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Sobre os Indicadores do ODS  

• Grande diversidade de informações, de diversas fontes e instituições 

• O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) produz apenas 

parte das informações necessárias para produzir os indicadores dos 

ODS 

• Para a implementação de políticas para os ODS, é necessário que as 

informações sejam apresentadas com desagregação temática e 

geográfica 

• Maior desagregação geográfica está disponível em censos do que em 

períodos intercensitários para muitos indicadores 

• Diferentes tipos de informações: censos e pesquisas em residências 

tradicionais, registros administrativos, sensores remotos, sensores de 

solo 



O que é necessário para trabalhar com os ODS? 

• Experiência para produzir e disseminar estatísticas tradicionais com 

toda a desagregação necessária 

• Experiência para trabalhar com sensores remotos (sensoriamento 

remoto / imagens de satélite) 

• Experiência para trabalhar com registros administrativos 

• Experiência para produzir informações geográficas e estatísticas 

integradas 

• Produzir diferentes tipos de informações regularmente 

• Experiência para integrar diferentes tipos de informações de muitas 

organizações diferentes 

• Promover uma articulação institucional entre muitas organizações 

diferentes 

• Alguma capacidade técnica adicional para indicadores específicos  

 

 

•   

 



Coisas que já existem no Brasil que facilitam a tarefa 

• Geografia e estatística na mesma instituição, o IBGE 

• Adoção de padrões internacionais (SDMX, OGC ...): esta é a chave 

entre muitas fontes e instituições diferentes 

• Adoção de modelo e estrutura (GSBPM, GSGF ...): pode fornecer 

geografias comuns para os ODS e outras informações 

• A existência de sistemas de armazenamento e disseminação de 

informações estatísticas e geográficas 

• A existência de um programa genérico de treinamento institucional 

• Comissão Nacional dos ODS 

• O IBGE participa de grupos de trabalho das Nações Unidas para a 

produção de informações geográficas para os ODS, integração de 

informações geoespaciais e estatísticas e o Grupo de Estatísticas 

Rurais da FAO 



Comissão Nacional ODS 



A produção de indicadores para o  

ODS 11 



ODS 11: algumas definições geográficas e informações 
necessárias 

•Cidade 

•Área Urbanizada / Construída 

• Rural / Urbano 



ODS 11 - Definições geográficas e informações necessárias 

Cidade: já temos a definição e identificação de cidades, definidas por 

informações estatísticas e geoespaciais. 

Concentração urbana de 

Belo Horizonte 



Área urbanizadas / edificadas: temos todas as áreas urbanas com mais de 

100.000 habitantes delimitadas em uma escala de 1: 50.000. Estamos 

trabalhando para delimitar outras áreas urbanas para a divulgação dos 

resultados do Censo 2020. Essas informações serão usadas diretamente 

nos ODS, mas também para melhorar a classificação do Censo e os dados 

de uso da terra. 

ODS 11 - Definições geográficas e informações necessárias 



ODS 11 - Definiciones geográficas e información necesarias 

Definição Rural / Urbana: Estamos trabalhando em abordagens para 

classificar as áreas urbanas e rurais de diferentes maneiras. No Censo de 

2020, planejamos ter mais de uma classificação urbana / rural. A principal 

fonte de informação para esta classificação são áreas urbanizadas, 

localização, dados de deslocamento e hierarquia urbana. Realizamos um 

seminário com várias instituições em 2018 para discutir a temática. 

Tipologia  

Rural-Urbano 



Destaques 

• Campanha global pela inclusão de um objetivo dedicado às cidades 

• Novo desafio na produção de estatísticias oficiais. Não é uma área ou 

temática tradicional 

• Muitas “especialidades” e temas 

• Grande presença de dados locais, ou seja, na esfera municipal 

 

 



Status atual do ODS 11 
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Status atual do ODS 11 



11.1.1 Proporção de população urbana vivendo em 
assentamentos precários, assentamentos informais ou 
domicílios inadequados 

O indicador 11.1.1 possui duas dimensões: 

 

A) Proporção da população urbana que vive em moradias inadequadas 

 

B) Proporção da população urbana que vive em favelas e assentamentos 

improvisados (componente geoespacial) 



11.1.1 Proporção de população urbana vivendo em 
assentamentos precários, assentamentos informais ou 
domicílios inadequados 

