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• Bacharel / Licenciado em Geografia (UNESP);

• Mestrando no Programa de Pós-Graduação em
Geografia (UNESP);

• Extensionista rural pela Fundação Instituto de Terras
do Estado de São Paulo (ITESP).

• Bacharela / Licenciada em Geografia (UNESP);

• Mestra em Ciências de Engª. Ambiental (USP);

• Dra. em Geografia (UNESP);

• Livre Docente em Cartografia (UNESP);

• Profa. Dra. Associada da UNESP Campus Rio Claro /  
PPGG UNESP.

CANTELLI, J.R.

PANCHER, A. M.



Pesquisa: Informações geográficas e dados espaciais 
aplicados à Assistência Técnica e Extensão Rural (ATER)

Objetivo: De que modo as geoinformações são utilizadas e de que forma elas contribuem para o 
trabalho de ATER?

Público-alvo: extensionistas rurais, técnicos operacionais e gestores que atuam em comunidades 
remanescentes de quilombos e assentamentos de reforma agrária no estado de São Paulo

Estudo de caso com 250 servidores da Fundação ITESP (universo)

Amostra compreendeu 144 respondentes

Questionário disponibilizado em ambiente virtual (Google Forms), com perguntas abertas e fechadas 
(Resolução CNS 466/2012)



Você já precisou de informações de caráter geográfico para desempenhar 
seu trabalho?

97%

3%

Sim Não



Descreva ao menos um caso em que você 
precisou de IG e para qual finalidade:

• Polígonos das áreas dos assentamentos e 

quilombos, dos lotes agrícolas e das áreas de 

reserva legal

• Pontos de captação de recursos hídricos

• Localização e delimitação das áreas de cultivos 

agrícolas e pastagens

• Pontos de localização de residências

• Delineamento de estradas rurais

• Elaboração de projetos de exploração 

agropecuária para obtenção de crédito rural

• Regularização (outorga) de uso de recursos 

hídricos

• Regularização e restauração ambiental de 

propriedades

• Orientações técnicas sobre manejo de 

pastagens

• Definição de trajetos para acesso às 

comunidades rurais



De que forma você, geralmente, obtém as 
geoinformações que precisa?
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Descreva situações em que dados apresentados em formato de 
mapa (dados espacializados) poderiam auxiliar seu trabalho:

• Distribuição da produção agropecuária pelos lotes dos assentamentos e áreas de 

quilombos

• Declividade das áreas

• Mapa cadastral com informações socioeconômicas das famílias

• Localização das nascentes e hidrografia da área

• Localização das áreas de reserva legal e demais áreas de proteção ambiental

• Infraestrutura existente no local



Você conhece ou já tinha ouvido falar de Infraestrutura de Dados Espaciais 
(IDE)?

47%

53%

Sim Não



Você já fez uso de alguma informação disponível em ambiente de 
Infraestrutura de Dados Espaciais (IDE)?

28%

72%

Sim Não



Cite ao menos um exemplo de informação disponível em 
IDE que você utilizou:

• Coordenadas geográficas de pontos de captação de recursos 

hídricos

• Mapa de tipos de solos

• Áreas de preservação ambiental declaradas no Cadastro 

Ambiental Rural (CAR)

• Hidrografia



Quais as principais dificuldades que você encontrou para 
acessar ou visualizar geoinformações em IDE?

• Demora para o carregamento das informações no visualizador

• Forma de organização do catálogo da base de dados

• Retorno insuficiente dos sistemas de busca de dados



Relação dos extensionistas rurais, técnicos e gestores 
de ATER com o uso da geoinformação:

Localização de elementos no 
espaço geográfico

Extensão ou padrões de 
distribuição de elementos

Correlações de fenômenos



Algumas considerações:

• IDE são razoavelmente conhecidas, mas pouco utilizadas pelos profissionais de extensão rural 

em SP

• Apresentam-se como potencial recurso:

• IDE paulistas disponibilizam parte das principais geoinformações demandadas pelos 

pesquisados (declividade, hidrografia, áreas ambientais, polígonos dos assentamentos)

• Há possibilidade de oferta de geoinformações necessárias para o trabalho de ATER na 

IDE-SP, que ainda encontram-se indisponíveis (ITESP aderiu à IDE-SP)

• Necessidade de divulgação e capacitação para melhor aproveitamento das plataformas.
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