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RESUMO 

Por meio da exposição de conceitos e suas aplicações, o presente estudo analisou os impactos 

e as oportunidades que o crescente uso da informação espacial e suas variantes nas análises e 

nos processos de tomada de decisão dos usuários, com destaque aos sistemas de informações 

geográficas, tem provocado nas instituições responsáveis pela produção e disseminação de 

estatísticas e análises no Brasil. Como resultado, verifica-se que as mudanças não são 

direcionadas apenas por questões de governo, especificamente na formatação e no 

desenvolvimento de políticas públicas, mas sim também pelo atendimento às necessidades e 

demandas do setor privado. Além disso, frente ao atual contexto de mudanças, devido aos 

impactos das novas tecnologias e, em especial, aos efeitos do Big Data Analytics, é possível 

afirmar que tais instituições possuem à frente em uma excelente janela de oportunidades, que, 

caso seja bem aproveitada, permitirá melhorias significativas na capacidade de produzir e 

disseminar informações e análises em alto nível, alinhadas sobretudo com as necessidades e 

expectativas dos usuários e da sociedade. 

 

 

 

Palavras-chaves: Informação Espacial; Sistema de Informação Geográfica; Produção e 

Disseminação de Informação Estatística; Dado Geográfico. 
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ABSTRACT 

 

Through the exposition of concepts and their applications, the present study analyzed the 

impacts and opportunities that the increasing use of spatial information and its variants in the 

analyzes and the decision-making processes of the users, with emphasis on the geographic 

information systems, has caused in the institutions responsible for the production and 

dissemination of statistics and analyzes in Brazil. As a result, the changes are not only driven 

by government issues, specifically in the formatting and development of public policies, but 

also by the meeting of needs and demands of the private sector. In addition, due to the impacts 

of the new technologies and in particular the effects of Big Data Analytics, it is possible to 

affirm that these institutions have had an excellent window of opportunity, which, if well 

utilized, will bring significant improvements in the capacity to produce and disseminate 

information and analysis at a high level, aligned above all with the needs and expectations of 

users and society. 

 

 

 

Keywords: Spatial Information; Geographic Information System; Production and 

Dissemination of Statistical Information; Geodata. 
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1 INTRODUÇÃO 

Num país como o Brasil, de dimensão e diversidade continental, onde se observa 

uma grande carência de informações adequadas para a tomada de decisões sobre os problemas 

urbanos, rurais e ambientais, a informação espacial, elaborada em forma de mapas geográficos, 

serviços baseados em localização1 e a combinação de ambos, apresenta um enorme potencial 

de uso por consumidores, empresas e governos. Não sendo o bastante, seu uso tem ajudado a 

aumentar de forma demasiada a produtividade e os resultados para a economia como um todo. 

Para atender ao enorme crescimento da demanda dos últimos anos e futura, inúmeras 

iniciativas, em forma de sistemas, processos e tecnologia têm sido desenvolvidos para suportar 

e incentivar cada vez mais o uso deste tipo de informação, de forma inovadora e produtiva, 

tanto por parte de seus produtores quanto de seus usuários. 

De fato, o principal destaque da aplicação da informação espacial não está apenas 

no seu uso por parte de governos, interessados em ajudar residentes a encontrar serviços 

comunitários mais próximos, tais como escolas, hospitais, bibliotecas, parques, transporte e 

reciclagem. Rica e ampla em escopo, a informação espacial está também sendo muito utilizada 

para conectar consumidores e empresas através da combinação de dado geográfico de um 

determinado dispositivo móvel com mapas e outros dados, que no final ajudam o acesso de 

consumidores aos serviços locais, tais como dentistas, restaurantes, supermercados, bancos, etc. 

De uma perspectiva econômica, estes serviços têm ajudado os consumidores e 

empresas, aumentando o bem-estar daqueles, por reduzir custos de pesquisa, por exemplo, e 

incentivando a competição e as opções de escolha em muitos mercados. Estimar os impactos 

globais da informação geográfica não é algo trivial, pois depende da combinação de dados de 

múltiplas fontes. Entretanto, segundo dados da Oxera (2013, p. 9), o setor global de serviços 

geográficos cresce a uma taxa de 30% ao ano, gerando um volume de negócios em torno de 

US$ 150 a 270 bilhões anualmente. 

No Brasil, como reflexo deste crescente e importante uso da informação espacial, 

em 27 de novembro de 2008, através do Decreto no. 6.666, o Governo Federal criou e definiu a 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), cujo propósito é alavancar o que já existia 

e incentivar parcerias e o compartilhamento de tecnologia e dados, ao estabelecer uma política 

sem custo e de acesso aberto à informação espacial. 

                                                             
1 Traduzido livremente a partir do inglês Geo services. 
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Diante deste cenário, o principal objetivo deste trabalho é fazer uma análise de 

como as agências de estatísticas oficiais, além do seu importante papel em relação às estatísticas 

e análises, podem contribuir e se beneficiar da produção e disseminação de dados espaciais. 

Como destaque, analisou-se o papel das agências oficiais na construção e desenvolvimento de 

Infraestruturas de Dados Espaciais (SDI) e dos Sistemas de Informação Geográfica (GIS2), 

ajudando a União, governos estaduais, prefeituras e demais órgãos públicos na formatação e 

avaliação de políticas públicas no Brasil. 

Neste entendimento, este artigo apresenta uma discussão sobre os desafios e as 

oportunidades que ora estão surgindo para estas agências que, no estágio atual, estão também 

passando por um período de reflexão sobre o seu papel junto ao Estado e à Sociedade, com o 

intuito de conquistar maior representatividade em relação aos mercados e aos segmentos de 

usuários com quem se relacionam. Para atender aos propósitos mencionados, o trabalho foi 

estruturado em 6 capítulos, descritos da seguinte forma: 

– Capítulo 2: apresenta a informação espacial, citando as principais características e 

conceitos utilizados atualmente. Buscou-se também avaliar os efeitos diretos e 

como os usuários deste tipo de informação podem se beneficiar com o seu uso; 

– Capítulo 3: apresenta algumas descrições do GIS, listando suas características e 

formas de aplicação no contexto do uso da informação espacial; 

– Capítulo 4: traz a fundamentação teórica sobre como a informação espacial e os 

GIS podem contribuir com o papel do Estado, de agente indutor de 

desenvolvimento e implementação de políticas públicas; 

– Capítulo 5: apresenta uma breve descrição e análise sobre algumas das iniciativas 

de se desenvolver uma infraestrutura organizada de produção de informação 

espacial no Brasil, estabelecendo padrões e responsabilidades; 

– Capítulo 6: discute o papel e as oportunidades das agências oficiais de estatística, 

em monitorar e contribuir para o aperfeiçoamento do Estado e das políticas 

públicas, sob a ótica do uso das informações espaciais, citando alguns exemplos ora 

em desenvolvimento; e 

– Capítulo 7: apresenta as principais conclusões deste trabalho. 

