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Cidacs

• Realiza estudos e pesquisas com base em projetos 

interdisciplinares originados na vinculação de 

grandes volumes de dados (Big Data), no âmbito 

das suas plataformas:

• Plataformas:

• Coorte de 100 Milhões de Brasileiros; 

• Plataforma Zika; 

• Tecnologias e Inovações para o SUS; 

• Equidade e Sustentabilidade Urbana; 

• Bioinformática e Epidemiologia Genética - Epigen. 

• Além disso, o Cidacs desenvolve novas 

metodologias investigativas e promove capacitação 

profissional e científica.



• Lidará com dados georreferenciados, mapas, 

imagens de satélite, ortofotos, etc.

• Produzirá um volume considerável de bases de 

dados geoespaciais temáticos que serão utilizadas 

como insumo às atividades de diversas pesquisas 

científicas. 

Cidacs



Sala Segura

• Garante a segurança física dos dados;

• Ambiente desconectado das demais áreas do 

Cidacs;

• Sem acesso à internet;

• Com monitoramento por circuito fechado de 

TV;

• Com controle de acesso duplo em todas as 

portas;

• Com estrutura de paredes reforçada com 

portas corta-fogo;

• Com eclusa com intertravamento;

• Com sistema de antipassback;

• Número de usuários com acesso é restrito, 

sendo que todos eles recebem orientações e 

sensibilização em Segurança da Informação, 

além de assinar termos de responsabilidade 

e sigilo;

• Conectada por meio de uma fibra óptica 

exclusiva e criptografada ao cluster 

computacional do Cidacs.



Sala Segura

• O acesso aos datasets anonimizados são autorizados 
aos pesquisadores vinculados aos projetos:

1. presencialmente, por meio de acesso aos 
servidores no centro; 

2. remotamente por VPN. 
• Todas as bases geradas no Cidacs têm o acesso 

controlado:
1. assinatura do termo de responsabilidade;
2. aplicação de boas práticas de segurança pelos 

pesquisadores.
• A identificação de indivíduos na base é feita através de 

códigos aleatórios distintos dos originais, prevenindo a 
reidentificação dos dados. 

• O Cidacs acredita que a geração de conhecimento deve 
ser livre e está estudando as melhores formas de 
aplicar a Abertura dos Dados (Open Data) nos datasets
produzidos no Centro.



Um produto: a Coorte de 100 milhões de brasileiros

• É constituída por 114 milhões de indivíduos pertencentes a famílias de baixa renda (que recebem renda per capita de 

menos de 3 salários mínimos) que são elegíveis para programas sociais do governo federal, representando cerca de 

55% da população brasileira. 

• Para esta população existem informações socioeconômicas, demográficas, de moradia, saneamento, remuneração e 

trabalho, despesas, escolaridade, composição familiar, nascimentos e mortalidade.

• Esta população foi obtida a partir do Cadastro Único, instrumento do governo federal que cadastra e caracteriza as 

famílias de baixa renda. 

• Considerou-se como critério de inclusão na Coorte, a data de cadastro do indivíduo. A extração foi obtida por meio do 

nome do indivíduo, nome da mãe, data de nascimento, número de identificação social (NIS) e a data de cadastro das 

famílias no Cadastro Único. Assim, foram identificados 114.001.661 de indivíduos e 40.542.929 de famílias. 

• Para constituir as informações longitudinais foram extraídos os dados atualizados entre o período de 2006-2015. 

• As atualizações cadastrais ocorrem para os beneficiários de programas sociais e para os indivíduos com alteração na 

composição familiar.



Record Linkage: POP100

Um produto: a Coorte de 100 milhões de brasileiros

À esta população foram 

vinculados os dados:

• Famílias beneficiárias do 

PBF por meio do NIS. Os 

dados sobre os 

beneficiários do PBF foram 

extraídos das folhas de 

pagamento do programa 

(2004-2015) considerando 

os titulares;

• SINASC (2001-2015);

• SIM (2000-2015);

• PMCMV;

• Condicionalidades de 

Saúde.



