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Objetivo

Compreender os fundamentos de geoinformação e Infraestrutura de Dados 
Espaciais abordando conceitos, objetivos, antecedentes, arquitetura, padrões, 
normas e modos de adesão à INDE, pela apresentação de seus enfoques 
conceitual, histórico-contextual, organizacional e técnico. 



Conteúdo

1.	 Informação geoespacial: conceito, relevância, usos e motivação das IDEs. 
2.	 Infraestrutura	de	Dados	Espaciais	-	IDE:	conceito,	finalidade,	componentes 

e contexto. 
3.	 Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais - INDE: antecedentes, objetivos, 

modelo organizacional, arquitetura, padrões. 
4.	Conjuntura e processo de adesão à INDE. 



Informação geoespacial



Informação geoespacial
Geoinformação – gi

“Dado ou informação geoespacial é aquele que se distingue por sua componente 
espacial, que associa a cada entidade ou fenômeno uma localização na Terra, 
traduzida por sistema geodésico de referência, podendo ser derivada 
das tecnologias de levantamento associadas a sistemas globais 
de posicionamento apoiados por satélites, bem como de mapeamento 
ou de sensoriamento remoto.” (Decreto 6666/08).



Usos e aplicações da 
geoinformação



Usos e aplicações da geoinformação

Defesa e inteligência Segurança públicaGerenciamento de 
riscos e respostas a 
desastres



Usos e aplicações da geoinformação

Infraestrutura de 
transportes

Energia e 
comunicações

Gerenciamento de 
recursos naturais



Usos e aplicações da geoinformação

Monitoramento 
ambiental

Governo eletrônico Sistemas de cadastro 
urbano e rural



Usos e aplicações da geoinformação

Serviços de 
posicionamento e 
navegação

Pesquisa e educação Serviços de localização



A evolução das geotecnologias

Grande aumento da disponibilidade e uso de GI

A informação geoespacial é cada vez mais facilmente coletada, 
difundida e utilizada pelos mais variados usuários e produtores



Novos usos e usuários de geoinformação



Novos usos e usuários de geoinformação



Convergência da geoinformação

 ▪ Aproximação do cidadão;
 ▪ Uso de dispositivos móveis;
 ▪ Mídias sociais;
 ▪ Demanda por informações em tempo real;
 ▪ Cartografia	colaborativa.



Caso de uso:
gerenciamento de riscos

821 municípios 
com riscos.

286 municípios 
prioritários para 
2012, 2013, e 2014.

Em 2012, o Brasil investiu mais de R$ 7 bilhões em obras de prevenção, 
mapeamento de riscos e preparação de equipes para atuar nos territórios 
afetados.



Caso de uso:
gerenciamento de riscos

Mapa de riscos – Inundações no estado 
do Rio de Janeiro.

Plano Municipal de Redução de 
Riscos (pmrr) de Nova Friburgo – 
Setorização de risco.



Caso de uso:
segurança pública

Estado do Amazonas:

 ▪ Área territorial de  mais 1,5 milhão km2;
 ▪ 3,5 milhões de habitantes;
 ▪ A maior das 27 UFs do Brasil;
 ▪ A  2ª UF mais  populosa  da Região Norte.



Caso de uso:
segurança pública

Uso do SIG aperfeiçoa monitoramento das cidades e reduz criminalidade no 
Estado do Amazonas:

 ▪ Agilidade no atendimento de ocorrências policiais;
 ▪ Aperfeiçoamento do Sistema Integrado de Segurança Pública (SISP);
 ▪ Mapeamento das principais cidades do Estado;
 ▪ Implantação	do	Sistema	de	Informação	Geográfica	(SIG);
 ▪ Queda de 10% das ocorrências policiais;
 ▪ Queda de 13% dos homicídios em maio de 2012 em relação a 2011;
 ▪ Maior  facilidade  de  visualização  do “mapa do crime” no Estado;
 ▪ Integração dos dados das polícias Civil e Militar.



Caso de uso:
colocando a cidadania no mapa

Ferramenta de Mapa Interativo do Eu-Repórter – “O Globo”.

Categorias: desordem urbana, sem manutenção, transportes, saneamento, 
obras e reparos, voto limpo, foco de dengue e população de rua.



Caso de uso:
Fala Cidadão



O valor da geoinformação

 ▪ Expansão no conhecimento e uso da 
geoinformação;

 ▪ Aumento da comunidade de usuários;
 ▪ Acesso a diferentes tipos de dados;
 ▪ Multiplicidade de fontes. 



A geoinformação é 
essencial para aumentar 
a eficiência e eficácia 
na tomada de decisão, 
proporcionando ganho 
em competitividade às 
organizações.



O desafio do gerenciamento da geoinformação

 ▪ Crescimento exponencial 
da produção de informação 
geoespacial;

 ▪ Estagnação da produção 
de algumas instituições;

 ▪ Tempo e custo para 
integração.



