anos de 2000 e de 2010, associando esse fenômeno a 
variáveis econômicas, meteorológicas e sociais. A análise parte das ideias 
defendidas por Durkheim (2000), que vê o suicídio como um problema social, e não 
individual. Para tanto, foram utilizados dados do Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), do Programa das Nações Unidas Para o Desenvolvimento 
(PNUD), do Departamento de Informática do SUS (DATA-SUS) e da base de 
informações meteorológicas da Universidade de Delaware. Para isso, utilizou-se de 
um painel espacial balanceado em primeira diferença, bem como de outras 
ferramentas da econometria espacial, considerando a matriz de distância mínima, a 
qual leva em consideração que cada município tenha ao menos um vizinho. Através 
de testes de especificação, verificou-se que o modelo espacial mais adequado seria 
o de defasagem espacial (SAR), evidenciando que a variável dependente (taxa de 
suicídios) é parcialmente determinada pelos valores da mesma variável nos 
municípios vizinhos. Entre os principais resultados, constatou-se que existe relativo 
efeito transbordamento do suicídio entre os municípios brasileiros. Além disso, pode-
se evidenciar que as variáveis taxa de envelhecimento, taxa de desemprego e 
temperatura média possuem relação positiva com a taxa de suicídios; por outro lado, 
a proporção de pessoas sem religião definida, a proporção de divórcios e o volume 
de chuvas possuem relação negativa com a variável de interesse. 
 
Palavras chave: Suicídio; Econometria espacial; Dados em painel; Primeira 

diferença. 
  



 

 

ABSTRACT 

 

The present study aims to analyze the suicide rates recorded in Brazilian 
municipalities in the years 2000 and 2010, associating this phenomenon with 
economic, meteorological and social variables. The analysis starts from the idea 
defended by Durkheim (2000), who sees suicide as a social problem, and not an 
individual one. For this, we used data from the Brazilian Institute of Geography and 
Statistics (IBGE), the United Nations Development Program (UNDP), the Department 
of Informatics of SUS (DATA-SUS) and the meteorological information base of the 
University of Delaware. We used a balanced spatial panel with the first difference, as 
well as other tools of spatial econometrics, considering the minimum distance matrix, 
which takes into account that each municipality has at least one neighbor. Based on 
specification tests, we verified that the most appropriate spatial model would be the 
spatial lag (SAR), showing that the dependent variable (suicide rate) is partially 
determined by the values of the same variable in neighboring municipalities. Among 
the main results, it was found that there is a relative overflow effect of suicide among 
Brazilian municipalities. In addition, it can be seen that the variables aging rate, 
unemployment rate and average temperature have a positive relationship with the 
suicide rate; on the other hand, the proportion of people without a defined religion, 
the proportion of divorces and the volume of rainfall have a negative relationship with 
the variable of interest. 
 
Key words: Suicide; Spatial econometrics; Panel data; First difference. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Na tentativa de analisar o suicídio e suas motivações, observa-se que o 

mesmo é um problema social que impacta direta ou indiretamente em diversos 

contextos e aspectos da sociedade e que sua frequência tem aumentado por todas 

as regiões do Brasil e de muitos países do mundo. 

Em 2000, foram registrados 6.780 casos de suicídio no Brasil. Já em 2010, o 

número de ocorrências no País foi de 9.448. Entre os principais meios utilizados 

estão o enforcamento/estrangulamento, o uso de armas de fogo e o atirar-se de 

locais elevados. Comparando o intervalo temporal entre os dois anos (2010/2000), 

houve um crescimento de quase 40%, ou seja, é um evento que tem se tornado 

cada vez mais frequente, o que exige um esforço concentrado de pesquisadores nas 

diversas áreas do saber com o intuito de diminuir o número de ocorrências 

(DATASUS, 2019). 

Em 2016, o Brasil ocupava a 114ª posição no ranking mundial sobre taxa de 

suicídios padronizada por idade para o gênero feminino e 103ª para o masculino, 

com taxas de aproximadamente 3 e 10 mortes por 100 mil habitantes, 

respectivamente. Isso, em números absolutos, é igual a 11.433 casos. Já em 2017 

foram registrados 12.495 mortes dessa natureza, o equivalente a 34 casos por dia. 

Ou seja, no Brasil, o intervalo de tempo entre uma fatalidade dessa natureza e a 

próxima é de aproximadamente 42 minutos (DATASUS, 2019). 

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS, 2018), são 

registrados cerca de 800.000 casos de suicídio no mundo todos os anos, o que 

corresponde a 1 caso a cada 40 segundos. Esses dados são de 2016 e mostram 

que 79% dos óbitos ocorreram em países de baixa e média renda.  Além disso, tem 

sido a segunda causa de mortes entre adultos jovens na faixa etária entre 15 e 29 

anos. Essas estatísticas - entre outras situações de vulnerabilidade - embasam o 

posicionamento de organizações como a OMS que consideram esse evento letal 

como um dos principais problemas de saúde pública. 

É essencial destacar que os números mencionados anteriormente referem-se 

apenas aos acidentes efetivos. Logo, se todas as tentativas, incluindo as que não 

resultaram em morte, fossem registradas, o somatório das ocorrências seria ainda 

mais expressivo. Dessa forma, essas estatísticas são importantes para que não só 
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as autoridades reguladoras, mas a sociedade como um todo possam perceber a 

gravidade do problema (DATASUS, 2019). 

Outro ponto importante a ser mencionado é que esse número alarmante de 

suicídios gera custos econômicos enormes para a sociedade. No Brasil, Cerqueira et 

al (2007) apresentam dados sobre o custo total pela perda de capital humano para 

os casos de suicídio no ano de 2001, estimado em R$ 1,3 bilhão, representando 

aproximadamente 0,19% do PIB de 2001 e cerca de R$ 163 mil por vítima. Do 

mesmo modo, estima-se que somente em 2010 foram gastos pelo menos R$ 60 

milhões com tratamentos de lesões, envenenamentos e outros, decorrentes de 

causas externas no Brasil (DATASUS, 2019). 

A literatura pertinente à temática conduz ao reconhecimento de que o suicídio 

seja comumente associado a fatores patológicos ou amorais, sendo que em muitas 

nações esse evento também é visto como resposta racional às inconformações 

derivadas de dores e perdas pessoais.  

Diante da problemática exposta, várias ciências têm buscado meios de 

contribuir para uma análise do suicídio e suas motivações. O presente trabalho se 

volta para uma contribuição nas diversas abordagens da temática, tendo como base 

a teoria econômica.  

O estudo ora desenvolvido, portanto, se alia aos trabalhos de autores como 

Shikida, Araújo Júnior e Gazzi (2007), Souza, Wadi e Staduto (2007), Antunes 

(2015), Silva e Büttenbender (2015), Fraga Massuquetti e Godoy (2016), Meneghel e 

Moura (2018), entre outros para analisar como algumas variáveis econômicas, 

meteorológicas e sociais se relacionam com a problemática das práticas suicidas no 

Brasil a nível municipal. Entre os fatores principais, pode-se mencionar aqueles 

relacionados direta ou indiretamente à renda, como o índice de Gini, o desemprego 

e o PIB per capita. 

 Porventura, nos estudos das referências citadas, também foram analisados 

outros fatores diversos como dependência do indivíduo ao setor agrário, 

religiosidade, educação, idade, gênero, Índice de Desenvolvimento Humano e 

despesas em setores específicos como no sistema de saúde, por exemplo. 

A partir dessas e outras discussões presentes na literatura, o objetivo geral 

deste estudo foi explicar, principalmente, a seguinte indagação: como variáveis 

econômicas, meteorológicas e sociais determinam a taxa de suicídios nos 

municípios brasileiros? 
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Mais especificamente, buscou-se discutir sobre a teoria econômica do 

suicídio; analisar o comportamento intermunicipal entre variáveis para verificar se 

existem efeitos espaciais (contágio/transbordamento) da taxa de suicídios e 

averiguar quais suas outras motivações entre as variáveis explicativas analisadas. O 

período de análise (anos de 2000 e de 2010) justifica-se devido à disponibilidade 

dos dados que foram verificados no estudo. 

Discussões desse tipo são importantes principalmente devido à natureza do 

fenômeno e suas consequências. O suicídio impacta sob diversas nuances, seja 

econômica, política e/ou socialmente. E, dessa forma, existe a necessidade de se 

construírem análises que condicionem a essa realidade, situando-as em um plano 

de discussão que apresente as modalidades e suas externalidades, os elementos 

motivadores e as condições socioeconômicas. 

Dessa forma, portanto, essa análise mostra-se relevante por vários motivos, 

entre eles: permite entender melhor quais das variáveis em estudo explicam a taxa 

de suicídios nos municípios brasileiros; além das variáveis econômicas e sociais, o 

presente trabalho analisou os efeitos da temperatura média e da seca (baixo volume 

de chuvas) na taxa de suicídios dos municípios brasileiros; pretendeu evidenciar se 

a auto violência letal no país possui concentrações e se há efeito transbordamento 

para os municípios vizinhos mais próximos; além disso, por ser um problema social 

preocupante, pode servir de base para elaboração e promoção de políticas públicas 

de combate ao fenômeno e também para nortear pesquisas futuras. 

Para tanto, utilizou-se de um painel espacial balanceado com primeira 

diferença, bem como da Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE), de 

Indicadores Locais de Associações Espaciais (LISA), de modelos de defasagem 

espacial (SAR), além de outras técnicas da econometria espacial. 

Entre os principais resultados, pode-se evidenciar que existe relativo efeito 

contágio (transbordamento) do suicídio nos municípios, o que é intensificado 

naqueles que apresentam alta proporção de idosos, de desemprego e com 

temperaturas médias elevadas, assim como nos municípios com baixo volume de 

chuvas (indicando o fenômeno da seca) e com baixa proporção de divórcios e de 

pessoas sem doutrina religiosa definida. 

Os diagnósticos encontrados sobre a relação entre a taxa de suicídios e as 

variáveis climáticas não vão a desencontro das evidências encontradas na maioria 

das pesquisas que tiveram objetivos semelhantes, indicando que as condições 
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meteorológicas impactam direta ou indiretamente na qualidade de vida dos 

indivíduos. No caso do Brasil (que é um país agrário), o nível de seca, por exemplo, 

impacta negativamente na geração de emprego, de renda, nas condições 

alimentares e, por consequência, no bem-estar das populações diretamente 

associadas. Dessa forma, contatou-se que o suicídio torna-se mais provável. 

O presente trabalho se divide da seguinte forma: no capítulo 2, tem-se uma 

revisão bibliográfica sobre as principais discussões referentes à temática em 

questão; no capítulo 3, apresentam-se os dados e os métodos utilizados; no capítulo 

4, apresentam-se os resultados das estimações e as respectivas análises; no 

capítulo 5, têm-se as considerações finais. 
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2 TEORIA ECONÔMICA DO SUICÍDIO: UMA REVISÃO SOBRE O PROCESSO DE 

DECISÃO 

 

2.1 A tomada de decisão e os custos provenientes 

 

A prática de suicídio tem chamado atenção de pesquisadores das mais 

diversas áreas do conhecimento, sendo considerada pela Organização Mundial da 

Saúde (OMS, 2006) como um dos principais problemas de saúde pública. A 

frequência desses acidentes auto provocados é um problema que afeta a sociedade 

sob diversas nuances, pois as externalidades negativas são muitas e as perdas 

totais são, na maioria das vezes, incalculáveis. 

Ao analisar o processo de decisão por cometer ou não o ato suicida, Becker e 

Posner (2004) argumentam que os indivíduos fazem escolhas racionais com a 

finalidade de maximizar sua utilidade e sempre se baseando em expectativas 

futuras, ou seja, analisam sua situação presente e as consequências esperadas se 

der continuidade à sua vida. Para uma situação como essa, a pergunta seria: vale a 

pena viver? A resposta dependerá da perda de utilidade por permanecer vivo ou dos 

ganhos ao cometer o ato. Dessa forma, Silva e Büttenbender (2015) apontam que a 

análise defendida por economistas para entender a tomada de decisão dos 

indivíduos sobre questões como o suicídio é diferente das análises de outros 

estudiosos das demais áreas.  

Um exemplo de situação que envolveria esse trade-off seria por motivo 

delicado de saúde, onde o paciente decide finalizar com o próprio sofrimento por 

acreditar que não há uma solução viável. Outros custos discutidos por Becker e 

Posner (2004) são: o medo evolucionariamente adaptativo da morte e da dor, bem 

como outras consequências possíveis e desagradáveis da morte real, incluindo o 

risco de fracassar e ficar com sequelas. 

