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1967
COCAR
IPEA 
Fundação IBGE

1994
CONCAR
AEB

15 presidentes:
10 economistas, 
2 ciências sociais
1 adm / eng / sem formação
1999-2017 – só economistas

8 presidentes: 
6 juristas, 
2 engenheiros e 
1 militar.

ONU: Geoinformação
será tão essencial no

século XXI quanto 
energia elétrica 

no século XX

Geografia e 
Cartografia oficial (?)

1ª.regulamentação

1999
Lei do Georreferenciamento

2008
INDE

2005
ANAC

2012
CAR
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2005
Google Earth1972

1º. LandSat

~2010
Popularização 
dos Drones

1992
World Wide Web

~2015
Big Data

~1940 (IIWW). sensores 
infravermelhos 

1909 – aerofotografia
~1930 – Radar

1962
1ª. fotografia orbital
MA-4-Mercury

1993
1º. Smartphone
IBM Simon

Mapa vira commodity
Mundo processa em 2 anos 90% dos 
dados de todo o resto da história

Mapa vira infraestrutura
Países devem promover cidadania 
por meio de IDEs (mapas públicos)

1969
Homem pisa na Lua
Internet (Arpanet)

1961
INPE

C     R     O     N     O     L     O     G     I     A

Políticas Públicas Geográficas
Gestão e planejamento depende da relação entre Geo e Direito

1938
IBGE 
Autárquico

1949
Aerolevantamento

1992
Agenda 21



O governo Castelo Branco (1964-1967): a criação do CMEABEUSC, do Cocar e da Fundação IBGE

DECRETO-LEI Nº 161, DE 13 DE FEVEREIRO DE 1967

(...)

Art. 1º Fica o Poder Executivo autorizado a instituir, 
vinculada ao Ministério do Planejamento e 
Coordenação Econômica, a Fundação Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (Fundação 
IBGE), a qual, na condição de órgão central, 
coordenará as atividades do sistema estatístico 
nacional, bem como as de natureza geográfica e 
cartográfica, realizando levantamentos e estudos 
naqueles campos, na forma da presente lei. 

Art. 32. Instituída a Fundação IBGE, em conformidade 
com o disposto no § 1º do art. 1º, será considerado 
extinto o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística, com os órgãos nêles integrados, 
constantes do art. 3º, incisos 1 a 4. 

DECRETO Nº 1.527, DE 24 DE MARÇO DE 1937

Art. 1º Fica instituido o Conselho Brasileiro de Geografia, incorporado ao
Instituto Nacional de Estatística o destinado a reunir e coordenar, com a
colaboração do Ministério da Educação e Saúde, os estudos sôbre a
Geografia do Brasil e a promover a articulação dos Serviços oficiais
(federais, estaduais e municipais), instituições particulares e dos
profissionais, que se ocupem de Geografia do Brasil no sentido de ativar
e sistematizado do território pátrio.

§ 1º A cooperação dos Serviços militares far-se-á sempre mediante
aprovação dos respectivos Estados-Maiores; e a cooperação dos demais
Serviços Officiais obedecerá aos dispositivos regulamentares
correspondentes; regulada a das instituições particulares por seus estatutos.

§ 2º Os serviços federais ficam obrigados a fornecer ao Conselho
Brasileiro de Geografia um exemplar de cada livro, mapa ou outra qualquer
publicação, referente a assuntos geográficos do Brasil, que não tenham
caráter secreto, bem como a prestar a colaboração e as informações que
forem solicitadas pelo Conselho, observadas as disposições regulamentares.

IBGE 1938 X Fundação IBGE 1967
Modelos de política pública geográfica



A Geografia de Estado militarizada (1964-1988)
E as correntes Quantitativa e Crítica

O governo Costa e Silva (1967-1969): a criação da Sudeco, a 
obrigatoriedade de prestação de informações estatísticas, o AI-5 e o 
Plano Nacional de Desenvolvimento

O governo Médici (1969-1974): o projeto Radam, o 
aerolevantamento, a criação do Inpe e o Tratado de Itaipu

O governo Geisel (1974-1979): a denúncia do acordo Brasil-Estados 
Unidos e a criação do Plano de Dinamização da Cartografia (PDC/78)

O governo Figueiredo (1979-1985): a regulamentação da profissão 
de geógrafo e a criação das instruções reguladoras das normas 
técnicas da cartografia nacional 

