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Resumo Este artigo analisa o impacto de choques extremos de precipitação sobre o desempenho de
estudantes que vivem próximos a áreas urbanas de risco no Brasil. Os resultados sugerem que cho-
ques extremos de precipitação têm um impacto adverso tanto sobre o desempenho em matemática
quanto em português. Meninas, estudantes com elevado desempenho prévio e estudantes com alto
status socioeconômico são mais impactados. Foram investigados alguns mecanismos que potenci-
almente explicam os resultados e constatou-se que choques extremos de precipitação modificam o
comportamento e aspectos não cognitivos dos estudantes.
Palavras-chave: Choques extremos de precipitação, áreas de risco, desempenho educacional

Abstract This paper examines the impact of extreme rainfall shocks on the performance in test-
scores of students living near at-risk urban areas in Brazil. The results suggest that extreme preci-
pitation shocks have an adverse impact on both math and Portuguese performance. Girls, students
with high prior performance, and students with high socioeconomic status are more impacted. We
investigated some mechanisms that potentially explain the results and found that extreme precipi-
tation shocks modify behavior and non-cognitive aspects of students.
Key words: Extreme rainfall shocks, risk-areas, educational performance
JEL classification: I20, I24, I25



1 Introdução
O avanço das mudanças climáticas tende a aumentar ocorrência e a magnitude de eventos

climáticos extremos nos próximos anos (IPCC, 2022). Uma ampla literatura tem recentemente
discutido os potenciais custos desses eventos, sendo estes dependentes do grau de vulnerabilidade
dos indivíduos. Particularmente, em zonas urbanas, as áreas de risco são caracterizadas por lo-
calidades de grande vulnerabilidade a tais eventos climáticos. Atualmente, aproximadamente 1,47
bilhões de pessoas, 19% da população mundial, vive em áreas de risco para desastres naturais (WB,
2020). Choques de precipitação podem ter diferentes efeitos sobre as populações residentes destas
áreas mais vulneráveis, porém, pouco se sabe sobre os custos em termos de acumulação de capital
humano para os estudantes que vivem nestas áreas.

Este trabalho busca entender qual o impacto de um choque extremo de precipitação sobre
o desempenho dos estudantes que vivem próximos a áreas de risco no Brasil. Dois aspectos são
importantes na relação entre tais tipos de eventos e os estudantes que vivem em áreas de risco.
Primeiro, por residirem em áreas de risco para desastre, espera-se que estes estudantes sejam muito
mais sensíveis a ocorrência destes choques, especialmente com relação a acumulação de capital
humano. Segundo, caso tais eventos afetem adversamente o desempenho dos estudantes, então,
com o potencial aumento da intensidade e da ocorrência de tais choques no futuro é esperado que
a vulnerabilidade represente um relevante diferencial em termos de oportunidades no mercado de
trabalho para estes estudantes.

O Brasil possui características importantes que permitem a realização desta análise. Pri-
meiro, devido a sua extensão geográfica, o Brasil é marcado por inúmeros eventos climáticos que
afetam fortemente a população vivendo em áreas de risco. Segundo, o país apresenta uma grande
população residindo nessas áreas. De acordo com órgãos oficiais do governo brasileiro, aproxima-
damente 2,47 milhões de domicílios brasileiros estão localizados em áreas risco (IBGE, 2018).

A construção de habitações próximas a áreas de risco segue um processo semelhante a
formação de favelas e é mais intensificado em países em desenvolvimento como o Brasil (CA-
VALCANTI; MATA; SANTOS, 2019; BRYAN; GLAESER; TSIVANIDIS, 2020; ALVES, 2021;
MARX; STOKER; SURI, 2013). Uma vez que as regiões centrais das cidades tornam-se mais caras
para morar, indivíduos que buscam aproveitar os benefícios dos efeitos aglomerativos (COMBES;
DURANTON; GOBILLON, 2019; DURANTON; PUGA, 2004), mas não possuem recursos para
residir em áreas centrais, optam por residir em sub-habitações sejam em favelas ou áreas sujeitas a
riscos climáticos.

Para estimar o efeito causal de choques extremos de precipitação sobre o desempenho de
estudantes que vivem próximos às áreas de risco, foi utilizado um banco de dados geo-referenciado
de áreas de risco de 826 cidades brasileiras disponibilizado pelo Centro Nacional de Monitora-
mento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEM). Essa base foi conectada a aproximadamente
45 mil escolas públicas de ensino fundamental no Brasil cujos estudantes realizaram a avaliação
educacional do Sistema de Avaliação da Educação Básica (SAEB) entre os anos de 2007 e 20151.
O SAEB mensura competências em matemática e linguagem (português) para o 5º e 9º anos do
ensino fundamental e para o 3º ano do ensino médio. As principais variáveis de resultado deste
trabalho são as performances dos estudantes no 9º do Ensino Fundamental2.

1O SAEB é realizado bi-anualmente, portanto, as informações disponíveis referem-se ao desempenho dos estu-
dantes nos anos de 2007, 2009, 2011, 2013 e 2015. As avaliações realizadas antes de 2013 eram chamadas de Prova
Brasil.

2Este artigo concentra-se no 9º ano do Ensino Fundamental por que esta etapa é crucial para a acumulação de capital
humano dos estudantes. No Brasil, a transição para o Ensino Médio é a que possui maior evasão entre os estudantes e
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O grau de vulnerabilidade dos estudantes a choques climáticos foi definido como a distância
mínima de cada escola para a área de risco mais próxima. Ou seja, estudantes mais vulneráveis
serão aqueles que estudam a determinada distância das áreas de risco.

Foi definido como um choque extremo de precipitação uma variável indicadora que depende
de três parâmetros: magnitude da quantidade de chuvas, número de meses que tal precipitação
anormal aconteceu durante o ano letivo em que o exame do SAEB foi realizado3 e a distância
mínima da escola até a área de risco mais próxima. Tal medida de choque extremo de precipitação
é extremamente flexível e possibilita diferentes variações nesses três parâmetros permitindo uma
visão mais ampla do efeito do choque de precipitação sobre os estudantes vulneráveis.

Os resultados sugerem que estudantes que frequentam escolas a menos de 200 metros de
uma área de risco, quando são afetados por um choque extremo de precipitação durante o ano
letivo, reduzem o desempenho em 0,04σ para português e em 0,05σ matemática. Este resultado
é dependente da magnitude do choque de precipitação, da quantidade de meses que os estudantes
são expostos e da distância da escola até a área de risco mais próxima.