                                                             
2   No decorrer deste texto, utilizar-se-á a sigla GIS (do inglês Geographic Information System) como referência 

aos sistemas de informação geográfica, pelo uso já consagrado deste jargão. 
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2 A INFORMAÇÃO ESPACIAL E SUAS VANTAGENS 

Segundo Druck et al. (2004), a abordagem tradicional para o tratamento de dados 

sociais, econômicos e ambientais utiliza técnicas estatísticas bem estabelecidas, como testes de 

hipóteses, análise de variância e modelos lineares. Estas, embora, relevantes e úteis, não 

permitem considerar o espaço geográfico. Assim, verificar “onde” ocorrem os fenômenos é um 

aspecto cada vez mais importante, e em alguns casos essencial à compreensão de um 

determinado problema. Tais técnicas partem do princípio de que “há algo de especial com dados 

espaciais”, e que o “local faz a diferença”. Originalmente desenvolvidas em ambientes 

especializados, tais técnicas estão se tornando disponíveis a um público cada vez mais amplo, 

seja pela inclusão de funções de estatística espacial nos GIS, seja pelo desenvolvimento de 

interfaces eficientes para combinar a capacidade de visualização dos GIS com o poder analítico 

dos pacotes de estatística, mas também pela disseminação dos softwares de domínio público, 

democratizando o acesso à informação. 

Além do amplo escopo de utilização da informação espacial, os usuários e as 

empresas também podem se beneficiar pelas diferentes maneiras de aplicação destas 

ferramentas. Isso implica dizer que parte dos benefícios que a informação espacial fornece pode 

ser capturado em forma de receita, visto que muitos usuários podem estar dispostos a pagar pela 

informação ou pelos serviços; e a parte restante não, pois muitos acessos e serviços já são 

fornecidos de forma gratuita no local de uso (p.e., Google Maps). 

Neste sentido, um outro aspecto importante é que a informação espacial é 

considerada um bem intermediário, ou seja, que se destina à produção de outros bens, pois ela 

ajuda o usuário no engajamento e no tratamento da informação para uso em outras atividades. 

Assim, seu benefício é derivado do valor proporcionado ao usuário pelas atividades que ela 

facilita como, por exemplo, tornar o tempo de uma determinada viagem mais curto e mais 

econômica, por indicar ao usuário uma navegação mais eficiente. 

Do ponto de vista econômico, a informação espacial e seus serviços permitem às 

empresas maior facilidade no funcionamento de suas operações, proporcionando eficiência e 

redução de custos. Também muda a amplitude dos mercados, promovendo melhores condições 

de escolha e de decisão aos consumidores. Graças à evolução tecnológica, a comunidade 

envolvida com as informações geoespaciais no mundo tem aumentado significativamente nas 

últimas décadas, bem como a compreensão do valor dela nas tomadas de decisões em governos 
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e empresas. A internet, os dispositivos móveis e a explosão de serviços baseados em localização 

permitem que “todos” em qualquer lugar no mundo obtenham facilmente informações de 

localização, levando a sociedade de uma maneira geral a apreciar o valor deste tipo de 

informação. 

Por outro lado, percebe-se que o emprego de técnicas de análise geográfica é ainda 

bastante incipiente no Brasil. Comumente, o processo de análise de dados espaciais inclui 

métodos de visualização, métodos exploratórios para investigar algum padrão nos dados (p.e., 

segmentação) e métodos que auxiliem a escolha de um modelo estatístico e a estimação dos 

parâmetros desse modelo (CARVALHO, 1997). Pode-se dividir as ferramentas da análise 

espacial em seleção, manipulação, análise exploratória e confirmação (modelagem). Além da 

percepção visual da distribuição espacial do problema, é muito útil traduzir os padrões 

existentes em considerações objetivas e mensuráveis, que são endereçadas pela análise espacial 

de dados geográficos e pela estatística espacial. A ênfase da análise espacial é mensurar 

propriedades e relacionamentos, levando-se em conta a localização espacial do fenômeno em 

estudo de maneira explícita (CÂMARA; CAMARGO, 2002). 

Segundo a Oxera (2013), alguns dos benefícios econômicos e impactos nos 

consumidores criados pela informação espacial são os seguintes: 

• Redução de Tempo e Economia de Combustível: por reduzir a possibilidade de uma 

pessoa ficar perdida durante uma jornada, além do melhor planejamento com a 

mensuração de distâncias e do tempo esperado de viagem. Os GIS oferecem a 

possibilidade de uso de pesquisas locais para reduzir os custos de procura quando em 

busca de serviços locais; 

• Resposta de Emergência: as equipes de resposta de emergência normalmente usam 

ferramentas GIS quando querem analisar a logística de atendimento em relação às 

possibilidades e tempos de desastres naturais (p.e., previsão de catástrofes naturais e 

crises humanitárias); 

• Educação: em muitos países, ferramentas GIS têm sido integradas no currículo escolar, 

em diversas disciplinas, tais como Geografia, Ciências e Matemática. Como ferramenta 

educacional, o GIS pode proporcionar melhorias nas atitudes dos estudantes em relação 

à tecnologia, às conquistas acadêmicas e motivação; e 

• Competição: as empresas também aproveitam o GIS para escolher uma localização de 

mercado estratégica, que ainda não tenha sido saturada por outros concorrentes. 
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3 SISTEMAS DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

A partir do reconhecimento da importância da informação espacial, vale ressaltar 

que ao longo do tempo sugiram algumas variações, que deram uma configuração um pouco 

mais específica se comparados aos conceitos originais, tais como dados geoespaciais ou 

geodados3, que são informações explícitas de posicionamento geográfico, armazenadas em um 

formato que pode ser utilizado com um GIS. Geoespacial, por sua vez, é um termo que apenas 

recentemente ganhou popularidade, sendo usado para indicar os dados coletivos que possuem 

um componente geográfico ou de localização associado, por meio da tecnologia associada. Isso 

quer dizer que os registros em um conjunto de dados possuem informações de localização 

vinculadas a eles, como dados geográficos sob a forma de coordenadas, endereço, cidade ou 

CEP. 

Desta forma, pergunta-se: qual é a diferença entre geoespacial e GIS? Embora 

alguns possam usar os termos de forma intercambiável e indistintamente, existe uma diferença 

particular entre os dois, na medida em que o GIS se refere mais estreitamente à definição 

tradicional de usar camadas de dados geográficos para produzir análises espaciais e mapas 

derivados. Tecnicamente, o GIS refere-se a um sistema onde a informação geográfica é 

armazenada em camadas e integrada com programas de software geográfico, para que 

informações espaciais possam ser criadas, armazenadas, manipuladas, analisadas e visualizadas 

(mapeadas). Os dados GIS são uma forma de dados geoespaciais. Outros dados geoespaciais 

podem ser originados a partir de dados originados de Sistema de Posicionamento Global (GPS4) 

e imagens de satélite, por exemplo. O GIS, neste caso, é um campo tecnológico que incorpora 

características geográficas com dados tabulares para mapear, analisar e avaliar problemas do 

mundo real. 

Na visão da Oxera (2013), GIS é um conceito guarda-chuva para harware, software 

e dados para gerenciar e analisar informações geograficamente referenciadas. Simplificando, o 

GIS usa insumos produzidos pelos provedores de sinal para interpretar e visualizar dados 

geográficos, de várias maneiras, que revelam relacionamentos e padrões. 