Bergeron e Bates (2014) também citam benefícios e custos do suicídio. Entre 

os ganhos, apresentam a fuga da dor emocional ou física, pacto pela morte (suicídio 

romântico), remorso em pedir ajuda, entre outros. Por outro lado, pode-se 

mencionar, como custos, a preparação mental, a punição antecipada da vida após a 

morte, a possibilidade de repercussões sociais e físicas para o caso de insucesso do 

ato e a renúncia das boas vivências que poderia ter futuramente. 
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Bergeron e Bates (2014) corroboram com Becker e Posner (2004) ao 

afirmarem que é possível reduzir a taxa de suicídios se, através das políticas de 

prevenção, aumentarem os custos do ato (como fazer o indivíduo se colocar na pele 

dos entes familiares e amigos ao ficarem cientes da perda de vida desse) ou 

diminuírem os benefícios associados (como distribuir medicação e fornecer serviços 

de aconselhamento quando for percebido qualquer sintoma de distanciamento ou 

depressão). Becker e Posner (2004) também citam sobre a atuação de algumas 

religiões na prevenção do suicídio, em especial o catolicismo, que condena 

vigorosamente o suicídio. 

Ainda, Botega et al (2006) acreditam que o fator “pertencimento” - seja à 

família, à igreja ou à comunidade - auxilia no sentido de proteção ao suicídio. Ou 

seja, uma associação integrada e forte pode aumentar os custos da prática suicida. 

Segundo os autores, isso pode ser visto no caso das mulheres serem menos 

suscetíveis ao óbito dessa natureza, pois vivenciam algumas fases da vida que 

permitem esse tipo de laço como a gravidez e a maternidade. 

Com base nisso, a literatura vigente tem discutido sobre a capacidade de o 

suicídio afetar a sociedade sob diversas nuances. Cerqueira et al (2007), por 

exemplo, fizeram uma análise sobre os custos e as consequências da criminalidade 

e da violência por causas externas no Brasil. Os autores encontraram que entre as 

mortes não naturais, o suicídio é a terceira causa que apresenta maior custo, ficando 

atrás apenas dos homicídios (em primeiro lugar) e dos acidentes de transporte (em 

segundo lugar). Os autores ainda estimaram os custos da violência no Brasil em 

2004, que foram de R$ 92,2 bilhões, o equivalente a 5,09% do PIB, ou valor per 

capita de R$ 519,40. 

Dixo et al (2014) defendem que além dos impactos emocionais, as mortes por 

suicídio exigem pedágios socioeconômicos devido ao aumento dos custos com 

assistência médica, despesas legais, perda de trabalho e perda de produtividade por 

conta dos dias em que os amigos e parentes se ausentam do trabalho. Ou seja, no 

caso da perda de produtividade, seria o quanto que aquele cidadão deixou de 

contribuir em algum setor produtivo da economia. E, por mais que essa perda seja 

(na maioria das vezes) incalculável - pois o valor gerado varia de acordo com o 

ambiente em que estaria empregado, seu tempo de serviço e sua qualificação, por 

exemplo - não pode ser desconsiderada. 
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Kinchin e Doran (2017) quantificam os custos das práticas suicidas fatais e 

não fatais no mercado de trabalho na Austrália e analisam o custo-benefício da 

introdução de métodos preventivos aos acidentes auto provocados. Os custos 

médios estimados foram de: US$ 1.184,00 por incidente com ausência de curto 

prazo; US$ 2,25 milhões por incapacidade total; e US$ 1,69 milhão para cada 

fatalidade. Com relação aos custos totais, mensuraram um valor estimado de US$ 

6,73 bilhões, sendo que boa parte desse gasto refere-se às tentativas com 

incapacidade total (77,3% ou US$ 5,19 bilhões), seguido pelos custos dos suicídios 

propriamente ditos (22,5% ou US$ 1,52 bilhão) e da ausência curta no trabalho 

(0,2% ou US$ 13,31 milhões). Por fim, os autores calculam o gasto anual com as 

políticas estratégicas de prevenção ao suicídio de US$ 40,97 milhões, resultando um 

benefício de US$ 1,50 para cada US$ 1,00 investido. 

Dessa forma, explicar o suicídio exige a correlação de variáveis que se 

encontram diretamente associadas ao processo de decisão do indivíduo, na 

conformação que engendrou sua personalidade, nas condições sociais e 

econômicas que contribuem para o ato de se auto lesionar, bem como nas políticas 

públicas disponíveis que têm por finalidade evitar esse tipo de evento. Nas palavras 

de Bergeron e Bates (2014), o suicídio é um problema multifacetado que não pode 

ser analisado adequadamente em apenas uma ótica, ou seja, existem motivações 

econômicas, sociais e fisiológicas que influenciam sua prática. 

Entender de forma mais aprofundada essas motivações facilita a formulação 

de políticas públicas (entre outras ações) de prevenção ao suicídio. Nesta pesquisa, 

portanto, a tratativa sobre as vidas interrompidas intencionalmente não será 

especificada aos diversos tipos vesânicos1, mas sim ao ato geral. A próxima seção 

apresenta alguns trabalhos empíricos relacionados ao tema. 

 

2.2 Abordagem empírica 

 

Segundo Mello (2000), o suicídio nem sempre está associado a doenças 

mentais. O autor defende que fatores sociais e particulares também podem explicar 

os atos. Diante disso, entre os estudos até agora realizados na área da economia, 

variáveis como crises econômicas, religiosidade, divórcio, renda, educação, 

                                                             
1
 Ver Durkheim em “O Suicídio'', 2000, p. 38 - 46. 
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desemprego, intolerâncias diversas, variáveis meteorológicas, dentre outras, têm 

sido bastante utilizadas para discutirem os fatores que motivam o suicídio. 

 

2.2.1 Fatores econômicos e sociais 

 

Como afirmado por Durkheim (2000), Becker e Posner (2004), entre outros 

autores, fatores econômicos e sociais também importam nas análises de um 

indivíduo, quando esse se encontra na situação em que precisa ponderar os custos 

e os benefícios de cometer o próprio óbito. 

Souza, Wadi e Staduto (2005) fazem um estudo do tipo exploratório sobre o 

suicídio na cidade de Toledo (PR), durante os anos de 1954 e 2002. Entre os 

principais resultados encontrados têm-se que, no geral, a prática da auto violência 

ocorre entre homens casados, a grande maioria jovens agricultores e operários, 

tendo por métodos principais o enforcamento e o uso de arma de fogo, sendo que a 

maioria dos casos ocorrem entre os meses de março e abril. 

Do mesmo modo, Souza, Wadi e Staduto (2007) fazem outra pesquisa 

semelhante à anterior para as regiões Oeste e Sudoeste do Paraná entre os anos de 

1990 a 2005. Os principais resultados foram que a maioria dos casos de suicídio 

ocorreram entre pessoas de ocupação rural, e a frequência aumentou à medida que 

foram ocorrendo mudanças na dinâmica e nos processos econômicos da região, 

como as implantações das usinas de Itaipu e Salto Caxias, onde muitas famílias 

sofreram de alguma forma, seja pelo uso intensivo de agrotóxicos na produção, 

êxodo rural, perdas de empregos, endividamento e causas afins. Os autores 

acreditam que tais externalidades promovem ou facilitam o desenvolvimento de 

doenças mentais como a depressão e, por consequência, podem levar os indivíduos 

a cometerem suicídios. 

Shikida, Araújo Júnior e Gazzi (2007), utilizando dados de 2000, analisam 

como as taxas de suicídio no Brasil, primeiramente, e por regiões, posteriormente, 

são influenciadas por variáveis econômicas. Os autores encontraram que existe uma 

relação cúbica entre idade e suicídio. Já os gastos com saúde pública possuem uma 

relação quadrática, ou seja, só têm efeito contra a auto violência até certo nível. O 

índice de Gini apresentou sinal negativo, mas não teve significância estatística. 

Muito embora tenha agregado apenas algumas variáveis explicativas no modelo, os 

autores também acreditam na grande possibilidade de que conflitos de identidade e 
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sexuais, dependência química, perdas pessoais, entre outras, podem ser 

estimulantes ao ato em questão. 

Venco e Barreto (2010) procuraram analisar a relação entre suicídio e causas 

relacionadas ao trabalho, tendo por base registros ocorridos em empresas 

francesas. Segundo eles, os problemas desse ambiente provocam um estado de 

mal-estar, transformando as emoções, os valores, o caráter individual, etc. Outro 

ponto ressaltado na pesquisa é que, na maioria dos óbitos, as ocorrências são auto 

provocadas por pessoas do sexo masculino e com idade entre 45 e 54 anos. Becker 

e Posner (2004) citam que as mulheres não só têm uma propensão muito menor a 

cometer suicídio, como também têm probabilidade muito menor de morrer de 

overdoses de drogas, alcoolismo, homicídios e outras causas auto infligidas.  

Milner, McClure e Leo (2010) fazem um estudo sobre os determinantes 

socioeconômicos da taxa de suicídios padronizada por idade e gênero em 35 países 

durante os anos de 1980 e 2006. Para tanto, utilizaram do método de dados em 

painel por efeitos fixos e evidenciaram que a participação da mulher no mercado de 

trabalho, o desemprego e a taxa de envelhecimento possuem relação direta com a 

taxa de suicídios em ambos os sexos. Já as despesas per capita com saúde possui 

associação inversa. Também foi constatado que a fertilidade feminina possui relação 

inversa com a taxa de suicídios entre homens. Os autores também concluem que as 

mulheres são menos sensíveis às mudanças no ambiente macro social. 

Gonçalves, Gonçalves e Oliveira Júnior (2011), por sua vez, analisam os 

determinantes socioeconômicos da taxa média de suicídios nas microrregiões 

brasileiras e, entre os principais resultados, pode-se destacar a autocorrelação 

espacial positiva, ou seja, que existe efeito contágio entre as microrregiões. Além 

disso, observaram sinal negativo entre o grau de pobreza e suicídios, ou seja, 

regiões com alto grau de renda possuem elevadas taxas de suicídio. Por outro lado, 

encontraram efeito positivo com o grau de ruralização. Assim, o aumento no grau de 

ruralização provocaria impacto positivo sobre o suicídio. 

Antunes (2015) analisa os impactos que as crises econômicas podem causar 

sobre problemas de saúde, especialmente a mental. Segundo o autor, os efeitos das 

crises econômicas manifestam-se de formas diversas. Alguns revelam-se a curto 

prazo, enquanto outros só se manifestam a longo prazo, podendo ser diretos ou 

indiretos e tanto de natureza reversível quanto irreversível. Ainda segundo o autor, 

os impactos das crises econômicas no número de suicídios são positivamente 
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correlacionados, dado que em tempos de crises econômicas tendem a diminuir as 

despesas com serviços essenciais à promoção da saúde e também de outras 

variáveis como emprego e renda. 

Silva e Büttenbender (2015) também estudam a relação entre a situação 

econômica e suicídios. O método utilizado foi uma análise através de dados em 

painel e de uma revisão bibliográfica para diversos países, onde os principais 

resultados encontrados foram que, em momentos de expansão econômica (se essa 

ocorre num curto espaço de tempo), há uma piora na saúde dos indivíduos e, por 

consequência, percebe-se um crescimento no número de acidentes auto 

provocados. Por outro lado, se esse período de expansão econômica é duradouro, 

pode-se observar uma redução nesse tipo de óbito. 

Fraga, Massuquetti e Godoy (2016) realizam um estudo sobre os 

determinantes socioeconômicos do suicídio nos municípios brasileiros, assim como, 

separadamente, nos municípios do Rio Grande do Sul. Os métodos utilizados foram: 

regressão de Poisson, Binomial Negativa e Quantílica de Dados de Contagem. Os 

resultados divergiram um pouco para cada dimensão analítica territorial, mas 

percebeu-se que, de modo geral, a pobreza é uma variável que contribui 

positivamente para o número de suicídios, ou seja, não corroboram com Gonçalves, 

Golçalves e Oliveira Júnior (2011). Outro resultado foi que a dependência pela 

atividade agropecuária e a cor/raça branca e indígena também se relacionam 

positivamente com os suicídios nessas regiões. 

Meneghel e Moura (2018), por outro lado, relacionam a ética do trabalho e a 

cultura alemã com o suicídio em Santa Cruz do Sul, município do Rio Grande do Sul. 