• Necessidade:
• Criação de ambiente seguro que permita o acesso aos dados geoespaciais para o Cidacs, 

a Fiocruz e diversas instituições brasileiras e estrangeiras.

• Requisitos:
• Estrutura integrada por dados geoespaciais distribuídos em diferentes SIG dos projetos 

científicos nacionais e internacionais; 

• Acesso via internet, com um mínimo de protocolos e especificações normalizadas;

• Conjuntos de dados geoespaciais e serviços criados e mantidos pelo Cidacs, Fiocruz e 

instituições parceiras;

• Disponibilidade com interoperabilidade garantida;

• Tecnologia e serviços de rede;

• Padrões que garantam o intercâmbio, acesso e uso.

IDE Cidacs 



• Projeto IDE Cidacs está criando e implantando um 

instrumento importante para pesquisa científica por 

facilitar o acesso, a identificação e o uso de dados 

geoespaciais que podem ser usados para compor 

representações do espaço onde estão os objetos de 

estudo.

• IDE corporativa que:
• Abranja e divulgue os dados e/ou metadados geoespaciais

para acesso dos próprios pesquisadores do Centro;

• Possibilite que colaboradores científicos e apoiadores 

tenham a devida permissão de acesso ao acervo produzido 

pelo Cidacs.

IDE Cidacs 



Fonte: Adaptado de SOUZA (2011).
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Georreferenciamento no Cidacs

IBGE – CNEFE
87.055.309
Endereços

Setor Censitário

Cadastro com 
Endereços

Cadastro com 
Endereços

Cadastro com 
Endereços

Cadastro com 
Endereços

Rotina de 

pareamento de 

endereço utilizando o 

CNEFE do IBGE, para 

determinar o setor 

censitário do 

endereço.



• Projetos que utilizam Sistema de Informação Geográfica:
• Social Policy & Health Inequality – SPHI Project – University of Glasgow

• WP1-Expandir o escopo da pesquisa de dados, adicionando dados espaciais à Coorte de 100 milhões;

• WP2-Criar o Índice de privação brasileiro;

• WP5-Avaliar o impacto do MCMV sobre tuberculose, hanseníase, hospitalizações na infância, 

desfechos cardiovasculares e cerebrovasculares;

• WP6- Medir o progresso no Brasil contra as metas dos ODS para as DNTs.

• Plataforma Zika - UFBA

• Efeito do PBF sobre as taxas de suicídio: uma análise longitudinal dos municípios 

brasileiros – Cidacs 

• Acompanhamento dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável - Cidacs

• Salud Urbana em América Latina (Salurbal) Project – UFMG, USP e University of Drexel

Georreferenciamento no Cidacs



Ambiente – Sala Segura

Dado Georreferenciado Individualizado

Rotina de pareamento de endereço utilizando o CNEFE

Determinar o setor censitário do endereço

Georreferenciamento no Cidacs
Recortes por Projetos Científicos

N° de óbitos;
N° de óbitos por CID.

Dado Georreferenciado Agrupado
Ambiente - GeoprocessamentoSetor 

Censitário

N° de nascidos vivos;
N° de nascidos vivos com 
baixo peso ao nascer.

Dado Georreferenciado Agrupado
Ambiente - Geoprocessamento

Município

N° de pessoas que comem 
feijão 1 ou 2 dias por semana;
N° de pessoas que comem 
fruta todos os dias.

Dado Georreferenciado Agrupado
Ambiente - GeoprocessamentoSetor 

Censitário
Cadastro com 

Endereços

Cadastro com 
Endereços

Cadastro com 
Endereços

Cadastro com 
Endereços



Ambiente - Sala Segura

Datasets Georreferenciados

Ambiente – Análise e Visualização

Ambiente - IDE

MPDG/IBGE/INDE

Diretório Brasileiro de Dados 
Geoespaciais - DBDG

Nacionais –
Públicos e Privados

Internacionais –
Públicos e Privados

Parceiros
SIG e SGBD Relacional + Extensão Espacial

Recortes

N° de óbitos;
N° de óbitos por CID;
N° de nascidos vivos;
N° de baixo peso ao nascer; etc.

Dado Agrupado
Ambiente - IDE

IDE Cidacs
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