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Introdução à Análise Espacial 
 

• Introdução 
• Tipos de dados em análise espacial 
• Representação computacional de dados 

geográficos 
• Conceitos básicos em análise espacial 
• O processo da análise espacial 

 
Análise Espacial de Eventos 
 

• Introdução 
• Caracterização de distribuições de pontos 
• Estimador de intensidade (kernel estimation) 
• Estimadores de dependência espacial 
• Processo pontual marcado 
• Estudos caso-controle 
• Referências 
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Sistema de Informações Geográficas 
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• O que se pode fazer com os dados espaciais de um SIG? 

• Que tipos de respostas estes dados podem 
proporcionar? 

• Quais são os limites da análise espacial? 

• Como tirar o máximo proveito da informação espacial 
para um objetivo concreto? 
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Nesta primeira parte deste curso serão apresentadas algumas noções 
básicas sobre análise espacial e seu significado. 
 
Com estas noções, posteriormente será possível compreender as 
diversas formulações específicas que a análise espacial permite. 
 
Para melhor entender estes conceitos, primeiramente vamos revisar 
alguns conhecimentos. 
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A análise de dados geográficos e a geração cartográfica são as duas 
principais funções de um SIG. 
 
A informação disponibilizada por um SIG torna-se uma informação mais 
valiosa e aplicável após ser objeto da análise espacial. 
 
Os dados espaciais contém muito mais informação do que se apresenta 
a primeira vista. Estas visão mais completa da situação torna-se possível 
a medida que aprendemos a ler as informações subjacentes que o dado 
espacial contém. 
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O curso de um rio informa sobre a estrutura do terreno. 
 
A disposição dos ninhos de determinada ave explicam muito sobre o 
comportamento da espécie. 
 
É importante conhecer as formas de se converter informação espacial em 
informação sobre o processo. Como extrair parâmetros de utilização dos dados. 
 
A análise espacial  tem sido objeto de estudos por muito tempo e pode-se dizer 
que hoje existam procedimentos testados para quase todas as necessidades de 
investigação. Se esta análise não chegar até a solução, pelo menos gerará muitos 
insumos para que nos aproximemos dela. 
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O que é a análise espacial? 
 
 
A Análise Espacial é o estudo quantitativo dos fenômenos que acontecem no 
espaço. 
 
Este estudo indica a importância da posição, da superfície, da distância e da 
interação através do próprio espaço. 
 
Para que a análise espacial tenha sentido, toda informação tem que estar 
referenciada espacialmente. 
 
Em outros tipos de análise a posição é irrelevante e a disposição espacial dos 
eventos não afeta os resultados. 
 
Na análise espacial, a alteração da distribuição espacial implica que os resultados 
serão distintos. 
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De uma maneira menos formal: 
 
Análise espacial é o conjunto de operações que desenvolvemos com 
base em dados espaciais no seu manejo habitual. 
 
Na prática: 
 
Quase tudo que fazemos com dados espaciais é uma análise espacial. 
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Raciocínio e consulta geográfica em um SIG 
 
A análise espacial permite que se encontrem respostas para as mais 
variadas perguntas. 
 
Um boa maneira de se iniciar a busca por uma resposta útil, começa pela 
adequada elaboração do problema. Ou seja, uma boa resposta começa 
com uma boa pergunta. 
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Raciocínio e consulta geográfica em um SIG 

 

Basicamente as perguntas em análise espacial são relativas a: 

• Posição e extensão 

• Forma e distribuição 

• Associação espacial 

• Interação espacial 

• Variação espacial 
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• Onde se encontra? 

• Onde acontece? 

• O que existe ali? 

• Por que está ali? 

• Por que não está em outro lugar? 

• O que poderia haver ali? 

• Poderia estar em outro lugar? 

• Quanto existe neste local? 

• Até onde se estende? 
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• Por que tem esta estrutura particular? 

• Existe regularidade nesta estrutura? 

• De que natureza é esta regularidade? 

• Onde se encontra em relação a outros eventos da mesma 
classe? 