O estudo se deu a partir de informações coletadas em entrevistas temáticas com 14 

pessoas naturais da cidade e que possuem formações diversas, sendo esses 

descendentes de alemães ou não. O intuito é que, ao falar de si, o entrevistado 

reflete as relações do grupo em que está inserido. Segundo as autoras, o sofrimento 

gerado pelo trabalho, bem com a falta dele, as perdas financeiras e tantos outros 

fatores ligados à imposição dada pelo avanço do capitalismo podem facilitar a 

prática suicida. 

Amaral (2019) faz um estudo ecológico sobre os determinantes 

socioeconômicos do suicídio para os municípios do Rio Grande do Norte, utilizando-

se da Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) e outras técnicas da 

econometria espacial. A frequência de suicídios é representada pela taxa média 
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anual de óbitos ocorridos entre 2006 e 2015 para cada 100.000 habitantes. Os 

principais resultados foram que: existem clusters espaciais e efeito contágio no 

fenômeno. Através do modelo SAR, observou-se uma relação direta entre o suicídio 

e pessoas com ensino superior e com a desigualdade de renda, e inversa com o 

nível de riqueza e a razão de dependência familiar. 

 Dessa forma, portanto, conforme Mello (2000) existem muitos fatores que 

podem influenciar um indivíduo a optar pelo interrompimento intencional de sua vida. 

Com base nisso, muitas pesquisas têm sido realizadas com a finalidade de analisar 

esse fenômeno e suas causas. A próxima seção apresenta e discute as 

metodologias utilizadas na produção desta pesquisa. 

 

2.2.2 Fatores meteorológicos 

 

Na literatura, autores como Andrade et al (2003), Curatolo e Brasil (2005) e 

Nejar, Benseñor e Lotufo (2007) tratam do suicídio a partir da relação entre o clima e 

as reações patológicas. Segundo eles, a incidência da luz solar sobre os indivíduos 

é um dos fatores responsáveis pela produção da melatonina e da serotonina, que 

são hormônios neurotransmissores produzido em plantas e animais. 

Segundo os autores citados anteriormente, no organismo humano, a 

melatonina e a serotonina são responsáveis pela regulação do sono, mas, além 

disso, a serotonina também ajuda na regulação do humor e dos ritmos cardíacos. 

Com isso, a baixa exposição do indivíduo à luz solar dificulta a produção de ambos 

hormônios e, assim, pode facilitar o desenvolvimento de doenças mentais como a 

depressão, que é uma variável comumente relacionada às práticas suicidas. Em 

outras palavras, nas ciências da saúde (principalmente) os efeitos das variáveis 

climáticas no suicídio ocorrem indiretamente. 

Todavia, esta pesquisa não se limita a analisar os fatores meteorológicos na 

incidência do suicídio a partir da ótica biológica, mas sim, de maneira mais ampla, 

ligando o fenômeno em estudo às implicações sociais e econômicas que são 

verificadas mediante determinado nível apresentado por cada variável de clima, e 

como isso se relaciona aos acidentes letais auto provocados. 

Na literatura econômica, autores como Bando et al (2009) avaliaram a relação 

entre suicídios e questões climáticas. Nessa pesquisa os autores discutem a 

sazonalidade do suicídio na cidade de São Paulo, utilizando-se de testes 
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econométricos (como séries temporais) e estatísticos (Fischer, variância, entre 

outros). Os autores evidenciaram que a cidade não segue os padrões sazonais 

típicos das zonas temperadas, e a má delimitação de estações do clima tropical 

pode ser um dos fatores responsáveis desse resultado. 

Likhvar, Honda e Ono (2011) utilizaram-se da abordagem semi paramétrica 

(aditivo linear generalizado e efeito fixo de Poisson) com análises de séries 

temporais para evidenciar a relação entre suicídio e temperatura no Japão, entre 

1972 e 1995. O diagnóstico encontrado revela relação positiva entre ambas 

variáveis, mas com efeito de curto prazo, pois existe uma relevante variação nas 

incidências ano após ano. 

Holopainen et al (2013), no entanto, fazem um estudo para a Finlândia e 

Suécia com dados a partir de 1750 e afirmam que as maiores evidências de 

suicídios são mais perceptíveis nos períodos em que a temperatura média mensal 

mais varia (maio e outubro). Ou seja, segundo os autores, o que determina o 

suicídio não é a queda ou o aumento da temperatura, mas sim, quando ela se 

apresenta distante de sua média, seja para mais ou para menos. Logo, as taxas de 

suicídios ocorrem com menor frequência nos meses em que a temperatura pouco 

varia. 

Dixo et al (2014) também fazem uma análise entre temperatura e suicídios no 

Canadá durante alguns períodos do ano, separando, principalmente, em duas 

análises: a primeira relaciona com épocas mais frias; a segunda com épocas mais 

quentes. Assim, de acordo com os autores, a modelagem empírica fica mais robusta. 

A partir disso defendem que existe uma relação direta entre temperatura e suicídios, 

ou seja, que em épocas do ano mais quentes a frequência desse tipo de acidentes é 

maior. Entre as quatro estações do ano, o inverno é a única em que o número de 

suicídios tende a diminuir, tanto para temperaturas mais quentes quanto para mais 

frias (máximo e mínimo, respectivamente). 

Kurokouchi et al (2015), por outro lado, investiga a relação entre parâmetros 

meteorológicos e o suicídio  em Tóquio, no Japão, e só encontraram evidências 

empíricas para o caso de afogamentos intencionais. Porém, dentre as demais 

mortes não naturais, não houveram evidências. Fountoulakis et al (2016) também 

relacionam o suicídio com o clima na Europa. Em sua análise, buscaram separar o 

efeito de variáveis econômicas e climáticas (em especial a temperatura) em 

indivíduos, por gênero. Para o sexo masculino, as variáveis climáticas respondem 
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37,6% dos suicídios; para o sexo feminino foi de 28,1%.  Fountoulakis et al (2016) 

diagnosticaram que o suicídio é mais frequente em épocas do ano com baixas 

temperaturas. Além disso, afirmam que entre as variáveis econômicas e de clima, 

essas últimas explicam melhor os acidentes auto provocados, principalmente nos 

homens.  

Burke et al (2018) também analisaram o efeito da temperatura ambiente local 

nas taxas de suicídio nos Estados Unidos e no México. Para isso, utilizaram um 

painel com efeitos fixos para os condados/municípios dos dois países entre os anos 

de 1990 e 2010. Os autores encontraram que existe uma relação aproximadamente 

linear e positiva entre temperatura e a taxa de suicídios. Também evidenciaram que 

o aumento na temperatura expressa nas pessoas uma perda de bem-estar. Essa 

última análise foi realizada ao verificar as mensagens codificadas e geolocalizadas 

no Twitter nos EUA. Segundo os autores, nos períodos mais quentes ficam mais 

perceptíveis as mensagens com linguagens depressivas. 

Macharla e Lal (2019) relacionam o suicídio a fatores climáticos como 

temperatura e precipitação de chuvas. Estas condições climáticas, entre outras, 

favorecem a prevalência da seca, impactando negativamente na agricultura e, 

inclusive, no bem estar da população da Índia, uma vez que, segundo os autores, 

cerca de 70% da população total depende direta ou indiretamente da agricultura. Ou 

seja, fatores climáticas impactam nas atividades econômicas e afetam positivamente 

as práticas suicidas na região. 

O suicídio de agricultores na Índia corresponde a mais de 11% do total. Em 

30 anos, houve um somatório de 59.000 mortes de agricultores com essa natureza. 

E, para cada aumento de 1 °C na temperatura a partir de 20 °C, o esperado seria 

uma média de 70 suicídios. Em resumo, Macharla e Lal (2019) defendem que a 

relação existente do suicídio com a temperatura é direta (exceto para o período de 

entressafra); e com a precipitação de chuvas é inversa. Esses resultados também 

foram encontrados por Shiva (2004), apontando que existe associação entre 

problemas relacionados à agricultura e os suicídios na Índia. 

Com base na maioria desses estudos apresentados anteriormente, o suicídio 

e o clima possuem relação indireta e podendo ser positiva ou negativa, ou seja, que 

o aumento da temperatura induz ao evento letal, dado que impacta nas condições 

sociais e econômicas da população (baixa produtividade agrícola e geração de 

renda, por exemplo). Essa é uma análise mais macroeconômica. Já ao nível de 
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indivíduo, autores como Andrade et al (2003) citam que é do tipo indireta e negativa, 

levando em consideração o tempo diário da incidência da luz do sol. 
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3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

A presente seção trata sobre a metodologia utilizada para a realização deste 

trabalho. Ela se divide em duas subseções: a primeira apresenta as variáveis em 

análise e como cada uma foi trabalhada; a segunda parte descreve as técnicas 

econométricas utilizadas.  

 

3.1 Dados 

 

As variáveis utilizadas nesta pesquisa referem-se aos registros oficiais 

correspondentes aos municípios brasileiros e estão apresentadas na tabela 3.1 

abaixo. Com exceção das variáveis meteorológicas, as demais variáveis explicativas 

têm como justificativa a abordagem defendida por Becker e Posner (2004), que 

veem nelas - entre outras - a capacidade de afetarem o que eles denominam como 

utilidade marginal da vida. 

 

Tabela 3.1 – Descrição das variáveis 

Variável Descrição 

TX_SUIC Taxa média de suicídios por 100 mil habitantes 

T_ENV Taxa de envelhecimento 

HOM Proporção de homens 

IDADE Proporção de indivíduos que possuem idade entre 15 e 29 anos 

DESEMP Taxa de desemprego 

GINI Coeficiente de Gini 

PIBpc PIB per capita em log 

T_SUPER Proporção de pessoas de 25 anos ou mais com, no mínimo, ensino superior 

RELIG Proporção de indivíduos sem religião definida 

DIV Proporção de divórcios 

TEMP Temperatura média anual 

CHUVA Precipitação média anual de chuvas 

SPI Índice de Precipitação Padronizado 

Fonte: Elaboração própria. 

 

As taxas de suicídios foram calculadas a partir das médias de um recorte 

temporal para cada um dos anos em análise. Primeiramente foram calculadas duas 

médias: a primeira levou em consideração o número de ocorrências de suicídios 

entre os anos de 1998 e 2002. Depois de calcular a média para esses anos, seu 

resultado foi dividido pala população do município equivalente (em 2000) e, por fim, 

multiplicada por 100 mil. Esse resultado foi considerado como a taxa média de 

suicídios por 100 mil habitantes no ano de 2000 para cada um dos municípios 
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brasileiros. Logo depois utilizou-se o mesmo procedimento para calcular a mesma 

taxa média equivalente para o ano de 2010. O uso desse procedimento tem como 

justificativa o fato de que grande parte dos municípios não apresentou ocorrência(s) 

de suicídio nos dois anos (2000 e 2010). Dessa forma, pode ser que os métodos de 

estimação aqui propostos não fossem os mais indicados para analisar o fenômeno, 

dado a inflação de zeros. As taxas médias, portanto, além de padronizar as 

ocorrências pelo tamanho da população de cada município ainda reduz o número de 

zeros e agrega os casos de suicídios mais recentes em cada município. Os dados 

de suicídio foram coletados no sistema TABNET (estatísticas vitais) do 

departamento de Informática do SUS (DATA-SUS).  

A taxa de Envelhecimento foi calculada como uma razão entre a população 

de 65 anos ou mais de idade e a população total do município multiplicado por 100. 

Os dados foram coletados no endereço eletrônico do Programa ds Nações Unidas 

Para o Desenvolvimento (PNUD), com informações baseadas nos censos 

demográficos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Espera-se 

que exista relação positiva entre a T_ENV e a TX_SUIC, ou seja, que o aumento na 

primeira influencie a segunda na mesma direção. Em outras palavras, que os 

suicídios seriam mais comuns entre pessoas mais idosas (NAVAS, 2009; MINAYO; 

CAVALCANTE, 2010; SANTOS et al, 2017). 

A população masculina foi calculada como a proporção de indivíduos do sexo 

masculino em cada município. A hipótese alia-se ao apresentado por Becker e 

Posner (2004) ao defenderem que os indivíduos desse gênero são mais suscetíveis 

ao ato suicida. Dessa forma, espera-se que haja relação positiva entre ambas 

variáveis. Os dados da população municipal por gênero podem ser encontradas no 

site do IBGE. No caso da faixa etária, a OMS (2019) destaca que a violência, no 

geral, é mais frequente entre adultos jovens de 15 a 29 anos. Dessa forma, espera-

se que a relação desse fenômeno com a variável IDADE seja positiva (NAVAS, 

2019). 