O governo Sarney (1985-1990): a regulamentação da plataforma 
marítima e a elaboração da Constituição Federal de 1988

Fonte: O Globo



A Geografia redemocratizada (desde 1988) 
e a construção do Direito Administrativo Geográfico

O governo Collor (1990-1992): a inoperância da Cocar, o atraso do Censo 
de 1991 e a Rio-92

O governo Itamar (1993-1994): a criação da Concar, do Sivam, da AEB, o 
prêmio Vautrin Lud de Milton Santos e a nova centralidade do Estado para 
a Geografia

O governo FHC (1995-2002): as reformas constitucionais, a instituição de 
agências, o Estatuto das Cidades e a Lei do Georreferenciamento

O governo Lula (2003-2010): a criação da LAI, da Anac, do PNDR, o 
advento do Google Maps, o papel da cartografia no Pré-sal e a concepção 
da Inde

O governo Dilma (2011-2016): a criação do CAR, do Estatuto da 
Metrópole, do Sinter e a atual base jurídica da Geografia e da Cartografia 
Oficial do Brasil

Fontes: Acervo IBGE, O Globo O governo Temer (2016-2018): regulação da regularização fundiária e 
urbanística

O governo Bolsonaro (2019-2022): base de Alcântara, fim da Concar e
cancelamento do Censo 2020



Source: The Boston Globe






IDE e Soberania
Questões de Geopolítica

Google Here MapsWaze Uber Facebook Garmin Tinder Pokémon GO



Natureza jurídica da IDE
Deveres dos Estados – Mapa como bem público

Rio 92: Mapa como bem público; infraestrutura 
geográfica como base do “inventário territorial”

Agenda 21

7.33. Todos os países, especialmente os países em
desenvolvimento, sozinhos ou em agrupamentos
regionais ou subregionais, devem obter acesso às técnicas
modernas de manejo dos recursos terrestres tais como
sistemas de informações geográficas, imagens/
fotografias feitas por satélite e outras tecnologias de
sensoriamento remoto. (...)

Dados, monitorização e prestação de contas
17.18 Até 2020, reforçar o apoio à capacitação para os países em 
desenvolvimento, inclusive para os países menos desenvolvidos e 
pequenos Estados insulares em desenvolvimento, para aumentar 
significativamente a disponibilidade de dados de alta qualidade, 
atuais e fidedignos, desagregados ao nível do rendimento, 
género, idade, raça, etnia, estatuto migratório, deficiência, 
localização geográfica e outras características relevantes em 
contextos nacionais



Natureza jurídica da IDE
Deveres dos Estados – Mapa como bem público

ESTADOS UNIDOS

Criação de agências reguladoras territoriais para 
padronizar, simplificar e interoperar a base cartográfica

Rio 92: Mapa como bem público; infraestrutura 
geográfica como base do “inventário territorial”



Natureza jurídica da IDE
Deveres dos Estados – Mapa como bem público

Rio 92: Mapa como bem público; infraestrutura 
geográfica como base do “inventário territorial”

Alemanha: Agência Federal de Cartografia e Geodésia
Bélgica: Instituto Geográfico Nacional
Bulgária: Agência de Geodésia, Cartografia e Cadastro
Espanha: Instituto Geográfico Nacional 
França: Instituto Nacional de Geografia e Informação 
Florestal 
Holanda: Agência de Cadastro e Registro de Terras
Itália: Agência Nacional de Cadastro, Cartografia, 
terras e Registro
Polônia: Agência de Geodésia e Cartografia
Portugal: Direção-Geral do Território

Alemanha: Agência Federal de Cartografia e Geodésia
Bélgica: Instituto Geográfico Nacional
Bulgária: Agência de Geodésia, Cartografia e Cadastro
Espanha: Instituto Geográfico Nacional 
França: Instituto Nacional de Geografia e Informação 
Florestal 
Holanda: Agência de Cadastro e Registro de Terras
Itália: Agência Nacional de Cadastro, Cartografia, 
terras e Registro
Polônia: Agência de Geodésia e Cartografia
Portugal: Direção-Geral do Território

Diretiva 2007/2/EC
INSPIRE Criação de agências reguladoras territoriais para 

padronizar, simplificar e interoperar a base cartográfica

UNIÃO EUROPEIA

http://eur-lex.europa.eu/JOHtml.do?uri=OJ:L:2007:108:SOM:PT:HTML


Natureza jurídica da IDE
Deveres dos Estados – Mapa como bem público

Bem privado x bem público (Avoid data trusts): 

Dever de tutelar os direitos de autor como possível 
instrumento de proteção das Empresas de Base Tecnológica 
(mapas).

