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1 INTRODUÇÃO
O IpeaGEO é um software desenvolvido pela assessoria de métodos quantitativos do Ipea 
e funciona como ferramenta de análises estatísticas, com foco em estudos espaciais. Foi 
criado com o objetivo de ser uma alternativa gratuita aos softwares já existentes no mercado. 
A inclusão de técnicas espaciais consolidadas e o foco no território nacional são alguns dos 
diferenciais que o programa apresenta. 

O desenvolvimento do IpeaGEO partiu da ideia e da necessidade de um software que 
atendesse às demandas estatísticas e as geográficas e que não gerasse custos adicionais. A in-
clusão de técnicas presentes em recentes publicações e que ainda não foram implementadas 
em softwares concorrentes também foi ponto fundamental para idealização do programa. 

A visualização, simulação e modelagem de processos espaciais no IpeaGEO contri-
buem para o melhor entendimento do contexto geográfico dos dados, permitindo observar 
relacionamentos e identificar padrões para assim dar suporte à tomada de decisão.

As técnicas foram implementadas de forma a facilitar a utilização do usuário 
final, permitindo que o trabalho seja feito intuitivamente, com todos os comandos ao 
alcance do mouse. Dessa forma, o IpeaGEO representa a oportunidade de desenvol-
ver estudos econômicos e espaciais fundamentados em técnicas estatísticas avançadas 
e de fácil utilização.
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2 ATRIBUTOS
A seguir, serão citadas algumas das ferramentas que podem ser encontradas no software.

2.1 Parte visual: ferramentas de visualização e seleção de mapa
Assim como nos outros programas, no IpeaGEO precisamos ler a malha digital e sequen-
cialmente fazer o relacionamento com a base de interesse. O IpeaGEO disponibiliza al-
gumas malhas e bases padrãos, como a de municípios do Brasil e uma base de dados que 
incorpora mais de mil variáveis. Entre elas, as de estimativa populacional, área da unidade 
territorial (km²), informações estatísticas, população e domicílios, censo agropecuário, pro-
duto interno bruto (PIB) dos municípios, informações de saúde, ensino, estatísticas do re-
gistro civil, representação política, estatísticas do cadastro central de empresas, instituições 
financeiras, finanças públicas, frota, pobreza e desigualdade.

A partir desse ponto, o IpeaGEO permite selecionar polígonos específicos da malha 
e atualizar a base para exibir apenas estes. Também pode-se selecionar linhas específicas 
da base e atualizar a malha de acordo. As ferramentas de zoom e de informação permitem 
analisar características específicas de cada polígono, em especial quando o número deles é 
muito alto, como no caso dos municípios brasileiros.

2.2 Mapa temático
Um mapa temático é simples, feito para refletir um tema particular em determinada área ge-
ográfica. Eles esboçam a distribuição espacial de eventos físicos, políticos, culturais, econômi-
cos, sociológicos ou qualquer outro aspecto da região (cidade, município e setor censitário).

O mapa temático é dividido em classes, em que cada uma é representada por uma cor. 
Assim sendo, podem-se observar padrões espaciais por meio delas. Duas questões surgem 
imediatamente antes da construção do mapa: o número de classes que possuirá e o tama-
nho das respectivas.

2.2.1 O número ótimo de classes

É fácil perceber que se forem criadas muitas classes, pouco consegue se observar no mapa. 
Este ficaria diluído e os padrões espaciais não seriam observados. Analogamente, se o mapa 
for criado com poucas classes, quase nenhuma informação é obtida, já que ele se tornaria 
denso e estes padrões se perderiam entre as classes.

Existem muitas respostas à questão do número ótimo de classes, uma vez que a defini-
ção de boas classes ou melhor número de classes muda dependendo do analista.

2.2.2 Método de criação das classes

Escolhido o número de classes, o próximo passo e alocar os dados em cada uma delas. De-
pendendo do método, a amplitude das classes pode ser diferente.