A relação esperada entre a taxa de desemprego e a taxa de suicídios também 

é positiva. Essa hipótese está fundamentada no resultado encontrado por Antunes 

(2015), ao avaliar o impacto de crises econômicas nas ocorrências de suicídios. 

Segundo o autor, nesses períodos de instabilidade econômica, o emprego (e 

consequentemente a renda dos indivíduos) diminui, o que provoca sentimentos 
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negativos na população que encontra-se desempregada, o que estimula a efetivação 

de delitos de natureza suicida. 

A proporção de pessoas que possuem ensino superior foi mensurada como 

uma razão entre o total de formados e a população total do município. Esses dados 

estão disponíveis no Atlas do PNUD, conforme informações captadas nos censos 

demográficos do IBGE. Como hipótese, espera-se que a relação entre T_SUPER e 

TX_SUIC seja negativa, ou seja, que haja menor frequência de suicídios entre 

pessoas que já possuem pelo menos formação superior. Essa hipótese está 

condicionada à explicação de que, ao obter um nível educacional mais elevado, o 

indivíduo aumenta seu nível de utilidade por permanecer vivo, posto que uma boa 

qualificação pode lhe proporcionar uma maior satisfação pessoal e profissional, 

inclusive um melhor salário e, por consequência, um melhor padrão de vida 

(BECKER; POSNER, 2004; CHEN et al, 2010). 

Quanto à variável GINI, a hipótese adotada se apoia ao evidenciado no 

estudo ecológico de Machado, Rasella e Santos (2015) e Amaral (2019), ao 

concluírem que as taxas médias de suicídios são mais elevadas nos municípios que 

apresentam maior desigualdade de renda. Ou seja, que ambas variáveis possuam 

relação positiva. Com relação ao PIB per capita, Navas (2009) evidencia que a 

associação entre essa variável e a taxa de suicídios é negativa, pois espera-se que, 

com um maior PIB per capita, o padrão de vida da população seja mais favorável, o 

que reduz as chances dos indivíduos cometerem o ato suicida. 

Hamermesh e Soss (1974) fazem um estudo para entender como se dá as 

ocorrências de suicídios por alguns tipos de religião nos Estados Unidos. Entre os 

resultados, verificaram que os católicos apostólicos romanos interrompem menos 

suas próprias vidas quando comparados a outras religiões. Todavia, no presente 

estudo, o intuito é analisar se os indivíduos que afirmam não serem adeptos a 

alguma religião possuem maiores chances de cometerem suicídio. Dessa forma, a 

hipótese adotada é que há relação positiva entre a não religiosidade e os acidentes 

letais auto provocados intencionalmente, conforme defende Durkheim (2000), que vê  

nas comunidades religiosas uma capacidade integradora. 

A variável DIV refere-se à proporção entre a quantidade de divórcios e o 

número de uniões matrimoniais. Apoiando-se nos resultados encontrados por 

Loureiro, Moreira e Sachsida (2013) e Feltrin e Almeida (2018), espera-se que haja 

relação positiva entre essa variável e as taxas de suicídio. Ou seja, o aumento na 
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proporção de divórcios provocaria uma elevação na taxa de suicídios dos municípios 

brasileiros. Os dados das variáveis DESEMP, GINI, RELIG e DIV estão disponíveis 

nos censos demográficos de 2000 e de 2010 do IBGE. 

Conforme já discutido anteriormente sobre os diagnósticos apresentados por 

autores como Macharla e Lal (2019), fatores climáticos podem promover incentivos 

às práticas suicidadas. Aqui, foram adotadas como hipóteses que a temperatura 

média tenha relação positiva com a taxa de suicídios, enquanto que a proporção 

média de chuvas associa-se inversamente (LIKHVAR; HONDA; ONO, 2011; 

MACHARLA; LAL, 2019). Seus valores médios foram calculados a partir de dados 

mensais que estão disponíveis na base de informações meteorológicas da 

Universidade de Delaware (WILLMOTT; MATSUURA, 2019). 

No caso das chuvas, a média mensal estabelecida para esta pesquisa 

corresponde ao período de 6 meses, que compara a precipitação do período atual 

com os anteriores referentes ao mesmo recorte em cada ano. O intuito é verificar a 

existência de tendências sazonais (WMO, 2012). 

No cálculo do SPI, a precipitação de chuvas é o único parâmetro de entrada, 

mas utilizando observações com uma grande quantidade de anos. Seu valor é 

baseado na probabilidade de precipitação para qualquer escala de tempo, que é 

transformado numa distribuição normal2 e esse valor é posteriormente convertido em 

um índice (SPI). O que vai determinar se uma região é úmida ou seca é a diferença 

(positiva ou negativa) do valor do índice à mediana. Para que esse índice seja 

classificado entre um fenômeno de seca3 moderada ou extrema, seu valor 

encontrado deve ser menor ou igual a -1; por outro lado, se esse índice for maior ou 

igual a 1, a região correspondente é considerada entre moderadamente ou 

extremamente úmida (WMO, 2012). 

 As próximas seções apresentam e discutem sobre os métodos utilizados 

nesta pesquisa. 

 

 

 

 

                                                             
2
 Como o SPI é normalizado, climas mais úmidos e secos podem ser representados da mesma 

maneira; assim, os períodos chuvosos também podem ser monitorados usando o SPI (WMO, 2012, p. 
5). 
3
 Nível de precipitação médio abaixo do estabelecido como normal (WMO, 2012). 
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3.2 Análise espacial e modelos empíricos 

 

3.2.1 Análise Exploratória de Dados Espaciais (AEDE) 

 

Os modelos espaciais são responsáveis por especificar, estimar, testar e 

prever modelos teóricos influenciados pelos efeitos espaciais usando dados em 

corte transversal ou em painel (ALMEIDA, 2012, p. 16). Métodos como esses, muito 

embora só tenham sido mais utilizados nos últimos anos e que, ainda, podem violar 

os pressupostos do modelo de MQO, proporcionam à pesquisa uma discussão rica e 

satisfatória (GOLGHER, 2015). 

Para esta pesquisa, foi utilizada a Análise Exploratória de Dados Espaciais 

(AEDE), além de outras técnicas da econometria espacial, para realizar uma 

regressão a fim de entender como se define a relação entre a variável dependente 

(taxa média de suicídios por 100 mil habitantes) e as demais variáveis explicativas.  

A AEDE é usada para apresentar, de forma visual, padrões e relações de 

dependências espacias entre as variáveis, possibilitando a identificação de outliers4 

e pontos de alavancagem5. Na modelagem espacial, para medir o nível de 

autocorrelação do suicídio no espaço, a nível global, utilizou-se a estatística de teste 

I de Moran. Seu valor varia entre -1 e 1. Quanto mais próximo aos extremos desse 

limite, maior a interação (seja positiva, seja negativamente auto correlacionada) com 

suas observações vizinhas. Quando o I de Moran for igual ou próximo de zero, isso 

indicará baixa associação espacial ou aleatoriedade. Uma autocorrelação espacial 

positiva indica que “há uma similaridade entre os valores do atributo estudado e da 

localização espacial do atributo”. A explicação para autocorrelação negativa 

(dispersão de dados) é análoga (ALMEIDA, 2012, p. 106).  

De acordo com Anselin (1995), o I de Moran pode ser calculado através da 

equação 3.1 abaixo:  

 

I = 
𝑛

𝑆0

𝑧′𝑊𝑧

𝑧′𝑧
                                                      (3.1) 

                                                             
4
 Segundo Almeida (2012), outliers espaciais são observações que possuem uma dependência 

espacial distinta do restante das outras observações vizinhas. 
5
 São valores que superestimam os resultados, provocando erros de medida. Assim, a escolha por 

analisar todos os dados de modo agregado deve ser bastante cautelosa. Para mais detalhes, 
consultar Almeida (2012, p. 66). 
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em que n representa o número de observações; S0 é o somatório de todas as linhas 

e colunas da matriz de ponderação espacial (W). O vetor z também possui dimensão 

n e representa os desvios da variável de interesse em relação à sua média. Como 

ferramenta visual complementar ao I de Moran, têm-se os diagramas de dispersão 

que apresentam quatro tipos de associação linear espacial, sendo elas: Alto-Alto 

(AA), Baixo-Baixo (BB), Alto-Baixo(AB) e Baixo-Alto (AB). Essas associações 

indicam observações que apresentam valores altos próximo de valores altos (ou 

baixos) e vice-versa (ALMEIDA, 2012). Porém, esse tipo de análise merece atenção. 

Segundo Almeida (2012, p. 109 - 110), “é preciso ficar em alerta para possíveis 

outliers e pontos de alavancagem, pois estes podem influenciar a inclinação da reta 

e, consequentemente, o valor do I de Moran”. 

Todavia, o I de Moran global univariado apresenta apenas uma medida para 

determinado conjunto de valores. Sendo assim, realizou-se análises locais através 

dos chamados indicadores LISA (Local Indicator of Spatial Association), que podem 

ser expressos como descrito na equação 3.2 abaixo: 

 

               𝐼𝑖 = 𝑍𝑖 ∑ 𝑊𝑖𝑗 

𝐽

𝑗=1
𝑍𝑗 ,                                             (3.2) 

 

onde Z é uma variável padronizada de distribuição observada nas regiões i e j. O 

somatório em j significa que apenas os valores dos vizinhos próximos de i serão 

levados em consideração nesse cômputo da matriz W. O elemento Wij da matriz W 

assume valor 1 quando i e j são vizinhos; caso contrário, atribui-se valor 0. 

Ressalta-se, todavia, que os indicadores LISA devem satisfazer dois critérios: 

fornecer padrões locais de autocorrelação espacial, que têm capacidade de indicar 

clusters espaciais estatisticamente significativos e o somatório dos indicadores 

locais, para todas as observações, deve ser proporcional ao indicador de associação 

global correspondente (ANSELIN, 1995). 

 

3.2.2 Efeitos espaciais 

 

Os métodos propostos pela econometria espacial preenchem, de certo modo, 

aquilo que a econometria convencional não é capaz de estimar: os efeitos das 
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interações espaciais. O primeiro desses, segundo Almeida (2012), é a dependência 

espacial (medida pela autocorrelação espacial), derivada da interação entre os 

agentes através das regiões, ou seja, quando um não independe mais dos 

demais6,podendo, portanto, assumir a forma das variáveis dependente, explicativas 

e/ou termo de erro das regiões vizinhas. 

Conforme Almeida (2012), o segundo efeito espacial é a heterogeneidade. Ele 

ocorre devido a instabilidade estrutural presente nas regiões, bem como à variância 

inconstante e diferentes formas funcionais para determinados subconjuntos de 

dados, o que produz respostas divergentes quanto ao problema em questão. O 

terceiro seria a imbricação entre os dois primeiros (um gerar o outro). 

Para capturar o efeito da defasagem espacial, especificou-se uma matriz de 

ponderação (W), de dimensão n x n, que procura refletir um determinado arranjo 

espacial das relações derivadas do fenômeno sob observação. Aqui, optou-se pelo 

critério geográfico, ou seja, pela ótica da distância, considerando a matriz de 

distância mínima, onde cada município tenha ao menos um vizinho. Ainda, cabe 

destacar que, por definição, os elementos da diagonal principal dessa matriz são 

nulos, indicando que uma região não pode exercer influência sobre ela mesma (Wii = 

0). 

A escolha da matriz baseou-se em Baumont (2004), onde ele diz que é 

preciso, primeiramente, estimar o Modelo de Regressão Linear Clássico através do 

método de MQO, depois testam-se os resíduos desse modelo para autocorrelação 

espacial, usando o teste I de Moran para cada tipo de matriz e, por fim, escolhe-se 

aquele que apresentou maior valor, entre os significativos. 

Numa regressão realizada por MQO, não são considerados os efeitos 

espaciais, mas sim, apenas as relações diretas entre a variável dependente e as 

variáveis explicativas. Diante disso, quando se admite a existência de 

transbordamentos espaciais, a interpretação deixa de ser tão direta, como é no caso 

de um modelo (MQO), porque ganha muitas informações sobre as inter-relações e 

efeitos realimentadores que, por sua vez, passam a ser considerados na análise. 