• Que classe de distribuição apresenta? 

• Encontra-se em todo o mundo? 

• É universal? 

• Onde ficam seus limites? 

• Qual a natureza destes limites? 
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• Que outros fenômenos encontramos associados  a este 
evento? 

• Estas associações espaciais ocorrem em outros locais? 

• Por que razão ocorre a associação? 

• Sempre estiveram ali? 

• Quando apareceu pela primeira vez? 

• Como variou espacialmente através do tempo? 

• Que fatores influíram na sua dispersão? 

• Por que se dispersa desta maneira? 

• Que fatores geográficos limitaram sua dispersão? 
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O SIG é uma grande ferramenta tanto para formular questões geográficas 
como para resolvê-las. 
 
A simples representação dos dados geográficos já é uma grande ajuda 
para a identificação e definição dos problemas e a exploração visual desta 
representação é um elemento chave na formulação das questões 
geográficas. 
 
Esta mesma representação já pode fornecer resposta para muitas destas 
interrogações. 
 
A grande diversidade de formas de representação dos dados espaciais 
que um SIG permite faz da visualização por si só uma grande componente 
da análise espacial. 
 
Os algoritmos de análise espacial, que veremos mais tarde, 
complementam esta função.  
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Tipos de análises espaciais  
 
No momento de analisar os dados em busca de resposta para 
as questões como as que levantamos, existem muitos 
enfoques distintos. 
 
Por mais que a diversidade de questões seja muito grande, 
bem como de abordagem, sem que sejam exclusivas, 
podemos estabelecer algumas classificações. 
 
Para cada destas classes de análises , veremos alguns 
exemplos. 
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Tipos de análises espaciais quanto 
ao objeto  
 
• Padrões pontuais 

 
• Superfícies contínuas 

 
• Áreas com contagens 
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Consulta espacial 
 
É o tipo mais simples e direto de consulta a dados espaciais. 
Baseia-se na informação imediata a partir de uma simples 
observação dos dados. 
 
Responde a questões do tipo: 
Que tipo de pavimento tem esta rua? 
Onde fica a Escola Municipal Mirazinha Braga? 
 
Como se percebe, resolve-se a questão simplesmente observando 
o mapa que tem a informação de interesse. 
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Consulta espacial 
 
Adicionando-se as informações tabulares vinculadas ao ente espacial, como 
ocorre tipicamente nos SIG, podemos estender as questões a outras como: 
 
Quais são os dez bairros mais populosos de Curitiba? ou 
Que cidades do Paraná tem “Santo” no nome? 
 
Combinar estas consultas com as puramente espaciais constitui uma técnica 
muito simples, mas fundamental dentro das possibilidades de um SIG e 
representa uma das utilizações mais frequentes no trabalho diário. 
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Análise Topológica 
 
As  consultas feitas nas camadas de dados espaciais podem ter relação 
não apenas com sua posição mas também com respeito a outros 
elementos da mesma camada. 
 
A existência de topologia pode ser empregada para a realização de 
consultas que respondam a questões como, por exemplo: 
 
Como ir de onde estou até determinado ponto, usando a rede de 
transporte existente? 
 
Que municípios fazem divisa com São José dos Pinhais? 
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Topologia 
 
Em termos matemáticos, topologia estuda as características dos 
objetos geométricos que não variam quando estes sofrem 
transformações. 
 
 
No âmbito do SIG, diz-se que uma camada tem topologia se nela se 
armazenam as relações geométricas entre os elementos que a 
compõem. Caso não existam tais relações, a camada é chamada de 
puramente cartográfica. 
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Medições 
 
A existência de uma referência espacial para cada um dos elementos com 
que trabalhamos na análise espacial permite que possamos quantificar 
outra série de parâmetros também espaciais. 
 
O mais básico destes parâmetros é a distância, que pode ser 
simplesmente a distância entre dois pontos mas também pode ser 
calculada entre elementos mais complexos, como polígonos e linhas. 
 