Para por as estimativas em perspectiva, foi calculado o efeito de um choque de precipitação
extremo em termos de meses de aprendizagem efetivo. Assim, o impacto de um choque de preci-
pitação extremo corresponde a uma perda de 1,48 e 2 meses de aprendizado efetivo durante o ano
letivo, respectivamente, em português e matemática.

As estimativas foram robustas a uma série de variações da especificação econométrica e
também a realização de testes placebo. Adicionalmente, não foram encontradas evidências de
que estes resultados são dirigidos por mudança de composição das turmas devido a ocorrência
do choque. Isto é, não houve efeito significativo do choque de chuva sobre abandono escolar,
reprovação escolar ou variações nos tamanhos das turmas do 9ª série. Assim, o impacto adverso do
evento climático extremo é diretamente associado a perda de aprendizagem.

Da análise de heterogeneidade foi verificado que o efeito varia de acordo com algumas
características dos estudantes. Meninas são muito mais afetadas pelo choque de precipitação do
que meninos. Além disso, estudantes com elevada performance prévia e de famílias com baixo
status social também são mais impactados. Assim, os resultados apontam que o efeito do choque
de precipitação é mais intenso sobre aqueles indivíduos cuja educação teria maior potencial de
gerar benefícios de longo prazo, isto é, estudantes mais pobres e com performance prévia elevada.

Por fim, foram analisados alguns potenciais canais de explicação dos resultados. Primeiro,
choques de precipitação em áreas de risco podem afetar a infra-estrutura das escola ou a quantidade
de ativos que as famílias dos estudantes possuem. Encontramos evidências de que a infra-estrutura
da escola é significativamente afetada por choques de precipitação, mas não os ativos que as famí-
lias dos estudantes possuem.

Para investigar os demais canais de transmissão do choque, foi explorada a evidência de
que o choque de precipitação tem efeito diferencial por gênero, isto é, tal choque é mais intenso
em meninas do que em meninos. Embora isso não constitua uma análise formal de mecanismos,
possibilita focar mais nos canais que estão associados ao efeito do choque sobre os testes padro-
nizados. O segundo potencial canal considerado é aquele mediado por mudanças nos aspectos
comportamentais ou socioemocionais dos estudantes. Caso a ocorrência do evento extremo altere
tais aspectos, isso pode interagir com o acumulo de habilidades cognitivas. Nos resultados, me-
ninas deixaram de gostar tanto de matemática quanto de português, e passaram a resolver menos
tarefas de casa em ambos os assuntos após o choque de precipitação em comparação aos meni-

tal evasão é bastante relacionada com o desempenho nesta etapa.
3O SAEB geralmente é realizado nos meses de outubro ou novembro. Portanto, os meses de potencial ocorrência

de choques de chuva são de janeiro a setembro.
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nos. Além disso, elas também modificaram seus hábitos em casa, reduzindo o tempo assistindo
TV e realizando tarefas domésticas. Estes canais parecem ser os principais fatores que explicam os
resultados.

Foi investigado também se o choque de precipitação causava uma mudança no investimento
parental e no comportamento dos professores, porém não encontramos evidências sugestivas de
que tenham ocorrido mudanças nestes fatores.

Recente literatura tem investigado o efeito de choques de precipitação sobre o desempe-
nho dos estudantes em áreas rurais. Nessas localidades, choques de precipitação são usados para
representar mudanças exógenas na atividade econômica (ZIMMERMANN, 2020; SHAH; STEIN-
BERG, 2017). No entanto, essa interpretação é menos direta no caso das áreas urbanas que depen-
dem menos do setor agrícola. Portanto, este artigo contribui para a literatura que estuda o impacto
de choques climáticos em áreas urbanas (GU, 2019; SARMIENTO; MILLER, 2006; KUMAR,
2021; GALLAGHER, 2014). Nessas regiões o impacto do choque climático depende muito mais
do grau de vulnerabilidade social e urbana dos indivíduos.

Além disso, este artigo contribui para a mensuração dos custos das mudanças climáticas.
Existe uma ampla literatura que busca calcular tais custos, como: Barrage (2020), Diffenbaugh e
Burke (2019), Dell, Jones e Olken (2012), Carleton e Hsiang (2016) entre outros. É esperado que
eventos climáticos extremos ocorram com maior frequência neste século, devido ao aquecimento
global. Assim, o presente estudo demonstra que os custos de tais eventos estendem-se a acumulação
de capital humano.

Além desta seção, a seção dois apresenta a base de dado e a estratégia empírica utilizada.
Na seção três são apresentados os resultados. A seção quatro discute os potenciais mecanismos e a
seção cinco apresenta as conclusões.

2 Base de Dados e Estratégia Empírica

2.1 Base de Dados
Para mensurar o desempenho dos estudantes e ter acesso a algumas das suas características

socio-econômicas foi utilizada a base de dados do Sistema Nacional de Avaliação da Educação
Básica (SAEB em português). O SAEB ocorre bi-anualmente desde 1995, porém com abrangência
nacional apenas a partir de 2007, e realiza uma avaliação por testes padronizados em português
e matemática. Para estimar os escores dos estudantes nos testes padronizados, o INEP4, entidade
governamental responsável pela execução do SAEB, utiliza o método da Teoria de Resposta ao
Item (TRI). Isso permite comparar o desempenho dos estudantes temporal e transversalmente. A
amostra é composta por todos os estudantes que realizaram o SAEB entre os anos de 2007 e 2015
e que estavam matriculados no 9º ano do Ensino Fundamental.

Adicionalmente, o SAEB aplica, em conjunto com os testes padronizados, uma série de
questionários suplementares para os estudantes, professores e diretores. Foram utilizados estes
questionários para ter acesso a características socio-econômicas dos estudantes e também para
explorar os potenciais mecanismos que ajudem a explicar os resultados encontrados.

Outra base de dados utilizada neste artigo foi a Base Territorial Estatística de Áreas de
Risco (BATER) que foi desenvolvida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) em
parceria com o Centro Nacional de Monitoramento e Alerta de Desastres Naturais (CEMADEN). A
BATER apresenta o georreferenciamento das áreas de risco de 826 municípios brasileiros. As áreas

4Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira.
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de risco são caracterizadas como áreas dentro das cidades vulneráveis a ocorrência de fenômenos
ou processos naturais que causem acidentes. Tais áreas são delimitadas com base na ocorrência
de indícios e evidências de movimentação do solo observadas no local, tais como: trincas no solo,
degraus de abatimento, árvores inclinadas, cicatrizes de deslizamentos, marcas de cheias, entre
outros.