Nas pesquisas empíricas em Economia, basicamente se analisam três efeitos 

de interações espaciais entre as variáveis independentes (X's) e a variável 

dependente (Y) que são consequências do SAR: efeitos diretos (ED), efeitos 

                                                             
6
 Ou seja, que tudo o que está mais próximo possui interações mais fortes do que aquilo que está 

mais distante. Para mais detalhes, ver Lei de Tobler/Primeira Lei da Geografia. 
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indiretos (EI) e efeitos totais (ET). Segundo Golgher (2015, p. 75-76), no MQO, o ED 

é menor e o EI é nulo, pois nesse modelo não apresenta spillovers. Por sua vez, 

esses valores são maiores para a defasagem espacial que possui spillovers devido à 

defasagem em Y. 

 

3.2.3 Modelo econométrico de dependência espacial 

 

O modelo econométrico-espacial a ser especificado pelo pesquisador 

depende dos aspectos teóricos e empíricos que envolvem o processo espacial 

subjacente ao fenômeno em estudo (ALMEIDA, 2012). Quando há a possibilidade 

de fatores associados (do ponto de vista da literatura) à existência de spillovers 

entre as observações, isto é, de defasagem espacial, tem-se um modelo do tipo 

SAR. Por outro lado, quando se espera a existência de efeitos não modelados, ou 

seja, de correlação espacial nos erros, estima-se por SEM. E na presença dos dois 

fenômenos, o método mais indicado seria o de Kalejian-Prucha, também conhecido 

como modelo de defasagem espacial com erro autorregressivo espacial, SAC 

(GOLGHER, 2015, p. 126). A equação geral do modelo econométrico de 

dependência espacial está descrita a seguir: 

 

            Y = ρW1Y + Xβ + W1X𝜏 + 𝜀,                                        (3.3) 

𝜀 = λW2𝜀 + ξ,                                                   (3.4) 

ou 

𝜀 = 𝛾W1ξ + ξ         ξ ~ Normal (0, 𝜎2In)                                (3.5) 

 

em que Y é o vetor de dimensão n x 1, contendo dados sobre a variável dependente 

“taxa de suicídios”. 𝜀 é um vetor com os termos de erro, com dimensão n x 1. WY é 

um vetor n x 1 de defasagens espaciais para a variável de interesse e ρ é o 

coeficiente autorregressivo espacial. X é uma matriz contendo as observações das 

variáveis exógenas com dimensão n x k. β é um vetor coluna de coeficientes para 

cada variável exógena e com dimensão k x 1. 𝜏 é um vetor com dimensão (k – 1) x 

1. O λ é o parâmetro do erro autorregressivo especial que acompanha a defasagem 

W𝜀. 𝛾 é o coeficiente de media móvel especial e representa o impacto que variáveis 
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não modeladas provocam sobre a vizinhança. A restrição sobre o coeficiente de ρ e 

λ é de que esse se situe no intervalo aberto entre -1 e 1 (|ρ| e | λ| < 1). Assim, se ρ 

for positivo, isso indica que há autocorrelação espacial global positiva e que um 

aumento em Y nas regiões vizinhas provocará um aumento em Y na região i. Se ρ = 

0, não existe, dessa forma, evidências de que haja autocorrelação espacial; um λ 

positivo indica que um choque na região i afeta os vizinhos e os vizinhos também 

afetam seus vizinhos e, inclusive, o próprio i, mas com menor intensidade 

(ALMEIDA, 2012). 

 

3.2.4 Painel espacial com primeira diferença 

 

De acordo com Greene (2008), a grande vantagem dos dados em painel 

quando comparado aos dados de corte transversal é que os primeiros permitem 

modelar diferenças entre as unidades observadas. Outras vantagens do uso de 

dados em painel são: maior variabilidade nas informações da população amostral, 

menos colinearidade entre as variáveis, mais graus de liberdade e maior eficiência, 

entre outros (BALTAGI, 2005). A Equação 3.6 a seguir representa a especificação 

geral do modelo de dados em painel: 

 

   Yit = α + Xitβ + 𝜀it ,                                       (3.6) 

 

em que 

 

𝜀it = 𝜇it + 𝜗it ,                                            (3.7) 

 

e 

 

E [𝜀it αit] = 0                                            (3.8) 

 

ou seja, que o termo de erro não está correlacionado com os efeitos não observados 

α. 

Nas expressões 3.6 e 3.7, Yit é o vetor coluna n x 1 de observações sobre a 

variável dependente do modelo para a unidade seccional i no instante t, onde i = 1, 
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..., n e t = 1, ..., T. A saber, a taxa de suicídios por 100 mil habitantes ocorridos no 

município i relativa ao ano t. β é o vetor de ordem k x 1 dos parâmetros a serem 

estimados, Xit é um vetor de observação das variáveis explicativas da região i no 

instante t, 𝜀it é o vetor do termo de erro aleatório, i.i.d ~ N (0, 𝜎2
n In) e α é um 

parâmetro a ser estimado. 𝜇i denota o efeito individual invariável no tempo e não 

observável na localização i e 𝜗it denota o componente de erro idiossincrático e 

geralmente assumido como bem comportado e independente de X e de 𝜇. 

No caso dos painéis espaciais, Arbia (2014) os vê como um caso especial de 

painel em que os dados são observados em duas dimensões: entre unidades 

espaciais e ao longo do tempo. Almeida (2012, p. 408) diz que esse método é a 

forma de acomodar a heterogeneidade espacial não observável que se manifesta 

nos parâmetros da regressão, sobretudo nos interceptos, mas também no 

componente de erro. 

Nos dados em painel, as formas mais comuns para trabalhar os dados 

ocorrem através da estimação com uso do modelo por efeitos aleatórios, fixos ou 

com primeira diferença. Como a população amostral e a total são iguais, o primeiro 

desses efeitos não seria o mais indicado. Por outro lado, a escolha por utilizar um 

modelo de painel com efeitos fixos ou de primeira diferença se apoia nas 

propriedades do termo de erro. Se o termo de erro é do tipo bem comportado, então 

o primeiro modelo é o mais adequado; caso contrário, o segundo modelo é o mais 

indicado. Ou seja, o segundo modelo é preferível quando os dados originais são não 

estacionários (WOOLDRIDGE, 2010; CROISSANT; MILLO, 2019). 

Para utilizar o modelo de dados em painel com efeitos fixos, seria preciso 

incorporar dummies para cada unidade amostral, o que seria menos prático. Dessa 

forma, dado que há maior simplicidade para tratar e estimar os dados, bem como é 

mais simples de analisar, optou-se por utilizar o método de dados em painel espacial 

com primeira diferença. 

De acordo com Almeida (2012, p. 418), os passos para transformar um 

estimador espacial de efeitos fixos em um de primeira diferença são: defasar 

temporalmente o modelo geral de efeitos fixos com defasagem espacial em algum 

período, depois subtrair o modelo defasado temporalmente t1 do modelo t0, logo em 

seguida estima-se por MQO e, por fim, com o método espacial mais apropriado. 

Dessa forma, serão removidos os componentes invariantes no tempo (CROISSANT; 
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MILLO, 2019). O resultado genérico desses passos está descrito na equação 3.9 a 

seguir: 

 

∆Yt = ρW1 ∆Yt + β∆Xt + 𝜏W1∆Xt + ∆𝜀t ,                          (3.9) 

 

Nessa condição, esse último método passa a ser consistente, pois 

 

E (∆X’it  ∆𝜇it) = 0                                             (3.10) 

 

Dessa forma, portanto, uma estrita exogeneidade é válida para a equação 

3.9. Em outras palavras, para que a consistência do estimador seja garantida, o 

termo de erro não pode estar correlacionado com as variáveis explicativas 

(ALMEIDA, 2012). 

O próximo capítulo trata dos resultados e respectivas análises empíricas. 
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4 ANÁLISE EMPÍRICA DO SUICÍDIO NOS MUNICÍPIOS BRASILEIROS 

 

Esta seção tem por objetivo apresentar as principais estatísticas descritivas 

sobre a taxa de suicídios no Brasil, bem como sobre as demais variáveis 

explicativas. Além disso, expõe e debate sobre os principais resultados estimados 

através dos métodos propostos. 

 

4.1 Estatísticas descritivas 

 

A distribuição de frequência dos suicídios no Brasil, assim como de muitos 

outros fenômenos, ocorre de maneira diversa, a depender da região. A importância 

de se analisar isso se dá pela necessidade de se verificar onde há concentração das 

ocorrências, bem como suas possíveis causas. Todavia, é importante analisar o 

fenômeno do suicídio na forma mais padronizada possível. Assim, a discussão sobre 

esses acidentes letais não está centrada nas ocorrências na forma absoluta, mas 

em taxa por 100 mil habitantes em 2000 e em 2010, conforme apresenta a figura 

4.1. 

 

Figura 4.1 - Taxa de suicídios por 100 mil habitantes nas grandes regiões do Brasil 
(2000 e 2010) 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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Em ordem crescente de variação, pode-se verificar que o cenário tem uma 

composição diferente. A região Sul apresenta as maiores taxas nos dois anos, em 

seguida a região Centro-Oeste. Porém, é interessante observar que ambas 

reduziram suas taxas proporcionais em 2010, quando comparadas ao ano de 2000. 

Por outro lado, as demais regiões aumentaram suas taxas de suicídio, sendo 

destacada a Nordeste que praticamente dobrou sua taxa, passando de 2 para 4 

mortes por 100 mil habitantes. Isso implica que as mudanças econômicas, sociais, 

políticas, entre outros fatores podem ter impactos diversos a depender da região, e 

que, portanto, a análise deve envolver magnitudes de relevância macro e 

microdimensionais. 

A figura 4.2 detalha um pouco mais aquilo já apresentado de forma agregada 

pela figura 4.1, onde destaca que as maiores taxas de suicídios por 100 mil 

habitantes estão concentradas nas regiões Sul e Centro-Oeste, mas também traz 

consigo a evidência de que o fenômeno em estudo possui frequências elevadas em 

todos os estados dessas duas regiões, ou seja, que não é alavancada por apenas 

alguns deles. Nas regiões Norte e Nordeste existem uma maior discrepância entre 

as taxas apresentadas por cada um dos estados, ou seja, que algumas Unidades da 

Federação apresentaram baixas taxas, enquanto outras apresentaram altas taxas. 

 

Figura 4.2 - Taxa de suicídios por 100 mil habitantes nos estados brasileiros (2000 e 
2010) 

 

Fonte: Elaboração própria. 
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As figuras 4.3 e 4.4, por sua vez, apresentam os padrões de distribuição das 

taxas médias de suicídio nos municípios brasileiros nos anos de 2000 e de 2010, 

respectivamente. As apresentações das taxas estão separadas por escalas de 

cores. Quanto mais escura a cor, maior é a taxa por 100 mil habitantes. A partir 

disso, pode-se perceber uma grande diferença na distribuição do fenômeno nesses 

municípios. 

 

Figura 4.3 - Taxa média de suicídios nos municípios brasileiros, por 100 mil 
habitantes (2000) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Nas figuras 4.3 e 4.4, pode-se destacar à persistência de elevadas taxas de 

suicídio na região Sul do Brasil, o que abrange boa parte de seus municípios. Na 

figura 4.3 há também uma quantidade considerável de municípios com altas taxas 

de suicídios por 100 mil habitantes na região Centro-Oeste. Também é perceptível a 

concentração de taxas elevadas nas regiões Sudeste e Nordeste. 

Contudo, em 2010 há um novo padrão de distribuição da taxa de suicídios no 

Brasil. As altas taxas de mortes auto provocadas são percebidas em alguns pontos 

do Sudeste, do Nordeste e do extremo Norte. Como ressaltado anteriormente, a 

região que obteve maior crescimento na quantidade relativa à população foi a 
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Nordeste, tendo por principais contribuintes os estados do Piauí, do Ceará, do Rio 

Grande do Norte e da Paraíba. Em resumo, ao comparar as figuras 4.3 e 4.4, 

percebe-se que esse fenômeno expandiu-se do Sul até o extremo Norte e, 

principalmente, até o Nordeste do Brasil.  

 

Figura 4.4 - Taxa média de suicídios nos municípios brasileiros, por 100 mil 
habitantes (2010) 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para o caso do Piauí, foi percebido que esse continuou no mesmo patamar 

apresentando elevado nível de auto violência, sendo o que registrou maior valor 

médio de óbitos dessa natureza (aproximadamente 8 casos por 100 mil habitantes). 

Além disso, entre os dez municípios com maiores taxas, 5 são pertencentes ao 

estado: Acauã, Manoel Emídio, Bertolínea, Prata do Piauí e Guaribas. 