Como se pode observar, são inúmeras e diversas as definições de GIS. Como o 

conceito está se tornando popularmente conhecido, mas usado em todo o mundo com nomes 

                                                             
3 Traduzido livremente a partir do inglês Geo data. 
4 GPS: é a sigla para Global Positioning System, que em português significa “Sistema de Posicionamento Global”, 

e consiste numa tecnologia de localização por satélite. 
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diferentes e em diferentes circunstâncias, há uma série de conceitos variantes, gerados pela 

aplicação do prefixo “geo”. A ESRI5 reconhece o GIS “como uma ferramenta baseada em 

computador para mapear e analisar coisas que existem e eventos que acontecem na Terra”. 

A tecnologia GIS integra operações de banco de dados comuns, como análises 

de consulta e estatística, com a visualização única e os benefícios de análise 

geográfica oferecidos pelos mapas. No sentido mais estrito, um GIS é um 

sistema informático capaz de reunir, armazenar, manipular e exibir 

informações referenciadas geograficamente, ou seja, dados identificados de 

acordo com suas localizações. (ESRI, 2016). 

Estas definições de GIS refletem, cada uma à sua maneira, a multiplicidade de usos 

e visões possíveis desta tecnologia e apontam para uma perspectiva interdisciplinar de sua 

utilização. A partir destes conceitos, é possível indicar as principais características de um GIS: 

• Inserir e integrar, numa única base de dados, informações espaciais provenientes de dados 

cartográficos, dados censitários e cadastro urbano e rural, imagens de satélite, redes e 

modelos numéricos de terreno; e 

• Oferecer mecanismos para combinar as várias informações, através de algoritmos de 

manipulação e análise, bem como para consultar, recuperar, visualizar e plotar o conteúdo 

da base de dados georeferenciados. 

Cada uma destas características torna incontestável afirmar de que o sucesso do 

GIS, como área de atividade, tem sido fundamentalmente impulsionado pelo sucesso de suas 

aplicações na resolução de reais problemas mundiais. A palavra-chave que define um GIS é 

“Geografia”, o que significa que parte da informação é espacial, ou seja, dados que são de 

alguma forma referenciados a locais na Terra. Juntamente com esses dados, geralmente são 

dados tabulares conhecidos como dados de atributos, que podem ser geralmente definidos como 

informações adicionais sobre cada um dos recursos espaciais. 

Um exemplo disso seria uma análise sobre as escolas de um determinado município. 

A localização real das escolas é o dado espacial. Os dados adicionais, como o nome da escola, 

o nível de ensino ministrado, a capacidade de alunos, entre outras informações constituem os 

                                                             
5 A ESRI é uma empresa americana especializada na produção de soluções para a área de informações geográficas, 

sendo líder mundial em sistemas de informação geográfica. 
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dados dos atributos. É a parceria entre estes dois tipos de dados que permitem que o GIS seja 

uma ferramenta de resolução de problemas tão efetiva através da análise espacial. 

Segundo Câmara (2005), o termo GIS é aplicado a sistemas que realizam o 

tratamento computacional de dados geográficos e recuperam informações não apenas com base 

em suas características alfanuméricas, mas também através de sua localização espacial; e 

oferecem ao administrador (urbanista, planejador, engenheiro) uma visão inédita de seu 

ambiente de trabalho, em que todas as informações disponíveis sobre um determinado assunto 

estão ao seu alcance, inter-relacionadas com base no que lhes é fundamentalmente comum – a 

localização geográfica. Para que isto seja possível, a geometria e os atributos dos dados num 

GIS devem estar georeferenciados, isto é, localizados na superfície terrestre e representados 

numa projeção cartográfica. 

O requisito de armazenar a geometria dos objetos geográficos e de seus atributos 

representa a dualidade básica para o GIS. Para cada objeto geográfico, o GIS necessita 

armazenar seus atributos e as várias representações gráficas associadas. Devido a sua ampla 

gama de aplicações, que inclui temas como agricultura, floresta, cartografia, cadastro urbano e 

redes de concessionárias (água, energia e telefonia), há pelo menos três grandes maneiras de 

utilizar um GIS: como ferramenta para produção de mapas; como suporte para análise espacial 

de fenômenos; e como um banco de dados geográficos, com funções de armazenamento e 

recuperação de informação espacial. 

Na perspectiva de sua operação, verifica-se que o GIS trabalha em vários níveis. 

No nível mais básico, a tecnologia do GIS é usada como cartografia de computador, isto é, para 

o mapeamento direto, e seu poder real acontece através do uso de métodos espaciais e 

estatísticos para analisar dados atribuídos e geográficos. Assim, para utilizar de forma eficiente 

um GIS, é preciso que cada especialista transforme conceitos de sua disciplina em 

representações computacionais. Após esta tradução, torna-se viável compartilhar os dados de 

estudo com outros especialistas, eventualmente de disciplinas diferentes. 

Em outras palavras, quando se fala que o espaço é uma linguagem comum no uso 

de GIS, refere-se ao espaço computacionalmente representado e não aos conceitos abstratos de 

espaço geográfico. Do ponto de vista da aplicação, utilizar um GIS implica em escolher as 

representações computacionais mais adequadas para capturar a semântica de seu domínio de 

aplicação. Do ponto de vista da tecnologia, desenvolver um GIS significa oferecer um conjunto 
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mais amplo possível de estruturas de dados e algoritmos capazes de representar a grande 

diversidade de concepções do espaço. 

Na visão de Câmara (2005), o termo GIS é aplicado também para sistemas que 

realizam o tratamento computacional de dados geográficos. 

A principal diferença de um GIS para um sistema de informação convencional 

é sua capacidade de armazenar tanto os atributos descritivos como as 

geometrias dos diferentes tipos de dados geográficos. Assim, para cada lote 

num cadastro urbano, um GIS guarda, além de informação descritiva como 

proprietário e valor do IPTU, a informação geométrica com as coordenadas 

dos limites do lote. (CÂMARA, 2005). 

Nos últimos anos, com a evolução tecnológica proporcionada pela internet e pelos 

dispositivos de telefonia móvel (smartphones, tablets, etc.), o GIS passou a fazer parte das 

rotinas das pessoas, sem que as mesmas ao menos reconhecessem. Assim, o simples uso de um 

programa de mapeamento na internet, para encontrar orientações de localização, corresponde 

ao uso de um GIS, pessoalmente. Ampliando o exemplo, uma nova unidade de uma rede de 

farmácias, recém instalada na esquina mais próxima, provavelmente foi “localizada” usando 

uma ferramenta GIS para determinar o local mais efetivo para atender a demanda dos clientes. 
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4 A APLICAÇÃO DA INFORMAÇÃO ESPACIAL EM POLÍTICAS PÚBLICAS 

De acordo com o que afirma Jannuzzi e Gracioso (2002), seja no setor público ou 

na sociedade civil, a informação estatística constitui, além dos recursos básicos e estratégicos 

para a elaboração de diagnósticos sociais e econômicos ou dimensionamento do público-alvo 

de planos e políticas, um instrumento de controle do Estado. Porém, somente com a criação de 

um corpo qualificado de técnicos na burocracia federal ao final da década de 60 e a valorização 

das atividades de planejamento nos ministérios, foi que a informação estatística passou a ser 

um elemento imprescindível para a formulação de políticas de desenvolvimento econômico e 

social. 

