1

Seminário Internacional
COMPARTILHANDO INFORMACÃO AMBIENTAL:
QUESTÕES SOBRE A DIFUSÃO DE DADOS AMBIENTAIS LIVRES NA AMÉRICA LATINA
23 e 24 de agosto 2012
Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre
Organizadores
Centro de Ecologia – IB – Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Brasil)
Laboratoire PRODIG – Université Panthéon Sorbonne (França)
Institut de Recherche pour le Développement – Brésil (França)
Instituto Gino Germani – Universidad de Buenos Aires (Argentina)
Pode acessar o pre-programa do seminário na página : http://baguala.hypotheses.org/seminarporto-alegre-2012 . Este programa será completado com propostas adicionais recebidas até o 30
de junho de 2012.
UM OLHAR MÚLTIPLO SOBRE DADOS AMBIENTAIS DE ACESSO LIVRE. Observa-se atualmente um

processo dinâmico de liberação de dados ambientais de acesso lívre na Internet, ligado a uma série
de fatores convergentes. A permanente inovação tecnológica é acompanhada pela crescente
exigência de informação do cidadão sobre seu entorno, pelo reconhecimento da parte do Estados
de um direito à informação, de uma aceleração das mudanças ambientais, dos riscos a elas
associados e dos conflitos derivados. Se multiplicam em consequência na Rede sites como
observatórios de biodiversidade, de conflitos ambientais, sistemas de informação geográfica,
infraestruturas de dados espaciais, e uma multitude de sites que oferecem dados livremente
acessíveis. O importante volume de dados liberados e o caráter recente desse processo ainda não
permitem responder algumas perguntas importantes que se abrem no campo ambiental. Quais são
as características da informação ambiental em acesso livre na Rede, suas semelhanças e diferenças
com outros tipos de informação? Que estratégias de difusão são adotadas pelas pessoas ou
instituições que escolheram compartilhar seus dados, e quais são suas opções técnicas? É possível
medir o impacto social da informação assim divulgada? Que mudanças traz esse fato na percepção
dos problemas ambientais pelo cidadão, nas formas de desenvolver políticas públicas de gestão
ambiental, e no controle social sobre essa gestão?
O seminário “Compartilhando informação ambiental” propõe reunir pessoas de diversos horizontes
profissionais interessados nas implicações científicas, instituicionais e sociais dos dados ambientais
de acesso livre na Internet. Para conseguir esboçar respostas às perguntas mencionadas é
necessário reunir tanto organizações encarregadas de liberar dados ambientais, como seus
potenciais usuários e pesquisadores de vários campos do conhecimento. É também necessário
juntar especialistas de temas aparentemente afastados entre eles (biodiversidade, poluição,
conflitos ambientais, uso do solo, etc.) ou de diferentes formatos de dados (espaciais, estatísticos,
de jornais, etc.), mas que em conjunto formam a oferta atual de dados ambientais de acesso livre.
INICIATIVAS LATINOAMERICANAS EM DADOS AMBIENTAIS LIVRES NA WEB: QUAL O BALANÇO?. A

proposta do seminário é convidar os participantes para discutir as questões ligadas às iniciativas de
liberação de dados ambientais na América Latina. Como adaptar os projetos de liberação aos
diferentes territórios do continente? Que tecnologias ou formatos de dados são os mais adequados
para informar sobre temas ambientais? Como pensar sistemas de informação livre transfronteriços
sobre o continente? Que mudanças trouxe a internet para o acesso à informação ambiental? Quais
são os impactos dos dados livres para a democracia e a governabilidade ambiental?
O nosso objetivo é reunir pessoas de vários países, para compartilhar e debater as expêriencias
latinoamericanas, na presença de membros de instituições européias especializadas em informação
ambiental, e com a apresentação dos resultados preliminares do projeto de pesquisa Baguala,
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sobre os usos sociais dos dados ambientais lívres na Argentina, Bolívia, Brasil e França (site :
http://baguala.hypotheses.org/).
EIXOS TEMÁTICOS. Convidamos as pessoas interessadas em apresentar uma proposta ligada a
pelo menos um dos quatro eixos abaixo:
1. Apresentação detalhada de iniciativas de liberação de dados ambientais na Internet.
História do projeto, do seus aspectos técnicos e organizacionais, aplicações atuais, evolução
temporal e perspectivas de evolução. Incluímos nessa categoria projetos específicos na Rede
(observatório ambiental, infraestrutura de dados espaciais, site portal sobre temática particulares)
e políticas más gerais de difusaõ de dados.
2. Métodos de análise da oferta de dados ambientais livres. Apresentação de métodos de
análise, estudos da heterogeneidade de cobertura espacial de dados livres, identificação de lacunas
de informação sobre territórios ou temas particulares, caraterização dos atores sociais emergentes
na produção e difusão de dados ambientais livres.
3. Dados de acesso livre e governabilidade ambiental. Políticas públicas de liberação de
dados de acesso livre, desafios políticos da construção de bases de dados livres, modos de seleção
entre dados liberáveis e não liberáveis (ou “estratégicos”), papel dos dados livres nas políticas
ambientais públicas, usos dos dados livres pelo cidadão.
4. Como medir o impacto social dos dados ambientais de acesso livre? Metodologias
utilizadas para essa medição, estudos de caso, caraterização dos principais tipos de usuários de
dados ambientais livres, diferenciação do impacto em função do tipo de formato do dado (espacial,
estatístico, iconográfico, etc.).
APRESENTAÇÃO E SELECÇÃO DE PROPOSTAS. Convidamos pesquisadores, instituções públicas ou