A) Proporção da população urbana que vive em moradias inadequadas 

 

•  Essa parte do indicador pode ser produzida com uma abordagem 

estatística, usando uma pesquisa de habitação ou um censo 

•  Nenhuma informação geoespacial específica é necessária 



11.1.1 Proporção de população urbana vivendo em 
assentamentos precários, assentamentos informais ou 
domicílios inadequados 

B) Proporção da população urbana que vive em favelas e assentamentos 
improvisados 

• Esta parte de um indicador precisa de uma abordagem geográfica 

• É necessário identificar e delimitar todas as áreas de favelas / 
assentamentos improvisados 

• As favelas / assentamentos improvisados são muito dinâmicos e mudam 
seu território muito rapidamente. É necessária uma rotina sistemática de 
monitoramento 

• Não é possível atualizar os dados da população nas favelas todos os 
anos. Somente no censo é possível fazê-lo 

• Os governos locais têm informações sobre a situação fundiária das 
cidades, informações centrais sobre esse assunto. É necessário um 
registro de endereço atualizado e georreferenciado 

• Disponibilidade de subsídios (imagens de satélite) para identificação por 
sensoriamento remoto 

 



O desafio de retratar a realidade 



Introdução de imagens de satélite para todas as 
áreas urbanas  



Introdução de imagens de satélite para todas as 
áreas urbanas  



Introdução de imagens de satélite para todas as 
áreas urbanas  



11.2.1 - Proporção de população que tem acesso adequado a 
transporte público, por sexo, idade e pessoas com 
deficiência 

• Melhorar os registros administrativos: pontos de ônibus, estações de 

metrô, trem e outras informações de transporte em um registro 

atualizado e georreferenciado 

 

•  No caso de concessões à iniciativa privada, colocar como uma das 

obrigações da concessionária 

 

• É necessário que o Censo tenha a população georreferenciada em 

um registro de endereços atualizado e nacionalmente padronizado 

 

•  Outras maneiras de avaliar a mobilidade urbana: tempo de 

deslocamento para trabalho e estudo 



11.3.1 - Razão da taxa de consumo do solo pela taxa de 
crescimento da população 
11.7.1 - Proporção da área construída cidades que é espaço 
público aberto para uso de todos, por sexo, idade e pessoas 
com deficiência 

• Que cidade é desejada? Densa e compacta? Cidade expandida? 

Este indicador fornece informações centrais para o planejamento 

urbano e a tomada de decisões. 

 

• Espaço aberto para uso público: é uma informação muito difícil de 

obter. Não é difícil encontrar um espaço aberto a partir do 

sensoriamento remoto / varredura de imagens de satélites, mas é 

difícil saber se o espaço aberto é um espaço público. É uma 

combinação entre informações de sensoriamento remoto e registro 

administrativo. Os governos locais têm essa informação 

 

• É necessário que o Censo tenha a população georreferenciada em 

um registro de endereços atualizado e nacionalmente padronizado 

 

 

 



ODS 11 - Definições geográficas e informações necessárias 

Área urbanizadas / edificadas: Estamos desenvolvendo um processo para 

monitorar o crescimento da área urbanizada, a fim de oferecer informações 

no nível local. Vamos trabalhar nisso este ano. 



ODS 11 - Definiciones geográficas e información necesarias 

Desafio das áreas urbanizadas/edificadas : Criar um processo de 

monitoramento contínuo das manchas urbanizadas e relacionar com o 

crescimento populacional a fim de gerar o indicador do ODS 11.  

 



Observações finais e desafios 

• Os indicadores mencionados apresentam forte correlação e podem 

subsidiar o planejamento urbano e a melhoria da qualidade de vida 

da população das cidades e comunidades 

 

• Informações georreferenciadas para monitorar e implementar a 

agenda 2030 

 

• População georreferenciada em um cadastro atualizado e 

nacionalmente padronizado 

 

• Estabelecer uma rotina sistemática para monitorar e melhorar os 

registros administrativos 

 

• Esforço institucional para integrar informações nacionais (Censo e 

outros dados) com informações locais 

 

• Desenvolver um Censo Geográfico, a fim de obter as informações 

necessárias para os ODS 

 

 



Obrigado! 

 

cayo.franco@ibge.gov.br 
 

 