As regiões que apresentam elevado risco são agrupadas e representadas por polígonos no
espaço geográfico. Os polígonos BATER foram criados para caracterizar as áreas de risco segundo
as informações socioeconômicas dos moradores residentes. Essas informações têm sido utilizadas
para subsidiar políticas públicas em áreas de risco cuja população seja mais vulnerável. Dessa
forma, os polígonos BATER são a melhor representação geográfica das pessoas que vivem em
áreas de risco. Aqui será utilizado apenas o georreferenciamento dos polígonos BATER.

Figura 1 apresenta no mapa do Brasil, onde estão localizadas as áreas de risco documen-
tadas pelo BATER. Percebe-se que a maior parte das áreas de risco estão localizadas nas regiões
litorâneas do Brasil, que também concentram a maior parte da população brasileira.

Figura 1: Áreas de risco no Brasil - BATER

Notas: Figura 1 apresenta, em vermelho, a localização de todas as áreas de risco georreferenciadas pela BATER

Foram relacionados os polígonos BATER com o georreferenciamento de todas as escolas
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públicas de ensino fundamental do Brasil que possuíam localização geográfica disponível no INEP.
Assim, é possível mensurar a distância de cada escola pública dos municípios da amostra em re-
lação às áreas de risco, delineadas pelos polígonos da BATER. A amostra final é composta por
aproximadamente 12 500 escolas de ensino fundamental.

Por fim, foram utilizadas algumas informações adicionais ao nível municipal, retiradas do
Censo Brasileiro de 2010. Essas informações são úteis para controlar características idiossincráti-
cas invariantes no tempo que possam diferenciar os municípios. Uma vez que a estratégia empírica
adotada é o método de diferença em diferença, não linearidades prévias ao tratamento podem in-
terferir nos resultados.

Foi verificado se existem diferenças significativas entre as características locais dos mu-
nicípios que possuem áreas de risco catalogadas pelo BATER e os que não possuem5. Ou seja,
municípios com áreas BATER presentes na amostras são os mais populosos do Brasil, represen-
tando 47% da população brasileira. Além disso, são os municípios mais ricos em termos de renda
per capita e mais urbanizados (aproximadamente 70% de taxa de urbanização média).

2.2 Estratégia Empírica
O objetivo principal deste trabalho é identificar o efeito causal de um choque de precipita-

ção extremo sobre a performance em testes padronizados dos estudantes que estudam em escolas
próximas às áreas de risco. É assumido que estes estudantes têm uma maior probabilidade de resi-
direm também próximos às áreas risco. Assim, os resultados obtidos estimam o lower-bound effect
do real impacto do choque de precipitação sobre o desempenho dos estudantes.

A variável de interesse neste estudo é o desempenho do estudante em testes padronizados
do SAEB para português e matemática no 9º ano do ensino fundamental (correspondente a 11 anos
de estudo). O modelo econométrico é definido por:

Yismet = β0 + γTmet +β
′Xismt +θs +δet + εismet (1)

Em que: Yismet corresponde às performances dos estudantes i na escola s no município m no
ano t no estado e; Tmet representa o choque de precipitação no município m e no ano escolar t no
estado e; Xismt é um vetor de características individuais dos estudantes, como gênero (feminino),
cor e raça (preto e pardo), idade do estudante e educação da mãe. θs são efeitos fixos ao nível da
escola e sua introdução tem o objetivo de capturar características idiossincráticas relacionadas a
escola. Note que tais efeitos fixos também absorvem variações nas características no entorno da
escola, como violência, problemas infraestruturais entre outros.

Por fim, δet representa efeitos fixos estaduais variantes no tempo, que absorvem qualquer
diferença entre os estados que sejam variáveis temporalmente como políticas públicas locais, va-
riações locais na atividade econômica entre outras. Em modelos mais rigorosos serão adiciona-
dos efeitos fixos temporais interagidos com variáveis municipais pré-determinadas com o objetivo
de capturar características idiossincráticas dos municípios que potencialmente se modifiquem no
tempo. Estes resultados são reportados na seção de robustez.

O efeito dos choques climáticos pode variar de acordo com a intensidade, a duração do
evento climático e com o grau de vulnerabilidade dos indivíduos expostos. Dessa forma, buscou-se
construir uma variável de choque de precipitação que incorpore todos esses três elementos. Assim
foi definido o choque de precipitação como:

5Os resultados não são apresentados neste artigo por concisão, porém podem ser solicitados aos autores por e-mail.
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Tmt = 1 se ∑
m
1{dsm < B} shockmt > n (2)

Em que: shockmt refere-se a quantidade de choques extremos de precipitação no município
m no ano letivo t. Por sua vez, 1{dsm < B} é uma função que atribui valor 1 para escolas localizadas
a uma distância (dsm) de B metros da borda de uma área de risco. Na nossa especificação principal
estabelecemos B = 200 metros, ou seja, nossa variável de tratamento refere-se a quantidade de
choques de precipitação que ocorrem em escolas com menos de 200 metros de uma área de risco6

7.
O parâmetro n mensura a quantidade de vezes que um choque de precipitação (shockmt)

ocorre nas escolas próximas de áreas de risco. É assumido que n ≥ 3, isto é, a variável Tmt será
igual 1 se ocorrer ao menos três choques de precipitação durante o ano letivo em escolas próximas
às áreas de risco e zero caso contrário. Este parâmetro permite mensurar a duração do choque de
precipitação ao longo do período escolar. Com isso, foram isolados os choques de precipitação
ocasionais que potencialmente causam ruído na análise. Além disso, especificar n = 3 permite
associar a quantidade de chuva em um período com a estação chuvosa do município. Isto é, a
presente análise foca em choques de precipitação que ocorrem durante uma estação climática inteira
e não em apenas um único mês8.

Por fim, define-se a quantidade de choques choques extremos de precipitação no município
m no ano t como:

shockmt = 1
{

precipm jt > kσm j
}

(3)

Em que: precipm jt é quantidade de precipitação ocorrida no município m no ano escolar
t no mês j. Como a prova do SAEB ocorre tradicionalmente nos meses de outubro e novembro,
então j varia dos meses de janeiro até setembro. Por sua vez, σm j é o desvio-padrão da média
histórica de precipitação do município m no mês j. Tal média histórica foi calculada a partir da
ocorrência de precipitação no mesmo município nos últimos 30 anos (1976 até 2006) e nos mesmos
meses j anteriores a data inicial da nossa amostra, ano de 2007. Por fim, k é um parâmetro que
mensura a intensidade da precipitação. O período considerado nesse estudo varia bi-anualmente
entre 2007 até 20159

Portanto, este trabalho mensura o efeito de choques extremos de precipitação sobre a perfor-
mance de estudantes que estudam próximos às áreas de risco (menos de 200 metros). A medida de
choque utilizada varia de acordo com o grau de exposição (dsm), de acordo com a duração do evento
(n) e com a intensidade (k). Estabeleceu-se k = 1.5, ou seja, foi considerado como choques extre-
mos de precipitação aqueles que sejam maiores que 1.5 desvio-padrão em relação a determinado
mês. O motivo para k = 1.5 reside no interesse em mensurar choques extremos e não convencionais
de precipitação, possibilitando excluir eventos climáticos que tenham pouca intensidade para afe-
tar o desempenho dos estudantes. Ao reportar os resultados principais são apresentadas variações
neste parâmetro.