privadas interessadas na temática dos dados ambientais livres, assim como usuários desses dados
(ONG, consultores, associações...) a apresentar uma proposta no âmbito das perguntas formuladas
nos parágrafos iniciais do chamado e dos quatro eixos temáticos. A data limite para envio de
propostas (resumos curto de 450 palavras) é 30 de junho de 2012. As propostas aceitas serão
incluídas em sessões paralelas ao programa já estabelecido (olha a lista de participantes já aceitos
em: http://baguala.hypotheses.org/seminar-porto-alegre-2012). As exposições poderam ser feitas
em portugês, espanhol ou inglês.
PÔSTERS CIENTÍFICOS. Podem ser enviados pôsters científicos para sua apresentação no
seminário até 30 de julho de 2012, por correio, a: Heinrich Hasenack, LabGeo, UFRGS – IB –
Centro de Ecologia, Av. Bento Gonçalves, 9500 Prédio 43411 / 203 – Bairro Agronomia, CEP
91540-000 Porto Alegre RS, Brazil.

! – Recomenda-se consultar aos organizadores sobre a

pertinência do pôster proposto, para garantir sua apresentação.
CUSTEIO DO SEMINÁRIO E INSCRIÇÃO. A assistência ao seminário como painelista é gratuita. Para

assistir como ouvinte, o custo é de 60 reais. É obrigatória a inscrição prévia, através do e-mail
pierre.gautreau@univ-paris1.fr
COMITÉ CIENTÍFICO

- Heinrich Hasenack (Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre).
- Gabriela Merlinsky (Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires).
- Pierre Gautreau (Université Panthéon Sorbonne, Paris).
- Yuri Sandoval (Universidad Mayor de San Marcos, La Paz).
- Arilson Favareto (Universidade Federal do ABC, São Paulo)
- Richard Raymond (Centre National de la Recherche Scientifique, Paris)
- Matthieu Noucher (Centre National de la Recherche Scientifique, Bordeaux)
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DATAS IMPORTANTES

- 30 de junho de 2012: data limite para envio de propostas.
- 30 de julho de 2012: data limite para envio de pôsters.
ORGANIZADORES

Laboratório de Geoprocessamento
Centro de Ecologia, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, Brasil.
http://www.ecologia.ufrgs.br/labgeo/

Laboratorio PRODIG
Centre National de la Recherche, Université Paris 1 Panthéon Sorbonne,
Institut de Recherche pour le Développement.
http://www.prodig.cnrs.fr/

Institut de Recherche pour le Développement - Brésil
http://www.brasil.ird.fr

Instituto de Investigaciones Gino Germani
Universidad de Buenos Aires.
http://iigg.sociales.uba.ar/

Projeto Baguala
“Usos de bases de dados geoambientais de
acesso livre na América do Sul e França”
http://baguala.hypotheses.org/

CONTATO

Pierre Gautreau: pierre.gautreau@univ-paris1.fr
Heinrich Hasenack: HHasenack@ufrgs.br
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Formulário de apresentação de propostas
Seminário “COMPARTILHANDO INFORMACÃO AMBIENTAL: QUESTÕES SOBRE A DIFUSÃO DE DADOS
AMBIENTAIS DE ACESSO LIVRE NA AMÉRICA LATINA”, 23 e 24 de agosto 2012, Universidade
Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), Porto Alegre, Brasil.

Nome da expositora/ do expositor :
Nome da instituição:
E-mail de contacto:
Telefone:
Título da proposta:
Resumo da proposta (máximo de 450 palavras):

Eixos:

□ 1□

2

□

3

□
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Data importantes: a proposta deve ser enviada no máximo até 1° de março 2012.
Enviar a : Pierre Gautreau, pierre.gautreau@univ-paris1.fr