Não obstante, este contexto histórico contribuiu significativamente para que a 

análise de políticas públicas se tornasse um elemento central e integrante da evolução da 

Administração Pública brasileira, com a presença do desenvolvimentismo e da valorização do 

planejamento, mas com especificidades voltadas ao momento que vivia o país (FARAH, 2011). 

Como consequência, tal evolução teve reflexos, por exemplo, no crescente interesse pela 

temática dos indicadores sociais e sua aplicação nas atividades ligadas ao planejamento 

governamental e ao ciclo de formulação e avaliação de políticas públicas no País, nas diferentes 

esferas de governo e nos diversos fóruns de discussão dessas questões. 

Diante desta evolução, o conceito de políticas públicas ganhou cada vez mais 

espaço no cenário nacional. Kingdom (2006) afirma inicialmente que a formulação de políticas 

públicas compreende um conjunto de processos, que inclui o estabelecimento de uma agenda; 

a especificação das alternativas; a escolha final da alternativa; e a implementação dessa decisão. 

Posteriormente, com uma visão mais detalhista, Secchi (2010) apresenta uma divisão do 

processo de elaboração de políticas públicas baseada em sete fases: 1) identificação do 

problema; 2) formação da agenda; 3) formulação de alternativas; 4) tomada de decisão; 5) 

implementação; 6) avaliação; e 7) extinção. Reconhecendo a complexidade desta matéria, 

justifica que, como um ciclo, as políticas públicas devem suportar a organização de ideias, com 

o objetivo de ajudar políticos, administradores e pesquisadores a criar um referencial 

comparativo para casos heterogêneos. 

Assim, desde a etapa de elaboração do diagnóstico ou de identificação do problema 

de política pública, que é a discrepância entre uma situação pública insatisfatória, observada 

pelo cidadão e por muitos atores relevantes, e uma situação ideal possível, até as fases de 
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avaliação e extinção, são necessários indicadores de boa confiabilidade, validade e 

desagregabilidade, cobrindo as diversas temáticas da realidade social. 

Especificamente, algumas propriedades dos indicadores são de grande importância 

para dar legitimidade ao problema: a confiabilidade, para legitimar o próprio uso dos 

indicadores; a transparência metodológica, para que o indicador goze de legitimidade nos meios 

técnicos e científicos, ingrediente indispensável para legitimidade política e social; e a 

comunicabilidade, que garante a transparência das decisões técnicas tomadas pelos 

administradores públicos e a compreensão delas por parte da população, dos jornalistas, dos 

representantes comunitários e dos demais agentes públicos. Se bem empregados, os indicadores 

podem enriquecer a interpretação empírica da realidade social e orientar de forma mais 

competente a análise, formulação e implementação de políticas sociais, sendo importante 

também que a escolha dos indicadores utilizados seja fundamentada na avaliação crítica das 

suas propriedades e não simplesmente na tradição de uso deles (JANNUZZI, 2005). 

Enfim, a disponibilidade de um sistema amplo de indicadores sociais relevantes, 

válidos e confiáveis certamente potencializa as chances de sucesso do processo de formulação 

e implementação de políticas públicas, na medida em que permite, em tese, diagnósticos sociais, 

monitoramento de ações e avaliações de resultados mais abrangentes e tecnicamente mais bem 

respaldados. Além disso, a defasagem entre o planejamento e a ação pode tornar inadequadas 

as iniciativas formuladas, em virtude de mudanças do contexto social e de novos desafios, não 

antevistos no planejamento. 

Em relação a esta matéria, o uso da informação espacial e dos GIS vêm se 

destacando em diversas áreas do conhecimento, como uma ferramenta de trabalho 

extremamente útil, devido a sua versatilidade e capacidade no tratamento de grande volume de 

dados espaciais, auxiliando o planejamento e a tomada de decisões que necessitem realizar 

análise espacial ou análise geográfica. A análise geográfica pode ser realizada em qualquer área 

que necessite compreender o espaço e a relação espacial entre objetos. Assim, portanto, pode 

ser utilizada na saúde; no planejamento urbano e rural; na otimização dos meios de transporte; 

e em inúmeros outros lugares. 

Especificamente, no caso das políticas públicas, o uso do GIS por governos 

contempla a existência de inúmeras maneiras de aplicação, em diferentes situações e contextos. 

Para citar alguns exemplos, o GIS pode ser muito útil quando autoridades querem descobrir 

regiões ou zonas que precisam ser protegidas dos efeitos nocivos provocados pela poluição; 
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quando uma equipe de gestão pública precisa localizar áreas com elevadas possibilidades de 

sofrer catástrofes, no que diz respeito à infraestrutura existente; qualquer propagação potencial 

de doenças e epidemias, que podem ser são geralmente limitadas pelo uso do GIS, uma vez que 

os padrões de ocorrência são previstos em tempo suficiente para uma efetiva reação; no 

monitoramento e avaliação de terras destinadas à agricultura e pecuária; além do 

estabelecimento de ações e medidas anticrime. 

Em relação a esta última, serve de exemplo o caso do ISPGeo, uma ferramenta de 

análise criminal desenvolvida pelo Instituto de Segurança Pública (ISP) do Rio de Janeiro, em 

parceria com o Instituto Igarapé e com recursos de doação de um grupo de empresários. 

Partindo do pressuposto de que o crime é concentrado no espaço, a necessidade de um 

planejamento operacional das forças de segurança baseado na análise das manchas criminais se 

torna imprescindível, para otimizar os recursos disponíveis e tornar o policiamento mais eficaz. 

Para tanto, o sistema gera, de forma imediata e simples, mapas de calor e análises gráficas, que 

antes eram produzidos de forma manual, liberando tempo e recursos para que os setores de 

planejamento operacional das polícias possam aprofundar sua análise criminal e dar respostas 

mais rápidas e eficazes aos problemas de criminalidade específicos de cada área do estado. A 

ferramenta também possibilita a edição de mapas por parte dos policiais, com a marcação da 

alocação de pessoal e viaturas, para que eles possam acompanhar os resultados do planejamento 

operacional empregado. 

Este caso, de acordo com Silva e Zaidan (2002, p. 46), demonstra a importância da 

informação espacial e do GIS, como “um conjunto de técnicas computacionais que opera sobre 

bases de dados (que são registros de ocorrências) georeferenciados, para transformá-los em 

informação relevante”, sendo, portanto, importante no planejamento, como asseguram Câmara 

et al. (2001), quando afirmam que “todo processo de planejamento, ordenação, monitoramento 

ou gestão do território deve incluir a análise dos diferentes componentes do ambiente, incluindo 

o meio físico-biótico, a ocupação humana, e seu inter-relacionamento”. 