Outras estatísticas descritivas para a taxa de suicídios, bem como para as 

demais variáveis do modelo, encontram-se nas tabelas 4.1, 4.2 e 4.3. O mínimo 

igual a zero na primeira variável revela que alguns municípios brasileiros não 

apresentaram casos de suicídio em 2000 e em 2010. 

Em 2000, a maior taxa de suicídios foi de 406,5, registrada pelo município de 

Sério, Rio Grande do Sul. Isso implica em aproximadamente 407 óbitos para cada 
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100 mil habitantes. A média e mediana foram de aproximadamente 25 e 18 casos 

por 100 mil habitantes, respectivamente. O desvio-padrão de 29,62 indica que há 

variabilidade relevante nas taxas de suicídios apresentadas pelas cidades. 

 

Tabela 4.1 – Principais estatísticas descritivas (2000) 

Variável Mínimo Máximo Média Mediana Desvio-Padrão 

TX_SUIC 0,00 406,50 25,11 17,57 29,62 

PIBpc 2,81 5,09 3,48 3,49 0,31 

T_ENV 0,64 15,60 6,44 6,41 1,89 

HOM 0,45 0,60 0,51 0,51 0,01 

IDADE 0,16 0,35 0,27 0,27 0,02 

DESEMP 0,00 59,17 11,16 10,49 6,17 

GINI 0,30 0,87 0,55 0,55 0,07 

T_SUPER 0,00 25,11 2,35 1,65 2,37 

RELIG 0,00 59,85 4,75 3,14 5,12 

DIV 0,00 5,00 0,96 0,78 0,74 

TEMP 17,25 26,78 22,52 22,65 2,50 

CHUVA 62,88 251,69 122,61 122,60 29,09 

SPI -0,86 0,99 0,10 0,07 0,33 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Tabela 4.2 – Principais estatísticas descritivas (2010) 

Variável Mínimo Máximo Média Mediana Desvio-Padrão 

TX_SUIC 0,00 353,86 32,45 25,55 30,87 

PIBpc 3,36 5,47 3,99 3,99 0,30 

T_ENV 1,46 19,83 8,36 8,36 2,37 

HOM 0,46 0,81 0,51 0,50 0,02 

IDADE 0,15 0,44 0,26 0,26 0,03 

DESEMP 0,00 41,93 6,84 6,34 3,79 

GINI 0,28 0,80 0,50 0,49 0,07 

T_SUPER 0,28 33,68 5,52 4,82 3,28 

RELIG 0,03 54,24 5,29 3,81 4,98 

DIV 0,03 9,60 2,14 1,94 1,22 

TEMP 18,00 27,72 23,18 23,09 2,68 

CHUVA 49,01 226,71 112,77 123,79 35,46 

SPI -0,52 1,26 0,39 0,32 0,33 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Para o ano de 2010, observa-se que, embora a taxa máxima de suicídios por 

100 mil habitantes tenha diminuído, houve um aumento nas outras estatísticas 

apresentadas. A taxa máxima de aproximadamente 354 também foi registrada por 

um município pertencente ao Rio Grande do Sul (Cristal do Sul). A média passou a 

ser de aproximadamente 33 casos, a mediana de 26 e as taxas registadas pelos 

municípios ficaram mais dispersas, dado aumento no desvio-padrão (30,87). 

A tabela 4.3 apresenta as principais estatísticas descritivas para cada 

variável, mas, dessa vez, agregando os valores de cada observação nos dois anos, 
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2000 e 2010. As análises para a taxa de suicídios, bem como para as demais 

variáveis são análogas às anteriores apresentadas para as tabelas 4.1 e 4.2. 

 

Tabela 4.3 – Principais estatísticas descritivas (2000 e 2010) 

Variável Mínimo Máximo Média Mediana Desvio-Padrão 

TX_SUIC 0,00 406,504 28,78 21,74 30,47 

PIBpc 2,81 5,47 3,74 3,71 0,40 

T_ENV 0,64 19,83 7,40 7,28 2,35 

HOM 0,45 0,81 0,51 0,51 0,02 

IDADE 0,15 0,44 0,27 0,27 0,02 

DESEMP 0,00 59,17 9,00 7,89 5,56 

GINI 0,28 0,87 0,52 0,52 0,07 

T_SUPER 0,00 33,68 3,93 3,26 3,27 

RELIG 0,00 59,85 5,02 3,49 5,10 

DIV 0,00 9,60 1,55 1,28 1,17 

TEMP 17,25 27,72 22,85 22,86 2,61 

CHUVA 49,01 251,69 117,69 123,08 32,80 

SPI -0,86 1,26 0,25 0,20 0,36 

Fonte: Elaboração própria. 

 

De modo geral, chama-se atenção o alto desvio-padrão no volume médio 

mensal de chuvas (32,80), isso mostra a discrepância do volume médio de chuvas 

entre regiões, ou seja, enquanto têm regiões muito chuvosas, existem muitas outras 

onde a seca prevalece. 

Além disso, pode-se evidenciar a existência, no país, de municípios muito 

desiguais, como é o caso de Campos de Júlio-MT, com Gini passando de 0,62 para 

0,87, e esse fator influencia muito no padrão da qualidade de vida da população de 

seus habitantes. Ao associar essa variável com a taxa média de suicídios, esse 

mesmo município apresentou aproximadamente 35 e 58 mortes por 100 mil 

habitantes em 2000 e em 2010, respectivamente. Números superiores à média do 

país. 

A próxima seção analisa, de maneira mais aprofundada, a caracterização e os 

pontos de concentração, bem como a dependência espacial das práticas suicidas e 

as relaciona com as mesmas características apresentadas pelas variáveis 

explicativas. 

 

4.2 Análise Exploratória de Dados Espaciais 

 

Como citado anteriormente, a dependência espacial pode ser calculada pelo 

teste I de Moran. As tabelas 4.4 e 4.5 expõem os diagnósticos da matriz de distância 
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mínima de pesos espaciais para cada uma das variáveis explicativas. Em resumo, 

valores positivos indicam autocorrelação positiva; valores negativos, autocorrelação 

negativa. Os valores encontrados para o I de Moran referente às taxas médias de 

suicídio em 2000 e 2010 foram, respectivamente, 0,09 e 0,07, ambas significativas.  

 

Tabela 4.4 – I de Moran para cada variável (2000) 

Variável I de Moran p-valor Variável I de Moran p-valor 

TX_SUIC 0,09 0,000 PIBpc 0,04 0,000 

T_ENV 0,05 0,000 DESEMP 0,03 0,000 

GINI 0,03 0,000 IDADE 0,10 0,000 

T_SUPER 0,08 0,000 DIV 0,10 0,000 

RELIG 0,04 0,000 HOMEM 0,02 0,000 

TEMP 0,27 0,000 SPI 0,30 0,000 

CHUVA 0,08 0,000    

Fonte: Elaboração própria. 

 

De acordo com a tabela 4.4, observa-se que todos os testes apresentaram 

significância estatística (probabilidade aproximadamente igual a 0) e I > 0 para a 

convenção adotada de distância mínima. Entre as variáveis analisadas, pode-se 

perceber que no ano de 2000 apenas a temperatura média mensal e o volume de 

chuva médio mensal apresentam uma concentração razoável, ou seja, que os 

municípios onde essas variáveis são maiores estão localizados relativamente 

próximos daqueles que possuem padrões semelhantes. Porém, em 2010, apenas a 

variável TEMP se manteve nesse padrão, conforme apresenta a tabela 4.5. 

 

Tabela 4.5 – I de Moran para cada variável (2010) 

Variável I de Moran p-valor Variável I de Moran p-valor 

TX_SUIC 0,07 0,000 PIBpc 0,04 0,000 

T_ENV 0,06 0,000 DESEMP 0,07 0,000 

GINI 0,08 0,000 IDADE 0,09 0,000 

T_SUPER 0,06 0,000 DIV 0,11 0,000 

RELIG 0,05 0,000 HOMEM 0,02 0,000 

TEMP 0,28 0,000 SPI 0,10 0,000 

CHUVA 0,15 0,000    

Fonte: Elaboração própria. 

 

Outra forma particular de se verificar visualmente a representação univariada 

seria através das figuras 4.5 e 4.6, onde foram exibidos os indicadores locais de 

associação espacial (LISA) da taxa de suicídios para os anos em estudo. As figuras 

LISA representam os pontos de concentração do fenômeno em análise para o Brasil. 



42 
 

 

 

Figura 4.5 - Indicadores locais de associação espacial da taxa de suicídios, 2000 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em 2000, verifica-se apenas aglomerações do tipo Alto-Alto, principalmente 

entre municípios do Sul e Centro-Oeste, mas também no Sudeste e no extremo 

Norte do país. 

Em 2010, a quantidade de regiões com concentrações Alto-Alto aumentaram. 

O Rio Grande do Sul continuou sendo o estado com maior taxa de suicídios por 100 

mil habitantes (68). Por outro lado, verificou-se também concentrações do tipo 

Baixo-Baixo. No primeiro caso, percebe-se que as altas taxas de suicídios 

permaneceram concentradas nas regiões Sul e Centro-Oeste, mas também se 

expandiu na região Norte e para o Sudeste e Nordeste do País. Por outro lado, 

também foram evidenciados alguns pontos de concentração Baixo-Baixo 
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principalmente no Norte (região central do Amazonas e nas proximidades do litoral 

paraense), mas também no Oeste da Bahia e nos municípios litorâneos que vão do 

Amapá ao Piauí. 

 

Figura 4.6 - Indicadores locais de associação espacial da taxa de suicídios, 2010 

 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Em resumo, os pontos marcados em vermelho (Alto-Alto) indicam que os 

municípios com altas taxas de suicídio estão localizados muito próximos de outros 

que apresentam o mesmo padrão. No caso dos pontos em azul (Baixo-Baixo), a 

lógica interpretativa é a mesma, ou seja, mostra as áreas geográficas onde se 

concentram municípios com baixas taxas de violência dessa natureza. Comparando 

os anos de 2000 e 2010, percebe-se um aumento de pontos de concentração Alto-

Alto, estando presentes em todas as regiões do país, e isso também foi observado, 

por exemplo, para as taxas de envelhecimento que também cresceram. 
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Por outro lado, também foi percebido visualmente uma redução dos pontos de 

concentração Alto-Alto no Centro-Oeste e no Sul, ao passo que os índices de Gini  e 

as taxas de desemprego diminuíram nessas regiões. 

A próxima seção apresenta e interpreta os resultados das estimações7 pelos 

modelos MQO e espacial, bem como detalha os efeitos diretos, indiretos e totais de 

cada variável explicativa sobre a dependente. 

 

4.3 Resultados das estimativas 

 

Como ressaltado anteriormente, a análise empírica foi iniciada a partir da 

estimação do modelo por MQO para que os resíduos fossem captados e analisados. 

Porém, foram estimados dois modelos. A diferença entre os dois está na variável de 

precipitação média mensal de chuvas do modelo 2 (CHUVAS), que no modelo 1 é 

substituída pelo Índice de Precipitação Padronizada (SPI), de modo que se pudesse 

analisar se o impacto da seca na taxa de suicídios é significativo. Explicando de 

outra forma, o fenômeno da seca é percebido se a variável SPI apresentar valor 

menor ou igual a -1 (WMO, 2012). Os diagnósticos das estimações estão descritos 

na tabela 4.6 abaixo: 

Os modelos 1 (M1) e 2 (M2) foram estimados a partir do método de 

degradação do tempo, mais conhecido como primeira diferença (onde foram 

retiradas todas as variáveis que não variam no tempo e também o efeito fixo não 

observado), que teve como ponto de partida o agrupamento dos dados em um 

painel balanceado correspondente aos anos de 2000 e de 2010. 

De acordo com os resultados apresentados na tabela 4.6, pode-se perceber 

que a maior parte das variáveis explicativas analisadas foram estatisticamente 

significantes. O que chama atenção entre os dois modelos é que tanto a precipitação 

média de chuvas quanto a seca/volume de chuvas média mensal (SPI) foram 

significantes. Isso demonstra a robustez da relação negativa existente entre 

precipitação e taxa de suicídios.  