Rio 92: Mapa como bem público; infraestrutura 
geográfica como base do “inventário territorial”

Criação de agências reguladoras territoriais para 
padronizar, simplificar e interoperar a base cartográfica



Natureza jurídica da IDE
Deveres dos Estados – Mapa como bem público

One Map Policy: O dever de constituir e regular a IDE com base 
única (forma universal, simples, módica e interoperável).

Mesmo princípio dos EUA de monopólio natural enquanto 
pressuposto do modelo.

Rio 92: Mapa como bem público; infraestrutura 
geográfica como base do “inventário territorial”

Criação de agências reguladoras territoriais para 
padronizar, simplificar e interoperar a base cartográfica

INDONÉSIA



Natureza jurídica da IDE
Deveres dos Estados – Mapa como bem público

Rio 92: Mapa como bem público; infraestrutura 
geográfica como base do “inventário territorial”

Criação de agências reguladoras territoriais para 
padronizar, simplificar e interoperar a base cartográfica

MÉXICO



Natureza jurídica da IDE
Deveres dos Estados – Mapa como bem público

Rio 92: Mapa como bem público; infraestrutura 
geográfica como base do “inventário territorial”

ZIMBÁBUE

Criação de agências reguladoras territoriais para 
padronizar, simplificar e interoperar a base cartográfica



Natureza jurídica da IDE
Deveres dos Estados – Mapa como bem público

O dever de tornar precisa a localização
(Combate a informalidade territorial – fator de injustiças) 

Rio 92: Mapa como bem público; infraestrutura 
geográfica como base do “inventário territorial”

CRP 1976: responsabilidade do Estado, por meio de
organismos próprios, em ordenar e promover o
ordenamento do território com base na correta
localização das atividades (art. 66º, 2, “b”), que reclama
uma ação dos poderes públicos com vista à sua defesa e
preservação (Gomes Canotilho; Vital Moreira, pp. 845-846),
sendo sua responsabilidade assegurar uma política
científica e tecnológica favorável ao desenvolvimento do
país (art. 81º, “l”).

J. J. Gomes Canotilho e Vital Moreira. Constituição da República Portuguesa Anotada. Volume 1. Coimbra
Editora, Coimbra, 2007.

Criação de agências reguladoras territoriais para 
padronizar, simplificar e interoperar a base cartográfica



Geografia oficial: O dever de representar graficamente o 
território nacional (Direito de ir e vir pressupõe para onde)

Art. 21, XV: Compete à União 
organizar e manter os serviços 
oficiais de estatística, geografia, 
geologia e cartografia de âmbito 
nacional.

Art. 22, XVIII: Compete 
privativamente à União legislar 
sobre sistema estatístico, 
cartográfico e geológico.

Natureza jurídica da IDE
Deveres dos Estados – Mapa como bem público

Decreto n. 6.666/2008 – Institui a INDE
Não há lei que a respalde

Brasil real:

8.514.876 Km²

Brasil “notarial”:

~ 9.150.000 km²

CAR: 1 milhão de km2 de sobreposição de poligonal
(19º. Maior país do mundo)

IPTU do puxadinho: cada município usa a
base mais conveniente



Concessão (Lei 8.987/95)Licitação (Lei 8.666/93)

• Mesmo mapa vendido várias vezes;
• Cada entidade gere seu próprio mapa;
• Baixa interoperabilidade
• Diferenças entre referências geodésicas;
• Baixa performance empresarial (produto);  
• Desperdício de recursos públicos;
• Incapacidade de definição de responsabilidades 

(p. ex., explosão de bueiros)

Mapa como produto para finalidade pública
A construção da Geografia e Cartografia oficial



Concessão (Lei 8.987/95)Licitação (Lei 8.666/93)

• Mapa é bem público (essential facility)
• Mapa vendido uma única vez (monopólio natural);
• Cada entidade contribui para formar a INDE;
• Alta interoperabilidade;
• Unidade das referências geodésicas;
• Alta performance empresarial (serviços);  
• Otimização dos recursos públicos;
• Capacidade de definição de responsabilidades sob 

plataforma única

Mapa como infraestrutura para finalidade pública
A construção da Geografia e Cartografia oficial

Infra: Necessidade de regulação



* Caráter ilustrativo e amostral Fonte: Ugeda, Luiz. 2017

Infra* Política 
Nacional

Conselho 
Nacional

Regulação e 
fiscalização

Órgãos de produção de 
infraestrutura

(empresas e órgãos públicos, 
sociedades de economia mista 

e fundações)

Profissões envolvidas

Geo x Concar x
Fundação IBGE, DSG, 
empresas públicas e 

privadas.

