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1. Resumo 

O Instituto Brasileiro de Geográfica e Estatística (IBGE) disponibilizada um conjunto 

de bases de dados em seu site para divulgação dos levantamentos que realiza. 

Neste sentido, o presente projeto tem como objetivo o desenvolvimento uma 

ferramenta de software, denominada IMCODI,para permitir que tais bases de dados 

possam ser consultadas em uma única plataforma. Para isso, a ferramenta IMCODI 

permite a importação dos dados disponibilizados pelo IBGE e, em seguida, fornece 

um ambiente de consultas simples e intuitivas aos usuários. 

 

2. Introdução 

O IBGE (IBGE, 2014) é o órgão responsável pela coleta de dados dos mais diversos 

tipos em todas as regiões do Brasil, que são disponibilizados à sociedade. Porém, 

uma parte desses dados é disponibilizadaem formato textual ou em planilhas 

eletrônicas, dificultando a compreensão pelo usuário final.Neste cenário, torna-se 

necessário o desenvolvimento de uma ferramenta de software que permita a 

importação e visualização dos dados disponibilizados pelo IBGE com intuito de 

facilitar a visualização e a análise de informações de extrema importante para a 

sociedade brasileira. 

 

3. Objetivos 

Este projeto tem por objetivo o desenvolvimento de uma ferramenta denominada 

IMCODI (Importação e consulta aos dados do IBGE) que seja capaz de converter 

tais dados (chamados microdados) para um sistema gerenciador de banco de dados 

e permitir a elaboração de consultas de maneira fácil e intuitiva. 

 

4. Metodologia 

O presente trabalho tem caráter exploratório e aplicado, pois se busca entender 

como os dados são disponibilizados pelo IBGE e a forma de distribuição de tais 

dados para a sociedade e, em seguida, busca-se desenvolver uma ferramenta de 

software gratuita que permita a importação e a execução de consultas aos arquivos 



de microdados do IBGE(IBGE, 2014).Os dados a serem convertidos são 

disponibilizados pelo próprio IBGE sem cadastro prévio. 

O plano de trabalho foi elaborado comtemplando as seguintes atividades: 

Atividade 1: Levantamento bibliográfico (artigos, livros, entre outros); 

Atividade 2: Planejamento dos principais módulos: Autenticação, Conversão e 

Consulta; 

Atividade 3: Planejamento do processo de importação e coleta de dados; 

Atividade 4: Elaboração do projeto de interfaces gráficas (telas); 

Atividade 5: Codificação das interfaces gráficas; 

Atividade 6: Codificação dos módulos principais; 

Atividade 7: Testes e validação da ferramenta de software. 

O levantamento bibliográficoé realizado com base em artigos científico-

tecnológicos, dissertações de mestrado, teses de doutorado, livros e portais de 

periódicos. 

A validação da ferramenta será realizada por meio de testes que objetivarão 

verificar a exatidão do processo de conversão, comparando os dados fornecidos 

pelo IBGE com os dados convertidos, bem como a facilidade de elaboração e 

execução de consultas aos dados. 

Os recursos usados para o projeto envolvem apenas hardware e software, 

destacando-se entre eles: 

Hardware: foi utilizado um Notebook Intel core2 Duo, 4 GB de RAM, 320 GB 

de HD,Windows 7 Ultimate64 Bits. 

Software: foi utilizada a linguagem Java(Oracle, 2014), o ambiente de 

desenvolvimento integrado NetBeans 7.4, juntamente com o sistema gerenciador de 

banco de dados (SGBD) PostgreSQL 9.3 (The PostgreSQL Global Development 

Group, 2014). 

 

5. Desenvolvimento 

No sentido de alcançar os objetivos, o desenvolvimento da ferramenta IMCODI foi 

dividido em três módulos principais:  



- Módulo de Autenticação:é responsável pela validação e acesso de 

usuários à ferramenta IMCODI. Dentre as principais funcionalidades do presente 

módulo, destacam-se: cadastrar usuário, autenticar usuário e listar usuários, sendo 

está última acessada que somente por usuários administradores. 

- Módulo de Conversão: permite aimportação e conversão das bases de 

dados do IBGE para a ferramenta IMCODI, a qual utiliza um banco de dados para o 

armazenamento dos dados importados.  

- Módulo de Consulta: que será responsável pela pesquisa e visualização 

dos dados importados. Dentre as principais funcionalidades do presente módulo, 

destacam-se: pesquisar informações nas bases de dados, apresentar os dados de 

forma organizada e objetiva ao usuário.  

 

6. Resultados Preliminares: 

Os resultados preliminares que se destacam até o momento são:  

a) O módulo de Autenticação já foi finalizado, ou seja, as funcionalidades para 

cadastrar usuário, listar usuários e autenticação já foram codificadas; 

b) As interfacesgráficas do Módulo de Consultas e do Módulo de Conversão já 

foramelaboradas; 

c) O modelo de dados necessário para o armazenamento informações a serem 

importadas do IBGE foi finalizado. 
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