6Na apresentação dos resultados, variamos a especificação do modelo buscando entender se os resultados são sen-
síveis a diferentes especificações e também a diferentes formas de mensuração do choque extremo de precipitação.

7Existem aproximadamente 200.000 estudantes por ano estudando em uma escola a menos de 200 metros de uma
área de risco nos 826 municípios brasileiros considerados na análise. Isso representa aproximadamente 1

4 dos estudan-
tes destes municípios.

8Este fato é importante pois a maior parte dos desastres associados a chuvas nas áreas de risco são resultado do
acúmulo de chuva ao longo do tempo e não de eventos isolados. Parte deste fato, decorre do acúmulo de água no solo.

9O período entre 2007 e 2015 foi um dos que tiveram maior número de precipitações de chuva na história do Brasil.
Nesse período, em média 50% dos municípios apresentaram um choque de precipitação extremo.
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Essa definição de choque tem a vantagem de ser bastante flexível, permitindo uma caracteri-
zação mais completa do impacto dos choques de precipitação sobre o desempenho dos estudantes.
Isto é, é possível variar diferentes parâmetros associado ao choque de precipitação e com isso,
entender em mais detalhes como tais choques afetam as performances dos estudantes. Assume-
se que estes choques são exógenos às características observadas e não observadas dos estudantes,
possibilitando a identificação causal.

Foi calculada a diferença entre as características dos municípios tratados (expostos a um
choque de precipitação) e não tratados (não expostos)10. Não há evidência de diferenças entre
municípios tratados e não tratados, sugerindo que o grupo de tratados e não tratados são semelhan-
tes. Essa evidência é importante para a estratégia empírica pois indica que não existem tendências
prévias entre os municípios que possam afetar as estimativas.

3 Resultados

3.1 Resultados Principais
Nesta seção são apresentados os resultados principais. A Tabela 1 reporta o efeito trata-

mento de um choque extremo de precipitação sobre a performance dos alunos que estudam pró-
ximos (menos de 200 metros) a uma área de risco. Para analisar a sensibilidade das estimativas,
são apresentados os resultados para diferentes versões do modelo econométrico. Na coluna 1 são
adicionados apenas efeitos fixos da escola e anuais. Por sua vez, na coluna 2 são acrescentados
alguns controles ao nível do estudante, como gênero (feminino como referência), aspectos raciais
(pretos e pardos como referência), idade dos estudante e educação de sua mãe, pai ou responsável.
Na coluna 3 são incluídos efeitos fixos estaduais variantes no tempo. Esta especificação representa
o modelo preferido. Por fim, na coluna 4 e 5 é replicada a mesma especificação da coluna 3, porém
alterando a intensidade do choques para 1 (k = 1) e 2 (k = 2) desvios-padrões de precipitação acima
da média histórica do município. Todos os resultados são ponderados pelo tamanho da população
do município, uma vez que o Brasil apresenta grandes diferenças em termos populacionais em suas
cidades. Além disso, os erros padrões são estimados clusterizando ao nível do município, seguindo
recomendações de (ABADIE et al., 2017).

O painel A apresenta as estimativas para o desempenho em matemática do 9º ano. A ocor-
rência de um choque extremo de precipitação reduz o desempenho em matemática em 0,055σ

(coluna 3). Por sua vez, o desempenho em português, apresentado no painel B, indica que o cho-
que extremo de precipitação impacta negativamente em 0,04σ (coluna 3). Pondo as estimativas
em perspectiva, foi calculado o efeito de um choque de precipitação extremo em termos de meses
de aprendizagem efetivo. O impacto de um choque de precipitação extremo corresponde a uma
perda de 1,48 e 2 meses de aprendizado efetivo durante o ano letivo para linguagem e matemática,
respectivamente11.

Considerando a evolução das mudanças climáticas, com o consequente aumento da ocor-
rência e da intensificação dos eventos climáticos, os estudantes de municípios afetados por choques
extremos de precipitação tendem a elevar a diferença em termos de acumulação de habilidades em

10Por concisão, os resultados não são reportados no presente artigo, mas podem ser solicitados aos autores por
e-mail.

11De acordo com Santos, Berlingeri e Castilho (2017) durante o ano letivo (10 meses), o estudante eleva aproxima-
damente 0.27σ em termos de proficiência. Assim, tais meses efetivos de aprendizagem foram calculados da seguinte
forma: 10×γ̂

0.27 , em que: γ̂ é o efeito estimado reportado na coluna 3 da Tabela 1.
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Tabela 1: Efeito do choque extremo de precipitação sobre a performance de estudantes em áreas de
risco

Painel A: Matemática (1) (2) (3) (4) (5)
k=1.5 k=1.5 k=1.5 k=1.0 k=2.0

Tratamento -0,0663*** -0,0915*** -0,0559** 0,0218 -0,130*
(0,0147) (0,0119) (0,0225) (0,0218) (0,0751)

Observações 1,035,266 967,338 967,338 967,338 967,338
R-2 0.076 0.112 0.113 0.113 0.113

Efeito fixo escola S S S S S
Efeito fixo ano S S N N N

Controles estudante N S S S S
Efeito fixo Estado-Ano N N S S S

Painel B: Língua Portuguesa (1) (2) (3) (4) (5)
k=1.5 k=1.5 k=1.5 k=1.0 k=2.0

Tratamento -0,0688*** -0,0947*** -0,0396* 0.0138 -0,113*
(0,012) (0,0119) (0,0218) (0,0236) (0,0613)

Observações 1,035,266 967,338 967,338 967,338 967,338
R-2 0.068 0.127 0.128 0.128 0.128

Efeito fixo escola S S S S S
Efeito fixo ano S S N N N

Controles estudante N S S S S
Efeito fixo Estado-Ano N N S S S

Notas: A Tabela 1 apresenta os resultados da estimação do impacto de um choque de precipitação sobre a performance
dos estudantes em português e matemática. Significância: *** 1%, ** 5% e *10%, erros padrões estimados clusteri-
zando ao nível do município.
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relação aos estudantes de municípios pouco afetados.
As colunas 4 e 5 mostram que a intensidade do choque é importante para o tamanho do

efeito médio. De fato, choques de precipitação de baixa magnitude, como de 1 desvio-padrão
acima da média de precipitação (coluna 4), não possuem efeitos significativos sobre o desempenho
dos estudantes. Por outro lado, se for considerado um choque de elevada intensidade, como de 2
desvios-padrões acima da média de precipitação (coluna 5), o impacto negativo sobre o desempe-
nho é significativo e possui impacto alto, -0.13σ e -0.11σ em matemática e português respectiva-
mente. Dada essa variação de acordo com a intensidade do choque de precipitação, este trabalho
focará em k = 1.5 nas análises subsequentes.