Não obstante, é importante mencionar que a análise da variável seca (SPI) é 

diferente porque ela já tem em sua escala o fator negativo para indicar o fenômeno 

                                                             
7
 Para as estimações, foram utilizados dados referentes aos municípios do Brasil e as manipulações 

foram realizadas, em sua maioria, no software R (versão 3.5.1) com uso do pacote SPDEP (BIVAND 
et al, 2019). 
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da seca. Então, o negativo da escala juntamente com o negativo da estimação gera 

um sinal positivo, indicando que o aumento da seca influencia no aumento da taxa 

de suicídios na região i. 

 

Tabela 4.6 – Diagnósticos das estimativas realizadas por MQO 

VARIÁVEIS EXPLICATIVAS TS (M1) TS (M2) 

PIBpc 2,008 1,733 

T_ENV 2,081*** 1,782*** 

HOMEM 36,554 32,821 

IDADE 12,435 9,622 

DESEMP 0,166* 0,184** 

GINI 2,740 4,434 

T_SUPER -0,104 -0,235 

RELIG -0,221 -0,238* 

DIV -1,134* -1,554** 

TEMP 5,759*** 7,984*** 

CHUVA - -0,051* 

SPI -1,852*** - 

Observações 5.439 5.439 

R
2
 0,063 0,062 

R
2
 Ajustado 0,063 0,062 

Std. Erro 33,053 33,084 

Estatística F (df = 11; 5428) 33,349*** 32,363*** 

Fonte: Elaboração própria.   

Nota que: * p <0,1; ** p <0,05; *** p <0,01. 

 

   O próximo passo foi agregar na análise a interação das mesmas variáveis 

dos modelos anteriores, mas, dessa vez, considerando os efeitos espaciais e, 

posteriormente, descobrir qual deles possui o melhor ajuste. Para tanto, foram 

realizados os testes focados para verificar as significâncias de cada modelo espacial 

em M1 e M2, e os resultados podem ser verificados na tabela 4.7. 

 

Tabela 4.7 – Resultados dos testes focados para os modelos 1 e 2 

MODELOS 
ESPACIAIS 

MQO (M1) MQO (M2) 

Estatística p-valor Estatística p-valor 

LMerr 7,95212 0,005** 8,43286 0,004** 

LMlag 8,52017 0,004** 9,75303 0,002** 

RLMerr 0,40944 0,522 0,12968 0,719 

RLMlag 0,97748 0,323 2,44984 0,229 

SAC 8,92960 0,012* 9,88271 0,007* 

Fonte: Elaboração própria. 

 

 A partir da tabela 4.7, pode-se perceber que entre os testes, o SAR seria o 

modelo mais indicado, por ter apresentado maior valor e significância estatística. 
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Além disso, optou-se pelo princípio da parcimônia, onde, entre um modelo mais 

simples (SAR) e outro mais complexo (SAC, por exemplo), deve-se escolher o 

primeiro, caso ambos sejam significativos do ponto de vista estatístico. Dessa forma, 

optou-se pelo modelo de defasagem espacial. 

  O SAR incorpora os efeitos captados pelos modelos de defasagem espacial, 

onde a variável dependente é parcialmente determinada pelos valores da mesma 

variável nos vizinhos. Ou seja, a variável dependente nas regiões vizinhas i e j 

apresenta interações entre si, e a motivação disso seria proveniente de uma 

dependência dessas interações no tempo. Em outras palavras, as decisões tomadas 

por agentes econômicos em períodos passados influenciam as decisões tomadas no 

presente (ALMEIDA, 2012). 

 A tabela 4.8 revela os diagnósticos das regressões estimadas através do 

modelo SAR. De acordo com os resultados, conclui-se que existe autocorrelação 

espacial global positiva, uma vez que em M1 o ρ é igual a 0,27122 e em M2 o ρ é 

igual a 0,28339, ambos positivos e significativos. A interpretação dos valores 

encontrados para o ρ é de que havendo o aumento de 10 casos na média de 

suicídios por 100 mil habitantes nos municípios vizinhos, espera-se um aumento de 

3 ocorrências de suicídio por 100 mil habitantes no município i. 

 

Tabela 4.8 – Resultados das estimações para os modelos SAR (M1 e M2) 

VARIÁVEIS 
SAR 1 SAR 2 

Coeficiente p-valor Coeficiente p-valor 

PIBpc 1,29306 0,308 1,02847 0,420 

T_ENV 1,94420 0,000*** 1,64883 0,001*** 

HOMEM 33,08438 0,486 28,93277 0,543 

IDADE 10,10616 0,710 7,82343 0,775 

DESEMP 0,16939 0,053* 0,18735 0,032** 

GINI 2,78372 0,690 4,51083 0,518 

T_SUPER -0,14421 0,623 -0,27618 0,343 

RELIG -0,22517 0,095* -0,24153 0,073* 

DIV -1,22282 0,063* -1,64932 0,011** 

TEMP 4,80111 0,008*** 7,00634 0,000*** 

CHUVA - - -0,04272 0,130 

SPI -1,74544 0,001*** - - 

Ρ 0,27122 0,011** 0,28339 0,008*** 

AIC 53496,0 53506,0 

I de Moran 0,000 0,420 -0,000 0,492 

R
2
 32,99 33,02 

Fonte: Elaboração própria. 
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Dito de outra forma, isso implica que um alto (baixo) valor da taxa de suicídios 

nas regiões vizinhas aumenta (diminui) o valor da taxa de suicídios na região i. Em 

outras palavras, sugere que a frequência de suicídios nos municípios vizinhos é um 

determinante significativo para o suicídio na região. Ou ainda, que haverá indícios de 

transbordamento/contágio devido valor evidenciado por ρ. 

Muito embora o foco de análise dessa pesquisa seja para indivíduos mais 

adultos, esses resultados corroboram com o já exposto por Moscicki (1995), onde 

ele estima que a informação sobre um suicídio é capaz de explicar entre 1% a 3% os 

próximos suicídios em adolescentes, dando a essa situação uma caracterização 

epidemiológica. 

Entre os resultados das estimações apresentados na tabela 4.8, percebe-se 

que metade das variáveis explicativas foram significativas estatisticamente. Com 

base nisso, foram interpretados apenas os resultados das variáveis significativas. 

O diagnóstico encontrado para a variável taxa de envelhecimento mostra que 

as práticas suicidas são mais comuns em municípios que possuem quantidades 

relevantes de pessoas com idades mais avançadas. Esse resultado corrobora com a 

hipótese adotada, em que a taxa de suicídios é frequente na terceira idade 

(MINAYO; CAVALCANTE, 2010). Milner, McClure e Leo (2010) também fizeram um 

estudo ecológico sobre os determinantes socioeconômicos do suicídio em 35 países 

de continentes distintos e obtiveram o mesmo diagnóstico. 

A variável DESEMP apresentou-se positivamente relacionada com a 

TX_SUIC, indicando que se a taxa de desemprego em determinado município 

aumenta, espera-se que a taxa de suicídios varie na mesma direção. Schnitman et 

al (2010) defende que questões econômicas como o desemprego estão mais 

associadas aos indivíduos do sexo masculino, uma vez que esses são mais 

sensíveis a essas mudanças, dadas às condições patriarcais preestabelecidas na 

sociedade, onde, geralmente, é dado ao homem o papel de assumir a maior parte 

das despesas do lar. Os resultados do presente estudo encontram-se em acordo 

com os achados por Hamermesh e Soss (1974), onde a falta/perda de renda gera no 

indivíduo uma redução no nível de utilidade de sua própria vida. Em conformidade 

com Becker e Posner (2004), a conclusão disso é que se os benefícios de se manter 

vivo são reduzidos, os custos da morte também diminuem e, com isso, a decisão por 

cometer o ato suicida torna-se mais provável. 
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Também foi encontrado que RELIG e TX_SUIC associam-se inversamente, 

não corroborando com a hipótese adotada. A interpretação disso pode estar ligada à 

possibilidade de que o suicídio seja mais comum entre pessoas que possuem algum 

tipo de crença religiosa definida. Ou ainda, devido à possibilidade de os dados de 

Censo não representarem significativamente a situação de religiosidade da 

população brasileira. Por exemplo, de não ser capaz de diferenciar os indivíduos 

com vida religiosa ativa daqueles que simplesmente têm como único vínculo o 

batismo. Na análise feita por Durkheim (2000), ocorreria justamente o contrário do 

encontrado aqui. Ou seja, que as capacidades integradoras das comunidades 

religiosas gera no indivíduo o sentimento de pertencimento, ou seja, de vínculo com 

algum grupo, e essas interações sociais reduzem o sentimento de independência 

(individualidade). 

A outra variável que apresentou sinal oposto foi DIV. A explicação disso pode 

ser de que os suicídios ocorrem menos entre os divorciados do que entre pessoas 

com outros estados civis. Andrés, Halicioglu e Yamamura (2011) fizeram um estudo 

sobre os determinantes socioeconômicos do suicídio no Japão e encontraram uma 

relação positiva entre essas variáveis. Diferentemente de Machado, Rasella e 

Santos (2015) que, por sua vez, não encontraram essa evidência para o Brasil. 

Fountoulakis et al (2016) defendem em seu estudo sobre o suicídio que esse 

fenômeno é melhor explicado por variáveis de clima do que por variáveis 

econômicas, principalmente no caso dos homens. A análise realizada aqui sobre as 

variáveis de clima liga-se não a fatores patológicos, mas ao pressuposto de que o 

Brasil ainda é um país primário exportador, e boa parte do que se é consumido vem 

de atividades como da agricultura familiar de subsistência. 

Dessa forma, a ideia foi de analisar como a temperatura média e o fenômeno 

da seca (baixo volume de chuvas) se relaciona com a taxa média de suicídios no 

Brasil. Características regionais dessa magnitude impactam, de certa forma, em 

problemas diversos como na produção agrícola, na geração e na distribuição de 

renda entre os residentes em cada região. E isso corrobora com os resultados 

apresentados pelas estimações, onde o aumento da temperatura possui relação 

positiva com o suicídio, assim como o fenômeno da seca. É importante ressaltar que 

os sinais apresentam-se de acordo com a teoria adotada, conforme os estudos de 

Shiva (2004), Likhvar, Honda e Ono (2011), Dixo et al (2014) e Macharla e Lal 

(2019). 
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Carleton (2017) analisou o impacto de variáveis de clima na frequência de 

suicídios na Índia e evidenciou que a elevação da temperatura nos períodos de safra 

estava acompanhada do aumento desses registros violentos. Contrariamente, 

épocas com alta estação chuvosa estavam acompanhadas de menores quantidades 

de suicídios, muito embora não tenha diagnosticado significância estatística. 

Não obstante, Burke et al (2018) também defendem que temperaturas mais 

elevadas impactam negativamente em muitas atividades econômicas. Além disso, 

analisam um conjunto de dados geocodificados de usuários do Twitter e concluem 

que em dias mais quentes os usuários se expressavam com mensagens mais 

depressivas. Ou seja, segundo os autores, essa condição climática também é capaz 

de provocar a perda de bem-estar da população local. 

Do mesmo modo, Macharla e Lal (2019) citam quem nos países em 

desenvolvimento, principalmente como a Índia que depende muito de atividades 

primárias, o volume de chuvas tem efeito negativo contra o suicídio, pois impacta em 

questões como a produtividade agrícola e redução da fome. Dito isso, pode-se 

concluir que a maior frequência de acidentes letais auto provocados ocorrem em 

locais mais secos e quentes.  

O pseudo coeficiente de determinação, R2 ≈ 33%, reafirma aquilo que já é 

debatido pela literatura vigente de que o suicídio é um fenômeno complexo, e as 

variáveis aqui analisadas ainda explicam muito pouco as causas desse problema. 

Mas, embora isso seja algo credível, ainda assim as principais conclusões aqui 

encontradas podem servir de guia para a formulação de políticas públicas voltadas 

ao combate do suicídio no Brasil. 

Outro ponto importante é apresentar e analisar os impactos diretos, indiretos 

e totais de cada variável para com o suicídio, uma vez que foi constatado um ρ 

positivo e significativo (efeito realimentador). De acordo com Golgher (2015), se o ρ 

não fosse significativo, a recomendação é que se analisasse apenas o efeito direto, 

pois o indireto seria nulo (caso em que o modelo não apresenta spillovers). “Um 

efeito realimentador funciona desse jeito: a variável explicativa k na região i 

influencia as regiões vizinhas que influenciam, por sua vez, a variável dependente” 

(ALMEIDA, 2012, p. 157). 