Além da distância, podemos medir outras propriedades como Área, 
Perímetro, Comprimento, etc.  
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Medições 
 
Também podemos vincular estas medidas a outras não diretamente 
geométricas,  como população, temperatura, etc. 
 
Estas medições permitem responder questões como: 
 
Qual a extensão da malha viária pavimentada de Colombo?  
Quantos hectares de área verde tem o município de Quatro Barras? 
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Combinação 
 
Um dos procedimentos mais comuns e característicos 
usados no SIG é a combinação ou superposição de 
várias camadas de informação. 
Esta estrutura do SIG em camadas, por si só já facilita 
notavelmente estes procedimentos e converte o SIG 
em plataforma ideal para a realização de análises 
envolvendo diversas variáveis. 
 
As ferramentas de SIG permitem que camadas 
diferentes sejam combinadas gerando uma nova 
camada que permite análise específica. 
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Transformações 
 
Podemos englobar dentro deste grupo uma ampla série de 
procedimentos que modificam os elementos de entrada de diversas 
formas. 
 
Por exemplo, um dos procedimentos mais  frequentes no SIG é a criação 
de áreas de influência. Este tipo de operação considera  que os elementos 
dentro de uma área de influência definida reagem de determinada 
maneira a uma variável. 
 
Estas áreas de influência são criadas com base em distância de certos 
elementos ou custos. 
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Transformações 

 

Com este tipo de análise, podemos responder questões como: 

• Quantos lotes residenciais da cidade não estão em um raio de 1 Km de 
uma farmácia? 

• Que áreas da cidade estão com carência de cobertura de creches ou 
sobreposição de áreas? 

• Considerando que em uma viagem típica de final de semana, o 
morador de Curitiba está disposto a viajar até 100 Km, que locais 
podem ser destinos potenciais? 
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Transformações 
 
Outros exemplos de transformações são as simplificações ou 
agrupamentos. 
 
Digamos que temos a renda média para cada setor censitário de 
uma cidade, podemos agrupar a renda em, por exemplo, 5 faixas, e 
agregar os setores com base nisto. 
 
Algumas transformações que utilizam-se de dados em mais de uma 
camada, requerem algumas técnicas específicas que veremos 
oportunamente. 
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Análise de Superfícies 
 
A análise de superfície é uma das potentes ferramentas de um SIG. 
 
Parâmetros básicos, como a inclinação de um terreno, passando por 
parâmetros hidrológicos e chegando a níveis de insolação, por exemplo, 
podem ser incluídos nestas análises. 
 
Embora o conceito se origine na análise da superfície terrestre e suas 
características, ele pode ser estendido, por analogia, a diversos itens em 
outras camadas, como temperatura, densidades, etc. 
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Estatística Descritiva 
 
Os elementos da estatística básica tem seus correspondentes nos dados 
espaciais. 
 
Tratamos de itens como centralidades e  dispersão, com dependência 
espacial e o estudo de padrões também espaciais. 
 
Este ramo da estatística pode ser usado para confirmar ou contestar 
hipóteses que incluam componentes espaciais. 
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Estatística Descritiva 
 
Análises geoestatísticas podem dar respostas a questões como: 
 
• A média de chuvas é constante em todo o estado? 

 
• Existe tendência de alguns tipos de estabelecimentos comerciais 

em se agruparem? 
 

• Os motoristas escolhem suas alternativas de rota erraticamente 
ou existe um padrão dominante? 
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Inferência 
 
Outra análise estatística de grande 
importância no SIG é aquela que permite 
inferir comportamentos de diversas 
variáveis e estudar, por exemplo, como 
elas evoluirão no futuro. 
 
O estabelecimento de modelos de 
mudanças e variações representa uma das 
ferramentas mais modernas de SIG e um 
campo enorme para desenvolvimentos. 
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Tomada de Decisões e Otimização 

 

A estrutura combinada de diversas componentes espaciais que afetam 
as atividades de maneira específica é bastante favorável a uma análise 
que tome em consideração estas variáveis de maneira combinada, 
melhor estimando o resultado desta combinação no impacto final. 