O IpeaGEO possui os seguintes métodos de criação de classes:

1. Quantil: intervalos são selecionados de tal maneira que o número de observações em 
cada intervalo é igual.

2. Equal: os valores são divididos em k classes com intervalos iguais.

3. Jenks: também conhecido como natural breaks, é o método mais utilizado nos paco-
tes de análise espacial. Sua composição tem como objetivo criar classes com menor 
variância interna e maior variabilidade externa.
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4. Geométrico: este é um sistema de classificação em que as quebras de classe se baseiam 
em intervalos de classe que têm uma série geométrica.

5. Desvio-padrão: a média e o desvio-padrão dos valores são calculados e as classes são 
criadas com base na distância do atributo em relação à distância da média da normal 
padronizada com seu desvio-padrão.

6. Valores únicos: cada valor é tratado separadamente, por exemplo, um mapa com 
cores distintas para cada polígono.

7. Classificação manual: o usuário especifica os limites entre as classes. 
Após a criação do mapa temático, o IpeaGEO gera um relatório que permite que 
quem o utilize exporte o resultado obtido.

Na figura 1, podemos visualizar um mapa gerado pelo programa para a malha de 
Brasil e municípios. Foi feito um deste para a variável mercado de produção, utilizando-se 
o método de Jenks com cinco classes.

FIGURA 1

Fonte: IpeaGEO.
Obs.:  A figura está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores, cujas características não permitiram melhor ajuste para fins de impressão 

(nota do Editorial).

2.3 Modelos de regressão
O IpeaGEO dispõe dos modelos tradicionais de regressão não espacial. Em uma interface 
point-and-click de fácil utilização, o usuário pode escolher a variável dependente, as variáveis 
independentes e o modelo de regressão. Os métodos disponíveis são: Mínimos Quadrados 
Ordinários, Mínimos Quadrados em dois Estágios e Método de Momentos Generalizados.

Após a regressão, o usuário tem acesso ao vetor de resíduos, além de uma tela com 
resultados dos coeficientes e dos testes estatísticos.

2.4 Modelos de regressão espacial
Um dos grandes diferenciais do IpeaGEO é a possibilidade de rodar modelos de regres-
são que incorporam a dimensão espacial. O usuário disporá, automaticamente, da pos-
sibilidade de acrescentar, como variáveis explicativas do modelo, matrizes com variáveis 
ponderadas pela vizinhança. Dessa maneira, o modelo poderá incorporar a influência da 
proximidade espacial como variável explicativa.
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Os modelos de regressão espacial disponíveis são o Spatial Auto-Regressive Model 
(SAR), Spatial Error Model (SEM) e o Método de Momentos Generalizados Espacial.

Após a regressão, é possível visualizar os resíduos, a matriz de variâncias e as covariân-
cias e testes estatísticos relevantes.

2.5 Calculadora
Função de considerável utilidade nos estudos econômicos, a calculadora do IpeaGEO re-
presenta a possibilidade de criar variáveis durante o processo. O usuário dispõe de uma 
série de opções de operações com variáveis para a criação de variáveis derivadas; por exem-
plo, a opção da transformação de Box-Cox para a normalização de uma variável. A criação 
de variáveis também conta com a opção de filtros e condições, de forma que as variáveis 
derivadas podem ser criadas de forma mais precisa.

2.6 Ferramentas de georeferenciamento
O IpeaGEO permite que o usuário exporte arquivos com informações espaciais descritivas 
da sua malha em utilização. Podem ser gerados arquivos com coordenadas dos polígonos, 
de centróides, bounding box e matrizes de distâncias e de vizinhança (de ordem 1 a k, nor-
malizadas ou não, construídas considerando-se as definições de vizinhança Queen ou Rook).

2.7 Indicadores de dependência espacial
O IpeaGEO conta com uma série de indicadores que auxiliam na detecção de dependên-
cias espaciais relativas às variáveis nos polígonos. Os índices de dependência global (Moran, 
Geary, Getis Ord, Tango e Rogerson) e local (Lisa, Getis Ord e Escore) são fornecidos em 
conjunto com seus respectivos níveis de significância, calculados por meio de simulações 
de Monte Carlo.

2.8 Indicadores de segregação
O usuário também dispõe da opção de gerar indicadores de segregação. Estes índices são 
utilizados como indicadores da relação existente entre as populações das diversas áreas. 
Eles têm também como utilidade a possibilidade de mensurar a interação intrazonal entre 
grupos raciais. 