Neste contexto, os GIS tornam possível a análise, o tratamento de informações 

geográficas e a posterior disponibilização dessas, como suporte à tomada de decisões. Para 

Moura (2000, p. 24), os GIS são essenciais no processo de planejamento, pois contribuem muito 

na sistematização de dados, já que ao buscar formas de trabalhar com as relações espaciais ou 

lógicas, tende a evoluir do descritivo para o prognóstico. Em lugar de simplesmente descrever 

elementos ou fatos, pode-se traçar cenários e simular fenômenos, com base em tendências 

observadas ou julgamentos de condições estabelecidas. 
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A espacialização de fenômenos e dados georeferenciados possibilita a gestão do 

território e é de grande valia na elaboração de políticas públicas, pois permite identificar no 

campo visual a resposta a perguntas como “onde” e “por que” ocorrem tais fenômenos, e indica 

onde atuar para saná-los, ou ainda prioriza os locais que deverão sofrer interferências. Tendo 

em vista as áreas prioritárias para ação, de acordo com a sistematização das informações por 

categoria, agrupadas em: condicionantes, deficiências e potencialidades, é possível tornar a 

técnica mais eficaz, através da espacialização de várias informações, entre estas, as ações 

prioritárias a serem realizadas, em mapas temáticos. 

Uma aplicação crescente e relevante da informação espacial no âmbito do setor 

público se faz nos municípios. Ao aliar as técnicas de geoprocessamento com a metodologia 

imposta no desenvolvimento dos Planos Diretores, é possível gerar mapas que possibilitam uma 

fácil e dinâmica leitura dos dados espaciais, tanto para os planejadores municipais como para a 

população, que encontra muitas vezes dificuldade na leitura de trabalhos técnicos e densos 

como os Planos Diretores Municipais. Contudo, é necessário na formulação da sistematização 

dados mais consistentes e pontuais, pois além de proporcionar o estabelecimento de políticas 

públicas de gestão territorial efetivas para o município, o GIS pode contribuir para a geração de 

mapas mais precisos para que a análise seja mais criteriosa, auxiliando o planejador. É também 

possível aliar, conforme metodologias existentes na literatura, outras informações como a 

existência de infraestrutura (p.e., saneamento básico) e os meios para efetuar uma gestão 

turística, identificando as áreas com potenciais e suas condicionantes, deficiências e 

necessidades para implantação. 

Dados mais consistentes e sistemáticos podem proporcionar a criação de áreas 

prioritárias para ação municipal, podendo determinar regiões que merecem cuidados a curto, 

médio e longo prazo. Desta maneira o geoprocessamento mostra-se como essencial para 

subsidiar o planejamento municipal e desenvolvimento dos planos diretores, bem como 

diversos outros de diferentes setores, conforme exigidos pelas recentes leis que focam o 

planejamento das cidades. Essa técnica pode contribuir para a geração de diagnósticos 

ambientais, tornando-se, quando amparada corretamente, capaz de ser utilizada a favor do 

desenvolvimento municipal e da população. Vale ressaltar também que a eficácia e utilidade 

destes planos deve ser questionada, pois o planejamento municipal e a gestão do território só 

podem ser eficazes quando se conhece de fato os elementos que o compõe e sua dinâmica um 

com os outros, sendo a coerência de dados um fator decisivo. 
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5 INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS 

Nesse ambiente de tecnologias, políticas, padrões, recursos humanos, com grandes 

necessidades informacionais para a tomada de decisões, seja na área pública ou privada, as 

Infraestruturas de Dados Espaciais (SDI6), em conjunto com os GIS, apresentam um enorme 

potencial, principalmente se baseadas em tecnologias de custo relativamente baixo, em que o 

conhecimento seja adquirido localmente. Assim, adquirir, processar, distribuir, usar, manter e 

processar dados espaciais são funções vitais. Diante deste quadro a infraestrutura de dados 

espaciais pode ser definida da seguinte forma: 

Conjunto integrado de tecnologias, políticas, mecanismos e procedimentos de 

coordenação e monitoramento, padrões e acordos para facilitar o 

armazenamento, acesso, compartilhamento e disseminação e o uso de dados 

geoespaciais do nível federal ao distrital. (INDE, 2010). 

Seu objetivo é permitir, por meio de um navegador, que os usuários possam 

encontrar, visualizar, utilizar e combinar visualmente as informações geoespaciais, de modo a 

atender as suas necessidades. Além destes, seu papel é também compartilhar conhecimentos na 

administração pública e na sociedade; modernizar a gestão pública; garantir e promover o 

acesso à informação e à transparência; oferecer elementos tecnológicos para padronizar e 

compatibilizar a informação geoespacial; garantir interoperabilidade de plataformas; e auxiliar 

a tomada de decisão. 

Alguns estudos recentes já demonstraram o potencial do uso de dados espaciais 

para modelagem e monitoramento de resultados de desenvolvimento e como uma SDI pode 

suportar a padronização da criação e uso de informação geográfica (DAVIS JR. e FONSECA, 

2011). Na visão destes autores, países com grandes territórios e em estágio de desenvolvimento 

econômico recém-avançado representam tanto um desafio quanto uma oportunidade para o uso 

da SDI no monitoramento do desenvolvimento. Mas as SDI são muito mais do que apenas um 

dispositivo de criação de mapa eletrônico. Elas exigem usuários envolvidos na criação e no uso 

de informações geográficas, que precisam ser treinados em técnicas de dados espaciais, 

manipulação e análise. Eles também precisam estar alinhados com as políticas gerais do país, 

em vez de se concentrar apenas na resolução imediata dos problemas. 

                                                             
6 Traduzido livremente a partir do inglês Spatial Data Infrastructure (SDI). 
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As novas tecnologias informáticas representam também outro desafio e 

oportunidade potencial para o uso de SDI no monitoramento dos resultados do 

desenvolvimento. As técnicas atuais de compartilhamento de dados permitem juntar diferentes 

organizações de fornecimento de dados, sem interferir com suas escolhas tecnológicas, 

processos de produção ou cultura interna. Fornecer acesso compartilhado a dados é apenas um 

primeiro passo para as SDI e o próximo passo é criar os serviços de informação. 

No entanto, existem vários obstáculos para obter ampla disponibilidade de dados 

espaciais e informações que podem realmente fazer a diferença em situações complexas de 

resolução de problemas, envolvendo múltiplos atores, com visões de mundo diferentes, muitas 

vezes conflitantes. Existe a necessidade de maior interação entre usuários para apoiar a 

cooperação, as discussões e a construção da comunidade. Por outro lado, os usuários devem 

estar motivados a contribuir e a participar; e melhores ferramentas para a descoberta de dados 

devem ser desenvolvidas, especialmente considerando os aspectos semânticos, uma vez que a 

colaboração interdisciplinar é uma necessidade. Para ser eficaz, os SDI de monitoramento 

ambiental, por exemplo, precisam levar em consideração cidadãos, cientistas e autoridades 

políticas e ajudar a habilitá-los na criação de políticas de desenvolvimento que levem à 

sustentabilidade. E para alcançar a sustentabilidade, os projetos de SDI devem garantir que os 

provedores de informações financiem seus próprios projetos, estando dispostos também a 

compartilhar seus resultados. 

5.1 INFRAESTRUTURA NACIONAL DE DADOS ESPACIAIS 

Antes da criação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), surgiram 

entre 1986 e 1994 um conjunto de iniciativas de produção de GIS, por instituições que 

desempenharam um papel pioneiro importante em tecnologias espacial no Brasil. Essas 

instituições combinaram pesquisa e desenvolvimento (P&D) com informações espaciais, com 

a produção e disseminação de dados espaciais. Tais instituições formaram uma rede 

colaborativa que combinou conhecimentos em diferentes áreas da tecnologia da informação 

espacial. A partir de 1994, o crescimento no número de adotantes e o aumento do mercado 

privado de software, hardware e de serviços determinou o caminho para a maturidade do 

mercado de GIS. No geral, o Brasil tem sido amplamente bem-sucedido na criação instituições 

qualificadas que produzem e distribuem dados espaciais, visto que os membros da rede 

colaborativa foram capazes de combinar conhecimentos especializados em diferentes 
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segmentos de tecnologias de informação espacial e ver o conhecimento como um bem de 

consumo público. 