A Tabela 2 apresenta os resultados variando a distância mínima das escolas em relação às
áreas de risco. À medida que a distância mínima entre as escolas e as áreas de risco aumenta, menor
tende a ser a probabilidade do estudante viver próximo a tal área de risco, portanto, é esperado que
o impacto de um choque de precipitação extremo diminua. A coluna 1 replica os resultados da es-
pecificação preferida da tabela 1 (coluna 3). As colunas 2 e 3 apresentam essa mesma especificação
considerando como B= 500 e B=1000 metros de distância mínima das escolas em relação às áreas
de risco, respectivamente.

Este resultado sugere que a inclusão de escolas mais distantes das áreas de risco, redu-
zem o efeito do choque de precipitação sobre o desempenho dos estudantes. Assim, a ocorrência
de tais choques geram diferenças em termos de acumulação de capital humano entre e intra ci-
dades que possuem áreas de risco. Esta evidência pode contribuir para diferenças salariais intra-
municipalmente, explicando em parte a maior desigualdade de renda em municípios mais urbanos
(WHEELER, 2004; GLAESER; RESSEGER; TOBIO, 2009; AHLFELDT; PIETROSTEFANI,
2019).

Um outro aspecto importante para a magnitude do efeito de eventos climáticos é a duração
do evento. Especificamente no caso de choques de precipitação, a duração do evento é fundamental
pois os custos mais elevados decorrentes destes tipos de fenômenos climáticos ocorrem por meio
do acúmulo de água no solo (ZHANG et al., 2018). Em outras palavras, choques que ocorrem em
apenas um mês podem não necessariamente causar danos por que o solo consegue absorver parte
da água da chuva. Porém, a ocorrência de outros choques subsequentes será mais difícil de ser
absorvido pois o solo estará encharcado devido aos choques anteriores.

A Figura 2 apresenta a estimação do modelo preferido variando a quantidade de choques
extremos de precipitação que os estudantes são expostos (n = 1,2,3 e 4)12. Foi limitado a ocor-
rência de no máximo quatro choques durante o ano letivo, pois a quantidade de choques acima de
quatro são bastante raros e, com isso, a estimação dos erros padrões é prejudicada.

12O modelo econométrico estimado foi: Yismet = β0 +
4

∑
j=1

γ j ×Pmt +β
′Xismt +θs +δet +εismet , em que: Pmt é quanti-

dade de choques de precipitação que ocorrem no município m no ano letivo t.
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Tabela 2: Efeito do choque extremo de precipitação sobre a performance de estudantes vulneráveis
- diferentes distâncias

Painel A: Matemática
(1) (2) (3)

B = 200 metros B = 500 metros B = 1000 metros

Tratamento -0,0559** -0,0391** -0.0124
(0,0225) (0,0164) (0,0170)

Observações 967,338 1,827,887 2,658,716
R-2 0.128 0.131 0.121

Efeito fixo escola S S S
Efeito fixo ano N N N

Controles estudante S S S
Efeito fixo Estado-Ano S S S

Painel B: Língua Portuguesa
(1) (2) (3)

B = 200 metros B = 500 metros B = 1000 metros

Tratamento -0,0396* -0,0307** -0.00403
(0,0218) (0,0138) (0,0131)

Observações 967,338 1,827,887 2,658,716
R-2 0.128 0.131 0.136

Efeito fixo escola S S S
Efeito fixo ano N N N

Controles estudante S S S
Efeito fixo Estado-Ano S S S

Notas: A Tabela 2 apresenta os resultados da estimação do impacto de um choque de precipitação sobre a performance
dos estudantes em português e matemática considerando diferentes distâncias das escolas até as áreas de risco. Signi-
ficância: *** 1%, ** 5% e *10%, erros padrões estimados clusterizando ao nível do município.
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Figura 2: Intensidade do efeito de maior número de choques de precipitação

Notas: A Figura 2 apresenta as estimativas do modelo preferido considerando quantidades diferentes de choques
extremos de precipitação. Significância: *** 1%, ** 5% e *10%, erros padrões estimados clusterizando ao nível do
município.

Os resultados sugerem que choques extremos ocasionais, n = 1 ou 2, não são suficientes
para afetar o desempenho dos estudantes. Porém , com a ocorrência de mais choques, n = 3 e
4, não apenas o efeito do choque extremo de precipitação se torna relevante como também se
torna mais intenso. Estudantes que vivem próximos a áreas de risco e que são afetados por quatro
choques de precipitação extremos durante o ano letivo, reduzem o desempenho em linguagem e em
matemática, respectivamente, em 0.09σ e 0.13σ . Isso implica uma perda de aproximadamente 3,3
e 4,8 meses de aprendizagem efetiva em linguagem e matemática, respectivamente.

Além disso, este resultado está de acordo com a constatação empírica em outros contextos
de que choques de precipitação em áreas de risco passam a ser relevantes quando há dificuldade de
escoamento da água da chuva (ZHANG et al., 2018). No caso da performance em educação, este
efeito aumenta de acordo com a ocorrência de mais do que três choques durante o ano letivo.

3.2 Robustez
Foram realizados diferentes testes de robustez para verificar a confiabilidade e sensibilidade

dos resultados.

3.2.1 Teste placebo

Para verificar se os resultados são dirigidos por tendências prévias nas variáveis de resul-
tado realizamos um teste placebo. Como o exame do SAEB é realizado bi-anualmente (2007, 2009,
2011, 2013, 2015), utilizamos a mesma especificação econométrica considerando choques em pe-
ríodos que não houve SAEB (2008, 2010, 2012, 2014, 2016). Ou seja, esperamos que choques de
precipitação que ocorram em anos subsequentes ao SAEB não impactem sobre o desempenho dos
estudantes em anos anteriores.