O estudo destes fatores pode ser uma ferramenta chave de apoio a 
tomada de decisões sobre atividades que estejam sob a influência 
deles. 
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Tomada de Decisões e Otimização 

 

Assim, estes procedimentos de análise espacial podem ajudar a 
responder questões como: 

• Qual o melhor local para instalar uma unidade de saúde? 

• Qual o melhor traçado para uma nova via? 

• Em que local uma instalação necessária mas danosa teria seu 
impacto negativo minimizado? 
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Modelagem 

A criação de modelos espaciais dentro de um SIG é uma tarefa que depende de 
muito desenvolvimento. 

A despeito disso, já existe um grande número de modelos nos mais diversos 
campos e a arquitetura de dados dos SIG é muito propícia à criação de muitos 
outros. 

Os modelos hidrológicos são bastante habituais em SIGs  mais populares e sua 
estrutura de dados raster facilita em grande parte a análise e a implementação 
de modelos distribuídos. 

Outros modelos que são desenvolvidos em SIG são aqueles baseados em 
autômatos celulares, com aplicações em muitas e diversificadas áreas. 
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Concluindo 
 
Estes tipos de análise não são independentes entre si. 
 
O grande potencial da análise espacial e dos SIGs está, 
justamente, na utilização de métodos que combinem os 
diversos tipos. 
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Resumindo 

Em linhas gerais, tudo que fazemos com informação geográfica 
implica em alguma análise. 

Desde uma simples consulta até um modelo muito complexo, esta 
análise explora a própria informação inicial e descobre outras, 
subjacentes. 

Existe uma grande variedade de processos de análise. Estes 
processos podem usar diversas classes de dados espaciais e 
também gerar resultados muito variados. 
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Resumindo 

Alguns dos procedimentos de análise mais característicos 
baseados em SIG são aqueles que utilizam a estrutura da 
informação em camadas.  A sobreposição destas camadas ou a 
análise da combinação delas fornecem excelentes resultados de 
maneira rápida e eficaz. 

A criação de zonas de influência também é um tipo de análise 
muito habitual, dentro de um conjunto de processos de 
transformação. 

Assim, podemos considerar a análise espacial  a grande 
ferramenta de busca de resposta às questões geográficas. 



ANÁLISE ESPACIAL I 

2ª parte 
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Análise Espacial de Eventos 
 

• Introdução 
• Caracterização de distribuições de pontos 
• Estimador de intensidade (kernel estimation) 
• Estimadores de dependência espacial 
• Processo pontual marcado 
• Estudos caso-controle 
• Referências 

 



ANÁLISE ESPACIAL I 

Nesta parte do curso estudaremos fenômenos 
através de ocorrências identificadas por pontos. 

Alguns exemplos: localização de crimes, ocorrências 
de doenças, localização de espécies vegetais.  
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O objeto da análise é estudar a distribuição espacial dos 
pontos, testando hipóteses sobre o padrão observado:  

• Se é aleatório 

• Se apresenta-se em aglomerados ou 

• Se estão regularmente distribuídos 
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Exemplos de aplicações típicas: 

 

• Epidemiologia 

• Sociologia 

• Demografia 

• Biologia 
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Características dos dados com distribuição pontual: 

 

- A área do evento não é levada em consideração 

- Geralmente os pontos não estão relacionados a 
valores 

- Quando os pontos estão relacionados a atributos e 
estes atributos são objeto da análise, o processo é 
chamado pontual marcado 
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O objetivo ao analisar a distribuição de 
pontos é determinar se os pontos 
observados  exibem algum padrão 
sistemático, em oposição à distribuição 
aleatória. 
 
Esta investigação é feita comparando-se a 
distribuição observada com uma 
distribuição estocástica, usualmente um 
processo de Poisson. 
 