Apesar disso, havia a preocupação de que toda a informação geoespacial existente 

no País estava distribuída em várias instituições públicas e privadas. Desta forma, em 27 de 

novembro de 2008, em uma tentativa do Governo Federal de reunir os projetos de SDI mais 

bem-sucedidos e independentes no Brasil, através do Decreto no. 6.666, foi criada e definida a 

INDE. Em seu Artigo 1º a INDE tem por objetivo: 1) promover o adequado ordenamento na 

geração, no armazenamento, no acesso, no compartilhamento, na disseminação e no uso dos 

dados geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal, em proveito do 

desenvolvimento do País; 2) promover a utilização, na produção dos dados geoespaciais pelos 

órgãos públicos das esferas federal, estadual, distrital e municipal, dos padrões e normas 

homologados pela Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR); e 3) evitar a duplicidade de 

ações e o desperdício de recursos na obtenção de dados geoespaciais pelos órgãos da 

administração pública, por meio da divulgação dos metadados relativos a esses dados 

disponíveis nas entidades e nos órgãos públicos das esferas federal, estadual, distrital e 

municipal. 

Conforme exigido pela ordem executiva, um Plano de Ação foi criado para o 

desenvolvimento e divulgação da INDE (CONCAR 2010). O plano segue a definição 

tradicional de uma SDI, de acordo com as linhas estabelecidas pelo Comitê Federal de Dados 

Geográficos, que diz que as SDI consistem não só de dados, tecnologias e ferramentas, mas 

também envolvem pessoas, políticas e padrões. Mais especificamente, o plano define os 

objetivos da INDE como a criação de catálogos de metadados, integrando e compartilhando 

dados geoespaciais criados e mantidos por diferentes instituições, para que os dados sejam 

facilmente encontrados, navegados e usados através da internet. No espírito de uma SDI 

tradicional, o plano afirma claramente que os dados e metadados devem ser criados e mantidos 

por seus produtores originais. 

Elaborada pelo Comitê de Planejamento da Infraestrutura de Dados Espaciais 

(CINDE), a estratégia de implantação da INDE, proposta em seu plano de ação, baseia-se num 

escalonamento de metas de acordo com prioridades e objetivos bem definidos, a serem 

alcançados ao longo de ciclos de implantação. O plano de implantação da INDE tem duração 

de dez anos e três ciclos: o primeiro teve início em agosto de 2009 e sua conclusão em 2010; o 

Ciclo II vai de 2011 a 2014 e o Ciclo III, de 2015 a 2020. 
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Vale ressaltar que, para este último ciclo, estavam previstas ações de melhoria no 

atendimento, implementação e comunicação para a sociedade, através do envio de newsletter, 

participação em eventos e elaboração de novos materiais de divulgação. Entretanto, em função 

da grave crise que o País atravessou nos últimos anos, este projeto perdeu recursos e intensidade 

em suas ações, visto que muitas iniciativas, que lhe dariam maior visibilidade, consolidando o 

nível de adesão de Estados e Municípios, da Sociedade e a sua participação voluntária, não 

aconteceram de forma efetiva. 

5.2 MAPAS DE RECURSOS NATURAIS DO BRASIL 

Por efeito deste processo de desenvolvimento, em 2017, o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE) disponibilizou um conjunto completo de mapas resultante do 

mapeamento dos recursos naturais do território brasileiro, contendo informações em Geologia 

(rochas), Geomorfologia (relevo), Pedologia (solos) e Vegetação. O levantamento teve início 

no final da década de 1990 e suas informações foram consolidadas através da interpretação de 

imagens de satélites e de diversos trabalhos de campo. A publicação é composta por 555 cartas, 

sendo que cada carta tem quatro versões, uma para cada dimensão ambiental retratada, 

totalizando 2.200 cartas. 

Elaborados na escala cartográfica de 1:250.000, que permite um nível de 

detalhamento regional e carrega uma herança metodológica e informacional dos projetos Radar 

da Amazônia (RADAMBRASIL), iniciado nos anos 1970 e encerrado em 1985; e do Sistema 

de Vigilância da Amazônia (SIVAM), as informações estão em arquivos vetoriais do tipo 

shapefile, que podem ser editadas em softwares de GIS, permitindo o cruzamento com 

diferentes temas ou com informações de outras instituições. Outra inovação é a disponibilização 

dos dados geoespaciais de forma catalogada e interoperável, o que permitirá a integração das 

informações geocientíficas. 

Esta publicação integra o Projeto de Levantamento de Recursos Naturais do IBGE 

e traz informações que servem de insumo para políticas públicas, além de contribuir para a 

construção de indicadores de acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável 

(ODS7). O uso de uma única metodologia para o território brasileiro torna estes mapeamentos 

                                                             
7 Traduzido livremente pelos autores do inglês Sustainable Development Goals (SDG), a agenda mundial adotada 

durante a Cúpula das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável em 2015, composta por 17 objetivos e 

169 metas a serem atingidos até 2030. 
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comparáveis entre si e passíveis de uma futura integração com outros temas, como o risco de 

deslizamentos, a fragilidade ambiental, o potencial agrícola, vulnerabilidade da biodiversidade, 

entre outros, dando suporte ao planejamento ambiental e à elaboração e aplicação da legislação 

ambiental. 

Até julho de 2018, as quatro camadas do mapeamento estarão integradas a um 

banco de dados digital, aberto a consultas da sociedade civil e das três esferas do setor público. 

Empresas que desenvolvem atividades relacionadas a manejo florestal, mineração, área 

agrícola, infraestrutura de transporte, de energia e comunicação, óleo, gás, entre outros, também 

poderão explorar livremente estas informações. 
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6 AS AGÊNCIAS DE ESTATÍSTICAS OFICIAIS E ALGUMAS INICIATIVAS 

Conforme afirma Jannuzzi e Gracioso (2002, p. 92), as estatísticas sociais, 

econômicas e demográficas no Brasil são produzidas, compiladas e disseminadas por diferentes 

agências, na esfera federal ou na estadual. No nível federal, o IBGE cumpre seu papel de agente 

coordenador do Sistema de Produção e Disseminação de Estatísticas Públicas, de produtor de 

dados primários, de compilador de informação proveniente de ministérios e de agente 

disseminador de estatísticas, e também de Gestor do Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais 

(DBDG) da INDE. As agências estaduais de estatística, por sua vez, também compilam uma 

ampla variedade de dados administrativos produzidos pelas secretarias de Estado e, em alguns 

casos, também produzem dados primários provenientes de pesquisas amostrais, além de estudos 

e análises setoriais. Entretanto, no que tange às informações espaciais, apesar de se verificar o 

uso e a aplicação bastante disseminado de ferramentas GIS em tais análises e estudos 

produzidos por estas instituições, verifica-se que ainda são incipientes os serviços ofertados 

baseados em localização geográfica ao usuário final, o que denota que ainda existe um enorme 

potencial a ser aproveitado. 