Engenheiros Cartógrafos, 
agrimensores, topógrafos, 
geógrafos, Engenheiros 

ambientais

Energia Pol.Energética
Nac. CNPE ANEEL

Eletrobras, empresas 
estaduais, empresas 

privadas, etc.
Engenheiro eletricista

Petróleo Pol.Energética
Nac. CNPE ANP Petrobras, empresas 

privadas Engenharia de minas, Geólogo

Telecom Pol. Nac. de 
Telecom. CONTEL ANATEL Telebras, empresas 

privadas
Engenheiro de 

telecomunicações

Mineração Pol. Mineral 
Brasileira CNPM ANM CPRM, empresas 

privadas Engenharia de minas, Geólogo

Rodovias
Pol. Nac. de 
Transportes 
Rodoviários

CONIT ANTT, órgãos 
estaduais

DNIT, DER, empresas 
privadas

Engenheiro civil, Engenheiro 
de Transportes

Espacial PNDAE x AEB INPE, Telebras, 
empresas privadas Engenharia aeroespacial

Mapa como infraestrutura para finalidade pública
Quem regula a Geografia e Cartografia oficial?

Política nacional
Código Geográfico 

Nacional

Conselho Nacional
Concar

Órgão regulatório
?

Profissões envolvidas
Engenheiro cartógrafo

Geógrafo
Agrimensor
Topógrafo



Por uma Política Pública Geográfica e Cartográfica

Trajetória brasileira na governança setorial:

1938: Vanguarda mundial (Teixeira de Freitas): Geografia e Estatística em mesma 
estrutura autárquica;

1967: Fundação IBGE. Opção pela estatística e cartografia (na prática segregou a 
Geografia do sistema);

1988: CF fala em Geografia e Cartografia oficial;

1992: Rio 92 traz conceito de geografia enquanto infraestrutura;

1994: Cria a Concar, mas não há órgão oficial para executar suas diretrizes; e

2008: Cria a INDE por Decreto, sem processo legislativo. Congresso Nacional nunca 
debateu Política Geográfica na história do Brasil (sempre por Decreto-Lei)

2019: Extingue a Concar



Por uma Política Pública Geográfica e Cartográfica

Defender a criação de uma legislação que atribua noção de sistema e funções 
autárquicas a Geografia e Cartografia oficial.. Caminhos possíveis (benchmark global):

Delegar aos Estados competência para criarem agências estaduais de regulação de 
dados espaciais, mantendo na União a função de conselho (Modelo EUA e 
alemão);

Atribuir funções de Estado ao IBGE, na qualidade de autarquia (Modelo brasileiro 
1938 e mexicano);

Criar agência reguladora específica para regular IDE (Modelo europeu e indonésio);

Atribuir a órgão gestor de terras (p. ex., Incra ou cartórios) função de regular o 
território (Modelo russo); ou

Atribuir a Agência Espacial Brasileira (AEB) a regulação de dados espaciais (Modelo 
africano)



Por uma Política Pública Geográfica e Cartográfica

Tribunais de conta devem fortalecer o conceito de monopólio natural da IDE: 
Fazer o mapa uma vez, usá-lo várias vezes

Criar o mercado Geo no Brasil. Incentivar startups para fomentar soluções que 
utilizem a One Map Policy brasileira;

Fortalecer as profissões Geo, que contam com cada vez maior informalidade 
(Engenharia cartográfica, agrimensura, topografia, Geografia etc). 

País com precisão territorial: Ter (ou não) uma Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE) como 
bem de domínio público é um problema de soberania. O país que não programa será 
programado. 

Modelo regulatório: Haver instância que exerça contenciosos administrativos pela via 
regulatória, no sentido de resolver conflitos territoriais e defender o sistema geográfico e 
cartográfico nacional, tornando-o oficial. Fomentar a regularização territorial do país é um 
desafio das democracias. 



Luiz Ugeda
ugeda@geodireito.com

OBRIGADO
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