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Principal mensagem 

Dependência espacial 
 

 
Primeira Lei da Geografia (Waldo Tobler):  

 
“Everything is related to everything else, but near 

things are more related than distant things” 
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GeoDa – https://geodacenter.asu.edu/  

https://geodacenter.asu.edu/
https://geodacenter.asu.edu/
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GeoDa – https://spatial.uchicago.edu/   

https://spatial.uchicago.edu/
https://spatial.uchicago.edu/
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Análise espacial 

Invariância locacional 
 Análise espacial não é invariante 

locacionalmente 
 Os resultados mudam quando as localizações 

do objeto de estudo mudam 
 “Onde” importa! 

 
Mapeamento e Geovisualização 

 Apresentando padrões interessantes 
 
Análise Exploratória de Dados Espaciais 

 Descobrindo padrões interessantes 
 
Modelagem Espacial 

 Explicando padrões interessantes 
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AEDE 

Análise exploratória de dados (AED) utiliza um 
conjunto de técnicas para: 
 

 maximizar insights sobre um banco de dados 
 descobrir estruturas subjacentes 
 extrair variáveis importantes 
 detectar outliers e anomalias 
 testar hipóteses subjacentes 
 sugerir hipóteses 
 desenvolver modelos parcimoniosos 

 
AEDE inclui os atributos espaciais dos dados 
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Geovisualização 

Além de mapeamento: 
 

 Combina mapas e métodos científicos de 
visualização 

 Explora a capacidade humana de 
reconhecimento de padrões 

 
Mapas estatísticos 
 

 Formas inovadoras de mapeamento (quantile 
map, percentile map, box map, standard 
deviation map) 

 
Map movie 
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Exercício 1 (mapping) 

Open and close a project 
 
Load a shape file with the proper indicator (Key) 
 
Select functions from the menu or toolbar 
 
Make a simple choropleth map  
  
Select items in the map 
 
Data: Morocco (gdppc_07), Brazil_UF (Y00, G00) 
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Variáveis estaduais, Atlas de Desenvolvimento Humano 

Código Descrição

D1 10% mais ricos / 40% mais pobres, 1991

D2 10% mais ricos / 40% mais pobres, 2000

D3 20% mais ricos / 40% mais pobres, 1991

D4 20% mais ricos / 40% mais pobres, 2000

G91 Índice de Gini, 1991

G00 Índice de Gini, 2000

T91 Índice de Theil, 1991

T00 Índice de Theil, 2000

Y91 Renda per Capita , 1991

Y00 Renda per Capita , 2000

RG91 % da renda proveniente de transferências governamentais, 1991

RG00 % da renda proveniente de transferências governamentais, 2000

RT91 % da renda proveniente de rendimentos do trabalho, 1991

RT00 % da renda proveniente de rendimentos do trabalho, 2000

PRG91 % de pessoas com mais de 50% da renda provenientes de transferências governamentais, 1991

PRG00 % de pessoas com mais de 50% da renda provenientes de transferências governamentais, 2000
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Exercício 2 (data) 

Open and navigate the data table 
 
Select and sort items in the table 
 
Create new variables in the table 
 
Data: Brazil_UF (Y00, G00) 
 
Quais estados apresentaram maior/menor 
crescimento da renda per capita no período 1991-
2000? 
 

Table > Field calculation 
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Exercício 3 (EDA) 

Uso de gráficos, como box plot, diagramas de 
dispersão, histogramas, etc. 
 
Visualização da distribuição não-espacial de uma 
variável 
 
Método linking and brushing: seleção das unidades 
regionais é simultânea em todas as representações 
de dados, i.e., tabelas, gráficos e mapas 
 
Data: Brazil_UF (Y00, G00) 
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Exercício 3 (EDA) 

Histograma:  
 
 Aproximação discreta da função densidade de uma 

variável aleatória 
 

Box Plot:  
 

 Mostra a mediana, primeiro e terceiro quartis de uma 
distribuição (pontos 50%, 25% e 75% na distribuição 
acumulada) 

 Noção de outlier: observação que se encontra a mais 
de um dado múltiplo (1.5 ou 3.0) do intervalo inter-
quartílico, acima ou abaixo dos percentis 75% e 25%, 
respectivamente 
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Box plot 
Outlier 

Número de 
observações 

Mediana 

Intervalo interquartílico 
(25% a 75%) 

Hinge = 1.5 
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Exercício 3 (EDA) 

Scatter plot (gráfico de dispersão): 
 
 Relação entre duas variáveis 

 
Correlation plot (gráfico de correlação): 
 
 Variáveis padronizadas para unidades de desvio-

padrão 
 

 Valores > 2: outliers! 
 

REVISÃO 
 
Data: Brazil_MR (RENDAPC) 
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