Um outro aspecto importante desta análise diz respeito ao papel fundamental destas 

instituições na cadeia de valor do setor de informação espacial. Em conjunto com topógrafos, 

fabricantes de equipamentos de pesquisa e fornecedores de cópias impressas de mapas e fotos 

aéreas, estas instituições produzem e compilam informações como os endereços e os dados dos 

mapas base, que são usados por desenvolvedores de software e compiladores de endereços, 

entre muitos outros. 

Este é o caso, por exemplo, da Fundação SEADE (Sistema Estadual de Análise de 

Dados), responsável pelas estatísticas e estudos oficiais no Estado de São Paulo, que 

disponibiliza através do seu website o DataVisus, uma ferramenta, ainda em versão beta, que 

possibilita a elaboração, visualização, edição e compartilhamento de gráficos dinâmicos e 

mapas temáticos customizáveis, de diversos modelos, bem como a publicação de documentos, 

que podem ser escolhidos de acordo com as características dos dados e as necessidades do 

usuário. Um outro caso semelhante é o da Fundação João Pinheiro, de Minas Gerais, que 

disponibiliza ao público a Geoplataforma, uma solução de visualização espacial de dados 

oficiais do Estado, que, instalada em servidores próprios e hospedada em data centers físicos, 

permite aos usuários, sejam estes de instituições públicas e privadas, uma navegação por 

tecnologias de simulação de cenários para tomada de decisão. Esta instituição também possui 
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o Geoprocessamento Aplicado ao Planejamento, que são ações destinadas a gerar conhecimento 

e prestação de serviços em inteligência geográfica para projetos em curso na própria Fundação 

João Pinheiro ou demandados por clientes públicos e privados. Esta atividade também fornece 

apoio ao projeto Governança em Rede, organizado pela Secretaria de Estado de Planejamento 

e Gestão do Governo do Estado (SEPLAG/MG). 

Destaca-se também o exemplo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

(IPEA), fundação pública federal vinculada ao Ministério do Planejamento, Desenvolvimento 

e Gestão, que oferece o IpeaGEO, um software gratuito, com funcionalidades estatísticas e de 

georeferenciamento. Além de possuir diversas ferramentas econométricas, este também permite 

a aplicação de análises que utilizam estatística espacial. O software disponibiliza bases de dados 

como, por exemplo, censos e indicadores sociais que o usuário pode adaptar às regiões do 

território nacional. Criado pela Assessoria de Métodos Quantitativos (ASMEQ), o IpeaGEO 

sintetiza e facilita o estudo e aplicação de técnicas econométricas espaciais, sendo ideal para 

estudantes, professores, acadêmicos e empresas que trabalham com estatística, econometria e 

georeferenciamento. 

Hoje em dia, segundo Jannuzzi (2001), apesar do início recente, é fato que as 

estatísticas públicas passaram a integrar o vocabulário corrente dos agentes políticos 

responsáveis pela definição das prioridades das políticas sociais e alocação dos recursos 

públicos, passando também a frequentar os jornais de grande circulação em todo o País. Da 

mesma forma, acredita-se que a informação espacial tende a crescer com a mesma dinâmica e 

intensidade das estatísticas, algo que se justifica se considerado seu amplo leque de aplicação 

nas questões de políticas públicas e na sociedade em geral. 

Neste contexto de elevada potencialidade, porém em um cenário caracterizado pela 

escassez de recursos, um dos melhores, se não o único, caminho para estas instituições é 

estabelecer parcerias estratégicas, com outras organizações que estão na vanguarda da produção 

de informações espaciais e de serviços baseados em localização geográfica. Além disso, é 

necessário também se reinventar, com a criação de setores ou equipes responsáveis, com 

atribuições claras e dedicadas à busca e formatação de parcerias, capaz de se conectar e explorar 

as relações com as empresas fornecedoras de tecnologia e com as organizações produtoras de 

informação georeferenciada. Paralelamente, verifica-se como imprescindível também uma 

forte atuação em rede com os demais institutos, fomentando o desenvolvimento de trabalhos 

em conjunto e integrado no desenvolvimento de produtos e serviços geográficos, alinhados com 

as expectativas e necessidades dos usuários. 
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7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O Brasil é um dos poucos países do mundo que reúne, em uma única instituição, a 

produção e divulgação de informações geográficas e estatísticas, sendo neste caso, o IBGE. 

Este fato é tanto um incentivo quanto uma oportunidade de integrar dados geográficos, 

estatísticos e de produção e metadados de uma base cartográfica, o que é exato em termos de 

coleta, divulgação e análise de pesquisas. Porém, destaca-se, como elemento central da 

integração da geografia e da estatística, o desenvolvimento de áreas e limites territoriais 

apropriados para a coleta e divulgação de dados, adotando os padrões da INDE como um 

elemento-chave neste processo. Neste ponto, além do IBGE, ressalta-se também o papel das 

demais instituições oficiais de estatísticas e de estudos e análises setoriais, que possuem um 

papel fundamental de produzir e disseminar conteúdo informacional estatístico e espacial de 

qualidade, para que os agentes econômicos possam tomar melhores decisões de alocação de 

recursos e de formatação de políticas públicas. 

Para atender expectativas e aproveitar plenamente este potencial de crescimento, 

deve-se atentar à necessidade de definição de uma política de integração de informações 

geográficas e estatísticas, liderada pelo IBGE, que contemple o lançamento de produtos 

alinhados e integrados aos padrões da INDE, incluindo metadados estatísticos e geográficos. A 

produção do Atlas do Censo de 2010 configura-se como um caso emblemático deste esforço de 

integração. No referido caso, foi desenvolvida uma aplicação web, em um formato de software 

livre, que permitiu a integração do mapa publicado e as informações estatísticas 

correspondentes, através dos seus dados e metadados, visando a obtenção de bases gráficas. 

Em horizonte próximo, um aspecto que afetará profundamente este cenário é o 

papel do Big Data, referente ao conjunto de dados que excedem a capacidade dos sistemas 

informáticos atuais. Na verdade, a porção mais significativa do Big Data será formada 

exatamente por dados geoespaciais, cujo tamanho está crescendo rapidamente, pelo menos em 

20% a cada ano. Atualmente vários estudos de caso estão sendo apresentados para mostrar a 

importância e os benefícios da análise do Big Data geoespacial. 

Na prática, as aplicações do mundo real do GIS provavelmente serão regidas no 

futuro pelas práticas e procedimentos organizacionais, que prevalecem em relação a lugares 

específicos. Não só existem grandes diferenças no volume e remessa de dados que o setor 

público coleta sobre as características da população em diferentes partes do País, mas existem 
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diferenças também nas formas em que os dados são coletados, reunidos e disseminados (p.e., 

censos de propósito geral versus modelagem estatística de pesquisas sociais, registros de 

propriedade e pagamentos de impostos). Existem também diferenças nas formas em que 

diferentes recursos de dados podem ser legalmente fundidos e os fins para os quais os dados 

podem ser usados – particularmente no que diz respeito à saúde e aos dados de aplicação da lei. 