Os resultados são apresentados na Tabela A3. Observa-se que choques extremos de pre-
cipitação no futuro não afetam o desempenho dos estudantes no ano anterior. Isso implica que
possivelmente os achados não são dirigidos por tendências prévias entre os estudantes tratados e
não tratados.
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3.2.2 Mudança na composição de turmas

Choques extremos de precipitação podem afetar o desempenho médio dos estudantes tam-
bém por meio da mudança da composição dos estudantes na escola. Por exemplo, caso o choque
de precipitação cause um maior abandono escolar dos bons alunos, então o efeito do choque não é
devido a dificuldade de aprendizagem, mas sim a potencial mudança de composição, ou seja, uma
maior proporção de alunos com baixo desempenho prévio.

Para verificar se existe mudança de composição em decorrência de choques de precipitação,
estimamos um modelo ao nível da escola, semelhante a especificação principal. Como variáveis de
resultado utilizamos a taxa de abandono escolar, a taxa de reprovação e a quantidade de alunos por
sala de aula no 9º ano do Ensino Fundamental.

Os resultados, reportados na Tabela A4, mostram que choques de precipitação extrema de
ao menos três meses em escolas próximas a áreas de risco não impactam significativamente em ne-
nhuma das variáveis de interesse. Ou seja, não há evidência de que haja uma mudança significativa
de composição das turmas por causa da ocorrência de choques de precipitação extremos. Portanto,
o efeito estimado principal é explicado apenas pela perda direta de aprendizagem.

3.2.3 Outras especificações

Foram consideradas especificações alternativas. Primeiro, são analisados os resultados para
a mesma especificação da Equação 1, porém, excluindo da amostra os 10% maiores municípios e os
10% menores. Como o Brasil é um país com elevada diferença em termos populacionais entre seus
municípios, nosso objetivo é verificar se os resultados são dependentes dos municípios outliers. Os
resultados são semelhantes em termos de magnitude, porém, para português as estimativas passam
a ser não significantes, sugerindo que há uma dependência da variância estimada para português
em relação aos municípios outliers.

Por sua vez, foi realizada a mesma estimação da Equação 1 desconsiderando a ponderação
pelo tamanho populacional dos municípios. Os resultados são bastante semelhantes em termos de
magnitude e significância.

Por fim, a validade da estratégia de diferença em diferença requer que as tendências das
variáveis de resultado sejam semelhantes. A presença de não linearidades nas variáveis de resultado
podem invalidar a interpretação deste tipo de estratégia empírica. Em geral, tais não linearidades
surgem em decorrência de interações idiossincráticas com características locais. Para miniminizar
tal possibilidade, o modelo principal foi re-estimado considerando a inclusão de quatro variáveis
locais interadas com os anos t. O objetivo deste exercício é capturar potenciais pré-tendências que
variem no tempo e que possam afetar os resultados.

As variáveis consideradas têm relação com o desempenho dos estudantes em testes padro-
nizados e são: Desigualdade de renda (índice de Gini), proporção de pobres, renda per capita,
IDH municipal e proporção de idosos13. Os resultados estimados são semelhantes aos resulta-
dos principais, sugerindo que potencialmente não há presença de não linearidades decorrentes de
pré-tendências.

Os resultados destes exercícios não são reportados por concisão, porém podem ser obtidos
ao se enviar um e-mail aos autores.

13A maior proporção de idosos pode afetar a demanda de recursos municipais da educação para a saúde.
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3.3 Efeitos heterogêneos
Choques de precipitação extremos podem afetar de forma diferente a performance de grupos

específicos de estudantes. Para verificar essa possibilidade, foram realizados uma análise de efeito
heterogêneos. Foram consideradas quatro diferentes características dos estudantes que potencial-
mente moderam o impacto do choque de precipitação extremo. A primeira categoria é o gênero do
estudante. Existem inúmeras evidências de que as meninas são afetadas por choques econômicos e
naturais (NEUMAYER; PLÜMPER, 2007; ENARSON; FOTHERGILL; PEEK, 2018). A segunda
característica refere-se a qualidade educacional do estudante. O objetivo é saber se o efeito do cho-
que de precipitação é maior em estudantes que reportam que já reprovado ou abandonado a escola.
A qualidade do estudante pode mitigar o efeito do choque de precipitação sobre o desempenho.

Por fim, foi verificado se o choque de precipitação apresenta efeito diferenciado em estudan-
tes com diferentes status socioeconômicos. É difícil mensurar este aspecto à luz deste artigo, pois
choques de precipitação também podem afetar as características socioeconômicas dos estudantes.
Assim, foi utilizada uma medida alternativa do status socioeconômico do estudante que seja menos
sensível aos choques de precipitação. O status socioeconômico dos estudantes foi mensurado como
a razão do tamanho da família no domicílio pelo número de cômodos. Tanto o tamanho da famí-
lia quanto o número de cômodos é pouco afetado por choques de precipitação extremos14. Além
disso, quanto menor a razão entre o tamanho da família e o número de cômodos na sua residência,
espera-se que maior seja o status socioeconômicos dos estudantes. Para facilitar a interpretação
dos resultados, foi criada uma variável indicadora que recebe valor 1 se tal razão é menor que 2
(elevado status socioeconômico) e zero caso contrário.

Para estimar os efeitos heterogêneos cada uma dessas características, doravante f actorismet ,
é interagido com a variável Tmet . Logo a equação a ser estimada é definida por:

Yismet = β0 + γTmet +αTmet × f actorismet +β1 f actorismet +β
′Xismt +θs +δet + εismet (4)

Em que: α captura o efeito diferencial da característica específica do estudante i ( f actorismet)
quando afetado por um choque extremo de precipitação (Tmet) em relação ao grupo de controle.

A Tabela 3 apresenta os resultados considerando a especificação preferida15. O painel A
apresenta os resultados para matemática e o B para linguagem. Os resultados sugerem que meninas
são mais sensíveis a tais choques extremos de precipitação do que os meninos. Este resultado
confirma uma ampla literatura que indica essa maior sensibilidade por parte das meninas.

Por outro lado, estudantes com pior desempenho prévio são menos afetados pelo choque
de precipitação do que os demais estudantes, tendo em vista que o efeito diferenciado em ter sido
reprovado ou ter abandonado a escola antes do 9º ano do ensino fundamental é positivo e significa-
tivo. Ou seja, tais choques de precipitação tendem a afetar mais fortemente os alunos com elevado
desempenho prévio.

Por fim, ter um baixo status socioeconômico reduz o efeito do choques de precipitação
extremos sobre os estudantes. Em resumo, meninas, estudantes com elevado desempenho prévio e
com status socioeconômico relativamente mais alto são os mais afetados pelos choques extremos
de precipitação.

14Existem evidências de deslizamentos de terra que destroem cômodos dos indivíduos que vivem próximos á áreas
de risco, porém, tais deslizamentos são localizados e atingem poucos estudantes.