Se o padrão investigado apresentar desvios 
significativos em relação aquele esperado 
em uma distribuição de Poisson, ele merece 
ser investigado. 
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Caracterização de distribuições de pontos 

 

A análise da distribuição de pontos acontece em duas 
vertentes: 

• Primeira ordem – influência do ambiente na 
distribuição dos pontos no espaço 

• Segunda ordem – influência de um ponto sobre os  
outros 
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Estimador de intensidade – Kernel estimation 

 

Uma alternativa simples para analisar o comportamento 
de pontos é estimar a intensidade pontual através do 
processo em toda a região de estudo. 

A ferramenta tradicionalmente utilizada para isto é o 
estimador de Kernel. Esta função realiza uma contagem 
de todos os pontos dentro de uma região de influência, 
ponderando-os pela distância de cada um à uma 
localização de interesse. 

Através deste processo podemos estender a 
probabilidade verificada para uma área completa 
estimada. 
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Análises de Padrões de Pontos 

 

• Análise de Quadrantes 

• Método do vizinho mais próximo 

• Função K de Ripley 
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Análises de Quadrantes 

Basicamente, a metodologia de análises de quadrantes divide a 
zona de estudo em unidades regulares, quadrantes, e estuda o 
número de pontos que aparecem dentro de cada uma. 

Um tamanho habitual é o dobro da área média disponível para 
cada ponto. 

Faz-se a contagem de pontos em cada quadrante e análise 
estatística do resultado. 
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Análises de Quadrantes 

 

Compara-se as contagens segunda uma relação 
entre a variância e média da da série. 

Relação próxima de 1 - distribuição aleatória  

Relação próxima de 0 - distribuição uniforme 

Relação superior a 1 - distribuição agrupada 
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Análises de Quadrantes 

Esta análise é uma medida de dispersão, mas não mostra o 
padrão.  
O uso dos quadrantes pode impedir que agrupamentos 
distribuidos em mais de um quadrante sejam identificados. 



ANÁLISE ESPACIAL I 

• Método do vizinho mais próximo 

 

Como o nome já indica, baseia-se no cálculo da média 
da distância do ponto mais próximo. 
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Função K de Ripley 

Uma grande limitação da análise por quadrantes existe 
em função do tamanho do quadrante. 

A função K de Ripley incorpora a escala como variável, 
convertendo este dependência em uma vantagem. 

A área de estudo é dividida em uma série aleatória de 
zonas de análise que são estudadas em escalas 
distintas. 
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Processo pontual marcado 

Um processo pontual espacial é um modelo para configurações de 
ocorrências identificadas como pontos localizados no espaço. 

Considerando-se uma variável aleatória (marca) associada aos pontos, 
tem-se um modelo denominado de processo pontual espacial marcado. 

 O objetivo básico da análise de processos pontuais marcados é 
verificar se existe independência entre marcas e pontos.  
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Estudos de caso-controle 

Muito utilizados em questões de saúde. 

Em uma epidemia, por exemplo, quando não se sabe 
quantos indivíduos foram expostos ao agente causador é 
muito difícil estabelecer a razão de risco de contaminação. 

Faz-se então uma análise de dois grupos de indivíduos: os 
doentes e os não doentes. 

Os casos comparados devem ser em tudo semelhantes, 
exceto no desenvolvimento da doença, 

 



ANÁLISE ESPACIAL I 

Sistemas de Información Geográfica 
Víctor Olaya 
http://wiki.osgeo.org/wiki/Libro_SIG 
 
 
 
Análise Espacial de Dados Geográficos 
Suzana Druck, Marília Sá Carvalho, Gilberto Câmara, Antônio 
Miguel Vieira Monteiro 
ISBN: 85-7383-260-6 
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise/ 
 

http://wiki.osgeo.org/wiki/Libro_SIG
http://wiki.osgeo.org/wiki/Libro_SIG
http://wiki.osgeo.org/wiki/Libro_SIG
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise/
http://www.dpi.inpe.br/gilberto/livro/analise/


ANÁLISE ESPACIAL I 

OBRIGADO!! 

oscar@ippuc.org.br 