Esses índices medem a proporção da população de um grupo que deveria se mudar 
para outras áreas para que a composição populacional em cada uma das unidades de área 
seja idêntica à da cidade como um todo.

Como opções de cálculo, o IpeaGEO oferece indicadores tipo Eveness, Exposition e 
Clustering para apenas um grupo, entre dois grupos e multigrupos.

A seguir, são listados os indicadores que podem ser calculados no software. Indica-
dores de segregação para apenas um grupo: Segregation Index, Segregation Index Adjusted 
for Contiguity, indicador de entropia, coeficiente de Gini, Índice de Atkinson, Isolation 
Index, Correlation Ratio, Absolute Clustering, Mean Proximity between Members of Group 
X, Mean Proximity between Members of One Group (exp), e Distance Decay Isolation Index .

Indicadores de segregação entre dois grupos: Index of Dissimilarity between XY,  
Dissimilarity Adjusted for Contiguity between XY, Interation Index, Mean Proximity between 
Members of groups X and Y, Mean Proximity between Members of One Group X and Group Y, 
Spatial Proximity Index, Relative Clustering Index e Distance Decay Interaction Index.
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Indicadores de segregação multigrupos: Dissimilarity, coeficiente de Gini, Information 
Theory, Normalized Exposure, Relative Diversity e Squared Coeficient of Variation.

Com esse leque de ferramentas, o usuário que utilizar o IpeaGEO poderá fazer uma 
rica análise estatística e geográfica por meio de um software gratuito e de fácil manuseio.  
Além disso, o programa disponibiliza ferramentas até então inéditas, o que caracteriza ou-
tro grande diferencial em relação aos outros softwares presentes no mercado.
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ANEXOS

FIGURA 1A
Ferramentas visuais do IpeaGEO – o zoom e a informação sobre o polígono

Fonte: IpeaGEO.
Obs.:  A figura está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores, cujas características não permitiram melhor ajuste para fins de impressão 

(nota do Editorial).

FIGURA 2
Formulário presente na parte de ferramentas 

Fonte: IpeaGEO.
Obs.: Para se fazer uma regressão, é utilizado um formulário a parte do IpeaGEO em que não é obrigatório ter um arquivo shape.

A figura está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores, cujas características não permitiram melhor ajuste para fins de impressão 
(nota do Editorial).
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FIGURA 3
Estimativa dos parâmetros de regressão utilizando OLS, 2OLS, GMM não espacial e GMM espacial 
com o programa

Fonte: IpeaGEO.
Obs.:  A figura está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores, cujas características não permitiram melhor ajuste para fins de impressão 

(nota do Editorial).

FIGURA 4
Resultado da regressão

Fonte: IpeaGEO.
Obs.:  A figura está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores, cujas características não permitiram melhor ajuste para fins de impressão 

(nota do Editorial).
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FIGURA 5
Função de calculadora

Fonte: IpeaGEO.
Obs.:  A figura está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores, cujas características não permitiram melhor ajuste para fins de impressão 

(nota do Editorial).

FIGURA 6
Ferramenta de georreferenciamento

Fonte: IpeaGEO.
Obs.:  A figura está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores, cujas características não permitiram melhor ajuste para fins de impressão 

(nota do Editorial).
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FIGURA 7
Geração dos índices de dependência global 

Fonte: IpeaGEO.
Obs.:  A figura está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores, cujas características não permitiram melhor ajuste para fins de impressão 

(nota do Editorial).

FIGURA 8
Geração dos índices de dependência local

Fonte: IpeaGEO.
Obs.:  A figura está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores, cujas características não permitiram melhor ajuste para fins de impressão 

(nota do Editorial).
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FIGURA 9
Índices de segregação

Fonte: IpeaGEO.
Obs.:  A figura está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores, cujas características não permitiram melhor ajuste para fins de impressão 

(nota do Editorial).

FIGURA 10
Resultados gerados

Fonte: IpeaGEO.
Obs.:  A figura está reproduzida conforme o original fornecido pelos autores, cujas características não permitiram melhor ajuste para fins de impressão 

(nota do Editorial).
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