15Tal especificação inclui efeitos fixos ao nível da escola, efeitos fixos municipais variantes no tempo e controle para
os estudantes. O modelo é ponderado pelo tamanho populacional do município e os erros padrões são estimados ao se
clusterizar ao nível do município.
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Tabela 3: Efeitos Heterogêneos

Painel A: Matemática
(1) (2) (3) (4)

Tratamento 0.00599 -0,104*** -0,0626*** -0,0423*
(0,0255) (0,0231) (0,0216) (0,0241)

Tratamento x menina -0,115***
(0,0253)

Tratamento x reprovado 0,121***
(0,0297)

Tratamento x abandono 0,152***
(0,0523)

Tratamento X SES -0,0288***
(0,0103)

Painel A: Língua portuguesa
(1) (2) (3) (4)

Tratamento 0.0406 -0,0900*** -0,0557*** -0.00878
(0,0253) (0,0226) (0,0214) (0,0236)

Tratamento x menina -0,149***
(0,0247)

Tratamento x reprovado 0,127***
(0,0317)

Tratamento x abandono 0,248***
(0,0591)

Tratamento X SES -0,0648***
(0,0107)

Efeito fixo escola S S S S
Efeito fixo ano N N N N

Controles estudante S S S S
Efeito fixo Estado-Ano S S S S

Notas: A Tabela 3 apresenta os resultados heterogêneos da estimação do impacto de um choque de precipitação sobre
a performance dos estudantes em português e matemática. Significância: *** 1%, ** 5% e *10%, erros padrões
estimados clusterizando ao nível do município.
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4 Potenciais mecanismos
Nessa seção serão discutidos os potenciais mecanismos que explicam os principais achados

apresentados nas seções anteriores. Baseando-se na teoria de formação das habilidades cogni-
tivas e não cognitivas de Cunha, Heckman e Schennach (2010) é postulado que existem quatro
principais canais de transmissão do choque de precipitação. Primeiro, choques de precipitação
podem prejudicar a infra-estrutura da escola, afetando a aprendizagem dos estudantes. Segundo,
eventos climáticos extremos podem afetar as habilidades comportamentais e socioemocionais dos
estudantes, com efeitos complementares sobre a performance. O terceiro canal refere-se ao investi-
mento parental. Diante de um evento climático extremo, os pais podem modificar o comportamento
com relação a educação dos filhos. Por fim, o comportamento dos professores pode se modificar,
afetando a aprendizagem dos estudantes. Tais potenciais canais são investigados nas subseções
seguintes.

4.1 Canal comportamental e socioemocional
Habilidades comportamentais e socioemocionais são fortemente afetadas por eventos cli-

máticos extremos (NORDSTROM; COTTON, 2020; ADHVARYU; FENSKE; NYSHADHAM,
2019). Existem inúmeras evidências documentando que diferentes tipos de eventos climáticos
como secas, alagamentos, terremotos entre outros não apenas impactam sobre as habilidades dos
estudantes como têm um forte efeito diferencial sobre as meninas.

Embora o survey complementar do SAEB não forneça uma medida apropriada das habili-
dades comportamentais e socioemocionais dos estudantes, há algumas informações desta pesquisa
que permitam aproximar tais constructos. Foi definido como características comportamentais a
realização de tarefas de casa de português e matemática pelos estudantes, a quantidade de horas
dedicadas a assistir televisão e ao trabalho doméstico. Embora essas duas últimas variáveis não
tenham uma relação direta com o desempenho em testes padronizados, acredita-se que estão corre-
lacionadas com o comportamento mais geral dos estudantes.

As variáveis referentes a fazer tarefas de casa, seja em português ou matemática, são defini-
das como binárias em que é atribuído o valor para estudantes que confirmam que fazem tais tarefas
e zero caso contrário. Já as variáveis Assistir TV e Trabalhos domésticos referem-se ao tempo que
o aluno dispende realizando alguma dessas atividades.

Por sua vez, foram utilizadas as seguintes variáveis para mensurar as habilidades socioemo-
cionais: aspirações quanto ao sucesso futuro, se o estudante gosta de estudar português e matemá-
tica. As aspirações sobre o sucesso futuro estão relacionadas a características da determinação e
persistência, em que o estudante acredita que o sucesso futuro possa depender do esforço realizado
hoje. Por sua vez, estudantes que afirmam que gostam de estudar podem sugerir uma preferên-
cia por dedicar mais tempo a atividades escolares, sendo possivelmente associado com aspectos
relacionados a determinação, foco e auto-gestão.

A variável que mensura a Aspiração é binária onde é atribuído valor 1 para estudantes
que afirmam que após o ensino fundamental pretendem continuar apenas estudando e zero para
estudantes que afirmam que após o ensino fundamental pretendem para de estudar ou estudar e
trabalhar. Já as variáveis gostar de estudar português e matemática são também binárias sendo
atribuído o valor 1 quando os estudantes afirmam que gostam de estudar tais assuntos e zero caso
contrário.

Para cada um dos tipos de variáveis, comportamentais e socioemocionais, foi estimado
adicionalmente um fator por componentes principais e o mesmo procedimento econométrico foi
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aplicado para o fator, semelhantemente as variáveis individuais. Este exercício adicional possibilita
minimizar o viés de múltiplas testagens e também possíveis erros de mensuração dos constructos
quando considerados como variáveis individuais.

Por fim, baseando nos resultados discutidos na Tabela 3 (efeitos heterogêneos), será anco-
rada a investigação desses mecanismos de acordo com o impacto diferencial de gênero do choque
de precipitação extremo sobre o desempenho dos estudantes. Na Tabela 3, um choque extremo de
precipitação tinha um efeito adverso de 0,11σ e 0,14σ em matemática e em português, respectiva-
mente, em meninas do que em meninos. Este é um enorme contraste entre os subgrupos. Assim, é
argumentado que possivelmente a relação entre os mecanismos e as variáveis de resultado possuem
a mesma diferença por gênero. Isto é, se for observado um grande efeito diferencial por gênero
nos mecanismos, possivelmente esse canal dirige parte dos resultados. Embora essa não seja uma
estratégia formal de identificação dos mecanismos, argumenta-se neste trabalho que tal diferencial
de gênero ajuda a identificar com menor erro quais canais dirigem especificamente os resultados
sobre testes padronizados.

A Tabela 4 apresenta os resultados tanto para Aspectos socioemocionais (Painel A) quanto
para aspectos comportamentais (Painel B). Os resultados mostram que ambos fatores são adver-
samente mais afetados por choques de precipitação em meninas do que em meninos. Apenas as
aspirações não possuem esse efeito diferencial por gênero significativo, apesar do sinal da estima-
tiva ser negativo.
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Ou seja, ambos os aspectos comportamentais e socioemocionais parecem explicar parte do
impacto do choque de precipitação extrema sobre o desempenho dos estudantes em áreas de risco.
De fato, existe uma ampla literatura que documenta o efeito de choques climáticos adversos sobre
tais aspectose com efeito diferencial por gênero, como encontrado no presente artigo.