No modelo SAR, uma mudança na variável explicativa em um município i 

afetará tanto o próprio município (captado pelo efeito direto) quanto seus vizinhos 

(por meio dos efeitos indiretos). Ao somar esses dois efeitos, encontra-se o efeito 
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total. De acordo com Almeida (2012), a forma auxiliar de calcular o efeito total seria: 

(1 - ρ)-1βk. 

Para tanto, foram estimados os efeitos marginais dos dois modelos M1 e M2, 

mas a análise dos resultados foi realizada apenas para o M1 (com SPI), pois o M2 

(com CHUVA) foi estimado apenas para verificar a robustez. Semelhante aos 

resultados apresentados anteriormente, o PIBpc, a HOM, a IDADE, o GINI e a 

T_SUPER não foram significativas estatisticamente. Sendo assim, essas variáveis 

não foram interpretadas. Portanto, a análise dos diagnósticos foi detalhada apenas 

para as demais variáveis explicativas. 

Contudo, é importante destacar o viés causado pelo MQO, sendo essa uma 

das justificativas para o uso de modelos alternativos ao convencional, responsável 

por estimar os efeitos espaciais (para o caso metodológico desta pesquisa) entre 

variáveis. Para calcular o viés, a expressão matemática é a seguinte: [(
𝛽𝐸𝑇 − 𝛽𝑀𝑄𝑂

𝛽𝑀𝑄𝑂
) * 

100]. A tabela 4.9 apresenta cada uma das medidas. 

 

Tabela 4.9 – Efeitos marginais por variável (modelos SAR1 e SAR2) 

VARIÁVEIS 

EFEITOS 

SAR 1 SAR 2 

Direto Indireto Total 
Viés 
(%) 

Direto Indireto Total 
Viés 
(%) 

PIBpc 1,294 0,481 1,774 37,20 1,029 0,406 1,435 39,46 

T_ENV 1,945 *** 0,723 * 2,668 *** 37,24 1,649 *** 0,651 2,301 *** 39,54 

HOMEM 33,096 12,301 45,397 37,22 28,944 11,430 40,374 39,54 

IDADE 10,110 3,757 13,867 37,22 7,827 3,091 10,917 39,55 

DESEMP 0,170 ** 0,063 0,232 * 37,28 0,187 ** 0,074 0,261 * 39,57 

GINI 2,785 1,035 3,820 37,21 4,513 1,782 6,295 39,55 

T_SUPER -0,144 -0,054 -0,198 37,50 -0,276 -0,109 -0,385 39,49 

RELIG -0,225 ** -0,084 -0,309 * 37,33 -0,242 * -0,095 -0,337 39,26 

DIV -1,223 * -0,455 -1,678 * 37,20 -1,650 *** -0,652 -2,302 ** 39,60 

TEMP 4,803 *** 1,785 * 6,588 *** 36,60 7,009 *** 2,768 * 9,777 *** 39,55 

CHUVA - - - - -0,043 * -0,017 -0,060 * 39,54 

SPI -1,746 *** -0,649 * -2,395 *** 37,25 - - - - 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Com base nos resultados, percebe-se que a maioria dos efeitos de cada 

variável significativa só impacta de forma direta e total, uma vez que praticamente 

todas as medidas de efeitos indiretos não foram significativas. Dessa forma, por 

conveniência, serão discutidos primeiramente apenas os efeitos totais. Por fim serão 

explanados rapidamente sobre os efeitos indiretos significativos em M1. 
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No caso da T_ENV, para uma variação de 10% na taxa de envelhecimento do 

município i, espera-se haver efeito total e positivo de aproximadamente 27 casos de 

suicídio por 100 mil habitantes na região próxima ao município i.  

Com relação à taxa de desemprego, foi constatado que há um impacto 

significativo e positivo dessa variável para com a TX_SUIC, ou seja, havendo um 

aumento de 10% na DESEMP em i, espera-se que haja um aumento de 2 casos de 

suicídios por 100 mil/hab na região em questão. 

Quanto à RELIG e a DIV, foi evidenciado que a frequência proporcional de 

suicídios tem relação indireta com ambas variáveis. Isso indica mais uma vez que o 

aumento na taxa de suicídios não ocorre nos municípios onde as taxas de divórcios 

e de pessoas sem religião definida sejam mais expressivas. Ou ainda, que as 

maiores taxas de suicídio não ocorram entre pessoas com esse tipo de perfil 

conjugal/religioso, mas sim entre pessoas com outros estados civis e/ou que estejam 

envolvidos com alguma doutrina religiosa. 

As variáveis meteorológicas também apresentaram significância estatística 

nos efeitos marginais. No caso da TEMP, para um aumento de 1 °C na média dessa 

variável, espera-se que a taxa de suicídios varie na mesma direção, aumentando em 

aproximadamente 7 casos por 100 mil habitantes. A mesma situação é percebida 

para o caso da seca, onde o efeito marginal desse fenômeno sobre a TX_SUIC é 

direta, dado valor apresentado pelo SPI. 

No caso do SPI, quando há uma variação no seu índice de precipitação a 

classificação climática regional se altera. Ou seja, quando o índice passa de 0 

(precipitação normal) para -1, esse valor indica que na região em questão há 

predominância da seca. 

Os efeitos marginais direto (-1,746) e total (-2,395) encontrados em SPI 

indicam que se o índice variar de 0 para -1, espera-se que os suicídos aumentem 

em aproximadamente 2 casos por 100 mil habitantes. Ou seja, demonstra a 

existência do risco de auto violência nos municípios que possuem essas 

características climáticas. 

Em outras palavras, no tocante às variáveis meteorológicas, pode-se afirmar 

que a taxa média de suicídios tem sido mais elevada naqueles municípios que 

possuem temperaturas médias elevadas e com baixo volume médio de chuvas. 

Para T_ENV, TEMP e SPI, os efeitos indiretos também apresentaram 

significância estatística, evidenciando que as taxas médias de suicídio dos 
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municípios brasileiros sofrem influências da taxa de envelhecimento, da temperatura 

média e da seca não só de cada município em questão, mas também das condições 

apresentadas por cada uma dessas variáveis nas cidades vizinhas. 

Com base nessas análises, pode-se concluir que a elaboração de políticas 

públicas de prevenção e acompanhamento dos comportamentos suicidas são de 

extrema importância para amenizar esse problema, principalmente nos municípios 

com altas temperaturas e baixos volumes pluviométricos, bem como elevada 

proporção de idosos e com baixa proporção da população economicamente ativa. 

Também foi diagnosticado que pessoas sem doutrina religiosa definida e/ou com 

separação conjugal não foram classificadas como indivíduos de maior risco, 

cabendo mais atenção a outros grupos. Também é importante mencionar o efeito 

causado pela variável dependente das regiões vizinhas, constatado pelo relevante ρ. 

Isso significa que as informações sobre as ocorrências de suicídio no município i e 

em seus vizinhos gera determinada influência nas próximas tentativas dessa 

natureza. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O presente estudo buscou verificar a influência de variáveis econômicas, 

meteorológicas e sociais sobre a taxa de suicídios nos municípios brasileiros, bem 

como seus padrões de distribuição espaciais. Ressalta-se, portanto, que a 

importância desta pesquisa relaciona-se à necessidade de tentar entender a 

crescente incidência do fenômeno das mortes auto provocadas no país, uma vez 

que ela provoca externalidades incalculáveis à sociedade como um todo. 

Constatou-se uma baixa autocorrelação espacial positiva na variável de 

interesse (taxa de suicídios), tanto para o ano de 2000 quanto para o ano de 2010, 

dado I de Moran inferior a 0,1 nos dois anos, evidenciando que, no geral, as altas 

taxas de suicídio pouco se concentram entre os municípios brasileiros. No entanto, 

pelos mapas de distribuição, pode-se perceber também que em algumas regiões o 

fenômeno das mortes intencionais está mais concentrado do que em outras (região 

Sul, por exemplo). 

Todavia, como o modelo mais indicado pelos testes focados foi o de 

defasagem espacial (SAR), pode-se pressupor que as informações sobre os 

suicídios em determinada região têm impacto socioeconômico no município em 

questão e nas cidades vizinhas no tempo presente ao ato, bem como nas próximas 

ocorrências, ou seja, constatando que há relativo efeito transbordamento entre as 

unidades seccionais. Além disso, se essa condição gera um efeito realimentador, 

então, ao considerar o fato de que as práticas suicidas têm se tornado cada vez 

mais frequentes, a tendência esperada é de que isso seja cada vez mais agravante. 

Diante disso, é muito importante que sejam percebidos os grupos de risco 

para que soluções sejam elaboradas e postas em prática. A partir dos resultados, 

destaca-se que a taxa de suicídios no Brasil é influenciada positivamente pelas 

variáveis taxa de envelhecimento, taxa de desemprego e temperatura média; bem 

como é negativamente associada à não religiosidade, aos divórcios e ao volume 

médio de chuvas. 

Os resultados indicam que devem ser elaboradas políticas públicas que visem 

a melhoria nas disparidades sociais, trabalhar a inclusão, desenvolver programas de 

integração sazonal (auxiliando famílias carentes nos períodos de seca extrema), 

como é o caso do programa “Garantia Safra” implementado no Brasil em 2002, por 
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exemplo. Também é importante revisar os programas específicos já existentes e 

promover um acompanhamento mais delicado às vítimas/regiões potenciais. 

Porém, outro ponto de grande relevância é que não só as vítimas potenciais 

merecem atenção, mas também aqueles que já foram tentadas a provocar o próprio 

óbito e que, por algum motivo, não conseguiram concluir. O processo de 

reintegração social é ainda mais delicado e merece atenção, principalmente no caso 

em que a vítima sofre alguma lesão grave e irreversível fisicamente. 

Como afirmam Gonçalves, Gonçalves e Oliveira Júnior (2011), o problema do 

suicídio não é do tipo individual, ele encontra-se intrínseco nas relações sociais. 

Sendo assim, outras estratégias que poderiam ser tomadas para dissuadir tal prática 

seria investir em programas de integração que incluam garantias relacionadas ao 

bem estar e prevenção de danos. Segundo Machado, Leite e Bando (2014), as 

formulações de políticas públicas referem-se à busca por alternativas que amenizem 

ou solucionem problemas sociais, mas sem deixar de considerar as limitações 

diversas dos entes públicos (ou até em parcerias com o setor privado) e que, antes 

de tudo, sua finalidade é o bem comum. 

Ou ainda, conforme Antunes (2015), deveriam haver investimentos em 

políticas ativas de emprego, principalmente àquelas destinadas aos desempregados 

de longa duração e com baixa escolaridade, sobretudo do sexo masculino. Outros 

argumentos defendidos pelo autor são políticas públicas de incentivo a associações, 

clubes desportivos, grupos religiosos, entre outros, pois esses são promotores ao 

fortalecimento de relações sociais. Osafo et al (2011) acrescentam que seria 

importante desenvolver atividades relacionadas à educação em saúde mental e de 

melhorias na atenção primária da saúde, conscientizando a sociedade a oferecer 

ajuda quando o risco for perceptível. 

De modo geral, é importante citar e analisar os números de suicídio e como 

esses evoluem no decorrer do tempo. Mas, mais importante ainda é reconhecer o 

principal problema, que a sociedade tem vivido uma crise de bem estar, e é muito 

importante que pesquisas como esta sejam realizadas e que seus resultados sejam 

discutidos para que decisões preventivas sejam tomadas. Como apoio, a elaboração 

estratégica de políticas públicas poderia iniciar pela inibição do efeito realimentador, 

seja com a prevenção, seja com o tratamento. Além disso, é muito importante a 

realização de debates públicos sobre o tema, de modo que a população esteja mais 



55 
 

preparada para captar os sinais de risco entre indivíduos inseridos nos seus grupos 

sociais, a ponto de oferecer apoio nos momentos mais delicados. 

De todo modo, as evidências aqui encontradas, por mais que não sejam 

capazes de resolver de fato o problema das lesões letais auto provocadas, colocam-

se como norte para pesquisas futuras e para elaboração de projetos sociais de 

prevenção ao suicídio. Como indicação, seria interessante analisar características 

mais microrregionais e aquelas mais voltadas aos indivíduos, como orientação 

sexual, dependência química, perdas pessoais, outros grupos civis/religiosos, porte 

de armas de fogo, bem como realizar estudos direcionados e comparativos entre as 

regiões de maior e as de menor frequência, levando-se em consideração outros 

aspectos regionais (econômicos, políticos e sociais). Além dos microdados, outras 

alternativas seriam: mudar a forma de especificação do modelo, assim como analisar 

mais variáveis e expandir o período. 
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