Finalmente, há diferenças geográficas no custo de dados referenciados geograficamente. 

Apesar disso, verifica-se que o domínio de aplicações em GIS está se ampliando 

cada vez mais, acompanhando a evolução dos dispositivos de coleta e as facilidades 

computacionais em geral. Um fenômeno geográfico pode ser analisado de forma e precisão 

diferentes dependendo do objetivo da aplicação. Assim sendo, um mesmo conjunto de dados 

armazenados poderá ter tratamentos distintos. Por exemplo, dados pluviométricos coletados em 

um conjunto de estações pluviométricas ao longo do tempo podem ser interpolados para 

determinar a distribuição de chuvas em certas regiões durante um período, visando planejar 

atividades de plantio. Os mesmos dados podem ser combinados com informações sobre a bacia 

hidrográfica das regiões, declividade e permeabilidade do solo, para auxiliar estudos de erosão. 

Esta característica causa um impacto direto na coleta, modelagem e armazenamento 

dos dados georeferenciados. Por outro lado, cada aplicação requer a manipulação de fenômenos 

geográficos distintos, associados a diferentes características e propriedades que variam no 

espaço e no tempo. Além disso, os usuários GIS têm também uma grande variedade de perfis, 

como cientistas especialistas em um determinado domínio do conhecimento (por exemplo, 

biólogos, geólogos, sociólogos), técnicos (engenheiros, arquitetos) ou especialistas em 

administração e planejamento urbano. 

Este trabalho teve como objetivo fazer uma análise de como a informação espacial 

está impactando a forma de produção e disseminação de informações e de análises e estudos 

setorizados no Brasil. Mesmo em um ambiente de incertezas e de rápidas transformações que 

caracterizam o momento atual, a demanda por informações econômicas, sociais e demográficas, 

em formato estatístico e espacial, deverá continuar crescente, propiciando às instituições de 

pesquisa oficiais um papel-chave como agente de transformação digital em políticas públicas, 

tendo em vista não somente os efeitos do Big Data, mas também das inovações tecnológicas, 

da convergência das mídias para o mundo virtual, dentre outros fenômenos, como os impactos 

da economia compartilhada e da teoria comportamental na organizações públicas. 
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Todavia, novos paradigmas, em forma de atores para coletas de dados, de conceitos 

(Big Data e Inteligência Artificial) e de tecnologias tendem a causar mudanças drásticas no 

modelo de negócio destas instituições, com impactos em abrangência, rapidez e custo de 

produção. Pela ótica dos dados espaciais, pela grande carência observada no Brasil de 

informações adequadas para a tomada de decisões sobre os problemas públicos, conforme visto, 

as SDI e os GIS apresentam uma enorme vantagem e um grande potencial. Porém, apesar de os 

institutos oficiais começarem a modificar sua política de disseminação de informações, no 

sentido de torná-la mais atenta às necessidades do usuário demandante, público ou privado, e 

mais proativa na concepção, oferta e distribuição de novos produtos, muitos ainda produzem, 

com ineficiências, dados mais do que suficientes para a maioria dos usuários. Com o incremento 

da produção de informações e análises espaciais, o grande desafio será então adequar e alinhar 

a produção e disseminação das informações às expectativas e necessidades dos usuários. Trata-

se assim de uma excelente de janela de oportunidade, de tornar estas instituições mais atuantes 

e ativas no desenvolvimento social e econômico do País, algo que mais do que justificaria o 

reconhecimento de seu importante papel junto à Sociedade. 

  



 
28 

 

 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

BRASIL. Decreto Lei n.o 6.666/2008. Institui, no âmbito do poder Executivo Federal, a 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais – INDE, e dá outras providências. 

CÂMARA, G.; DAVIS JR., C.; MONTEIRO, A. V., organizadores.  Introdução à Ciência da 

Geoinformação. São José dos Campos, SP: Instituto Nacional de Pesquisa Espaciais - INPE, 

2001. 

CÂMARA, G; CAMARGO, E. Análise espacial de dados geográficos. In: CONGRESSO 

GEOBRASIL, São Paulo. Seminários GEO Brasil 2002. Curitiba: Mundo-GEO, 2002. 

CÂMARA, G. Bancos de dados geográficos / Organizadores João da Silva... [et al.] – Curitiba: 

Espaço GEO, 2005. 

CARVALHO, M. S. Aplicação de métodos de análise espacial na caracterização de áreas 

de risco à saúde. 1997. Tese de Doutorado em Engenharia Biomédica, Coppe/UFRJ, Rio de 

Janeiro, 1997. 

CONCAR. Comissão Nacional de Cartografia. Plano de Ação para Implantação da 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Ministério do Planejamento, Orçamento e 

Gestão -Rio de Janeiro, 2010. 

DAVIS JR., C. A.; FONSECA, F. T. National Spatial Data Infrastructure: The Case of 

Brazil. Washington, D.C: InfoDev / World Bank. 2011. Disponível em: 

http://infodev.org/publications. 

DRUCK, S.; CARVALHO, M. S.; CÂMARA, G.; MONTEIRO, A. V., organizadores.  Análise 

Espacial de Dados Geográficos. Planaltina, DF: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária 

- EMBRAPA, 2004. 208 pp. 

FARAH, Marta Ferreira Santos. Administração Pública e Política Pública. Revista de 

Administração Pública (Impresso), v. 45, p. 813-836, 2011. 

INDE. INFRAESTRUTURA NACIONAL DE DADOS ESPACIAIS. Disponível em: < 

http://www.inde.gov.br/a-inde/apresentacao.html> Acesso em: 07/nov/2017. 



 
29 

 

 
 

JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores Sociais no Brasil: conceitos, fontes de dados e 

aplicações. Campinas; Alínea, p. 141, 2001. 

JANNUZZI, Paulo de Martino. Indicadores para diagnóstico, monitoramento e avaliação 

de programas sociais no Brasil. Revista do Serviço Público. Brasília 56(2): p. 137-160. 

Abr./jun., 2005. 

JANNUZZI, Paulo de Martino; GRACIOSO, Luciana de Souza. A produção e a disseminação 

da informação estatística pelas agências estaduais no Brasil. Revista São Paulo em 

Perspectiva, São Paulo, v.16, n.3, p. 92-103, 2002. 

KINGDON, John W. Como chega a hora de uma ideia? In: SARAVIA, Enrique e 

FERRAREZI, Elisabete (org.). Políticas públicas: coletânea. Brasília/DF: ENAP, 2006. V 1. 

MOURA, Ana Clara M. Novos rumos, velhas metodologias: questionamento do 

aproveitamento real das potencialidades dos Sistemas Informativos Geográficos. In: 

SEGEO, 1996, Rio de Janeiro. Anais do 1o. SEGEO. Rio de Janeiro: Sociedade Brasileira de 

Cartografia, 1996. v. 1. p. 115-130. 

OXERA. What is the economic impact of Geo services? Prepared for Google. January/2013. 

SECCHI, Leonardo. Políticas públicas: conceitos, esquemas de análise, casos práticos. São 

Paulo: Cengage Learning, 2010. p. 33-46. 

SILVA, J. X.; ZAIDAN, R. T. Geoprocessamento e análise ambiental. Editora Bertrand. 

2007. 