4.2 Canal parental
Caso o choque de precipitação afete o comportamento dos pais em relação a educação dos

filhos e filhas, esta mudança pode impactar sobre a performance dos estudantes. Para verificar tal
possibilidade, é novamente utilizada a pesquisa complementar do SAEB aplicada aos estudantes
para verificar se os mesmos perceberam mudanças no comportamento de seus pais após serem
afetados por um choque de precipitação.

Foram consideradas quatro variáveis: pais incentivam os filhos a estudar, a ler, a fazer o
dever de casa e a ir para à escola. As respostas dessas variáveis são do tipo binário e foi definido o
valor 1 para a resposta sim e 0 para a resposta não. Adicionalmente, foi estimado um fator, obtido
por componentes principais, de todas as variáveis.

Os resultados são apresentados na Tabela 5. Observa-se que houve um efeito diferencial
por gênero para três das quatro variáveis consideradas: incentivo para estudar, para ler e para
ir à escola. No entanto, a magnitude deste efeito diferencial é pequena. Não foram verificadas
mudanças observadas no comportamento dos pais quanto ao incentivo aos filhos e filhas para fazer
dever de casa e o fator também não sugeriu mudanças significativas de comportamentos dos pais.
Assim, apesar de um choque de precipitação poder afetar o comportamento dos pais, no presente
contexto, acredita-se que este efeito é pequeno ou não relevante.

Tabela 5: Potenciais mecanismos - Canal parental

(1) (2) (3) (4) (5)
Variáveis Pais incentivam Pais incentivam Pais incentivam Pais incentivam Fator

a estudar a ler a fazer o dever de casa a ir à escola

Tratamento 0,00606** 0,00876** 0,00702 0,00533*** 0,0587***
(0,00257) (0,00371) (0,00475) (0,00205) (0,0199)

Tratamento x menina -0,00715* 0,00579*** 0,00251 -0,00339** -0,0148
(0,00376) (0,00224) (0,00297) (0,00144) (0,0168)

Observações 937.301 936.090 946.493 944.440 908.836
R-2 0,008 0,009 0,011 0,009 0,014

Efeito fixo escola S S S S S
Efeito fixo ano N N N N N

Controles estudante S S S S S
Efeito fixo Estado-Ano S S S S S

Notas: A Tabela 5 as estimações de identificação do canal parental que potencialmente dirige os resultados principais.
Significância: *** 1%, ** 5% e *10%, erros padrões estimados clusterizando ao nível do município.
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4.3 Outros potenciais canais
Foram investigados outros potenciais canais, como o impacto sobre o comportamento dos

professores e sobre a infraestrutura da escola. Os resultados indicam que a infraestrutura da escola
é negativamente afetada pelos choques de precipitação. Por outro lado, não foram encontradas
evidências de alteração no comportamento dos professores16.

5 Conclusões
O presente estudo mostrou que um choque extremo de precipitação afeta adversamente a

performance em português e em matemática do 9º ano do ensino fundamental dos estudantes mais
vulneráveis a eventos climáticos, isto é, aqueles que estudam próximos a áreas de risco. Este efeito
varia de acordo com a intensidade e duração do choque. Os testes de robustez sugerem que o
choque extremo de precipitação não altera significativamente a composição das turmas, indicando
que o efeito do choque extremo de precipitação é diretamente associado a perda de aprendizagem.

Além disso, foi verificado que tais choques possuem forte impacto diferencial por gênero,
por habilidades previamente acumuladas pelos estudante e pelo nível socioeconômico das famílias
dos estudantes. Meninas, alunos com elevada habilidades educacionais prévias e estudantes com
maior nível socioeconômico são mais fortemente afetados.

Por fim, foram investigados os canais que contribuem para explicar tais resultados. As
estimações sugerem que o mecanismo de transmissão do choque extremo de precipitação se dá
pela modificação das habilidades socioemocionais e comportamentais dos estudantes. Não foram
encontradas evidências de que o impacto possa ser explicado pela alteração no comportamento nem
dos pais e nem dos professores.

Assim, este trabalho mostra que choques extremos de precipitação geram custos sociais
não apenas relacionados a perda da infraestrutura, mas também sobre a acumulação de capital
humano. Devido a ocorrência quase-exógena desses eventos, espera-se um aumento da diferença
de acumulação de capital humano entre indivíduos não afetados por tais choques ou que estejam a
uma distância que reduza significativamente a vulnerabilidade.

16Os resultados não são reportados nesta versão por concisão. Todavia, podem ser solicitados aos autores por e-mail.
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Apêndices

Tabela A3: Teste placebo

Painel A: Matemática (1) (2) (3)

Tratamento 0.0185 0.0274 0.000317
(0,0259) (0,0227) (0,00934)

Observações 1,035,266 967,338 967,338
R-2 0.076 0.112 0.113

Efeito fixo escola S S S
Efeito fixo ano S S N

Controles estudante N S S
Efeito fixo Estado-Ano N N S

Painel B: Language (1) (2) (3)

Tratamento -0.00571 0.00266 -0.00056
(0,0232) (0,0188) (0,0115)

Observações 1,035,266 967,338 967,338
R-2 0.068 0.127 0.128

Efeito fixo escola S S S
Efeito fixo ano S S N

Controles estudante N S S
Efeito fixo Estado-Ano N N S

Notas: A Tabela A3 apresenta os resultados da estimação teste placebo considerando as mesmas especificações da
Tabela 1. Significância: *** 1%, ** 5% e *10%, erros padrões estimados clusterizando ao nível do município.
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Tabela A4: Mudança de composição das turmas

Variáveis
(1) (2) (3)

Taxa repetência Taxa de evasão Tamanho da classe

Tratamento -0.344 -0.0101 -0.918
(0,638) (0,515) (0,966)

ap
Observações 16,341 16,341 16,301

R-2 0.534 0.495 0.632
Efeito fixo escola S S S

Efeito fixo ano N N N
Controles estudante S S S
Pré-determinantes S S S

Efeito fixo Estado-Ano S S S

Notas: A Tabela A4 apresenta o impacto de choques de precipitação sobre indicadores da composição escolar: taxa
de evasão, taxa de reprovação e tamanho das turmas. Significância: *** 1%, ** 5% e *10%, erros padrões estimados
clusterizando ao nível do município.
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