Problemas no trato da geoinformação

 ▪ Redundância descontrolada da informação.
 ▪ Diferentes formatos e padrões.
 ▪ Incompatibilidade de escalas.
 ▪ Sistema de referência diferente.
 ▪ Dificuldade	de	acesso.
 ▪ Multiplicidade de fontes heterogêneas.
 ▪ Duplicidade de recursos.
 ▪ Obsolescência de dados.
 ▪ Dados incompletos ou com problemas.
 ▪ Metadado ausente ou incompleto.
 ▪ Falta de normas.
 ▪ Falta de acordos entre produtores de dados.



Barreiras no acesso e uso de geoinformação

 ▪ O que está disponível?
 ▪ Onde é mantida?
 ▪ Como posso acessar?
 ▪ Com quem tratar?
 ▪ Como foi produzida?
 ▪ A que época se refere?
 ▪ Para que foi produzida?



Motivação das Infraestruturas de Dados Espaciais

 ▪ Facilitar a busca, o acesso e a integração de diferentes tipos 
de geoinformação;

 ▪ Integração de bases de dados geoespaciais para economia de recursos 
e	justificação	de	grandes	investimentos	públicos. 



Infraestruturas de Dados Espaciais:

Transparência + 
Maior uso + Sustentabilidade + 
Maior poder de tomada de decisão
(Sociedade Espacialmente Habilitada)



Infraestrutura de 
Dados Espaciais - ide



O que é uma Infraestrutura 
de Dados Espaciais – IDE?



Definição de IDE

Conjunto integrado de tecnologias, padrões, políticas, arranjos institucionais e 
recursos humanos, necessário para facilitar a disponibilização, o acesso e o uso 
de dados e informações geoespaciais.

Fonte: SDI Cookbook  - Version 2.0



Objetivos de uma IDE

A IDE provê um meio de descoberta, avaliação e aplicação de dados 
geoespaciais para usuários e produtores de todos os níveis de governo, do setor 
privado, da sociedade civil organizada, academia e cidadãos  em geral.



O conceito de IDE



O conceito de IDE

Uma IDE deve permitir que seus usuários, por meio de um simples navegador, 
possam encontrar, visualizar, usar e combinar informação geoespacial de 
diferentes produtores de dados, para atender suas necessidades.



Resultados esperados de uma IDE

 ▪ Permitir o acesso on-line a uma ampla gama de dados geoespaciais;
 ▪ Possibilitar a integração de dados geoespaciais;
 ▪ Ensejar a colaboração entre organizações, através da troca de informações 

e alinhamento de esforços;
 ▪ Facilitar a participação de organizações e a complementaridade 

de esforços em um ambiente distribuído.



Os dados geoespaciais de uma IDE

Os dados de uma IDE podem ser categorizados em grandes categorias, as 
principais das quais: de referência e temáticos. Na INDE, são exemplos de 
dados de referência.

Fonte: GeoConnections (2005)



Para que serve uma IDE?

Serviços de uma IDE
(ponto de vista do usuário)

Através da WEB

Encontrar dados
Servidor de catálogo de metadados

Obter dados
Servidor de mapas

Gerar dados
Elaborar mapas derivados, 

construir SIG etc.

Processar dados
Conversão de formatos, transformação 
de coordenadas, georreferenciamento, 

integração de dados etc.

Fonte: IDEE / Espanha



Componentes de uma IDE

 

Pessoas (atores)
Usuários e provedores; compartilhamento, 

comunicação, P&D, capacitação e colaboração.

Normas e padrões
Descoberta, intercâmbio, integração e usabilidade da GI; 

modelos de dados, metadados e interoperabilidade

Dados (GI)
De Referência e Temáticos

Institucional
Política, legislação e 

coordenação

Tecnologia
Acesso, distribuição e 

armazenamento

Fonte:	Warnest,	M.	2005	–		A	collaboration	model	for	national	
spatial data infrastructure in federated countries. University of 

Melbourne,	2005.



O conceito de IDE em diagrama

 

Pessoas

Tecnologia

Políticas

Padrões

Dados 
geoespaciais



Fases de evolução de uma IDE

 

 

 

Lançamento Núcleo 
Liderança

Difusão

Certificação 
de dados

Ampliação temática 
(uso para não 
especialistas)

Implementar 
serviços-chave

Formar 
comunidade

Harmonização 
de dados

E-administration

Expansão

Padronização

Maturidade

Fonte: IDEE / Espanha



Antecedentes das IDEs

 ▪ O	Sistema	Nacional	de	Informação	Geográfica	de	Portugal	(SNIG),	criado	em	
1990, lançado na Internet em 1995.

 ▪ Definição	do	termo	“National	Spatial	Data	Infrastructure	(NSDI)”		-	John	
McLaughlin / GSDI - 1991.

 ▪ Adoção formal do conceito IDE, nos EUA, 1994, com a emissão da Ordem 
Executiva 12906 (Presidente Clinton), que criará posteriormente a NSDI.

 ▪ A Holanda implantou em 1992 a Infraestrutura Nacional de Informação 
Geográfica	–	NGII	(atual	NGR	-		Nationaal	Georegister).



Antecedentes das IDEs:
Conferência Eco-92

Agenda 21

 ▪ Originada na Conferência das Nações Unidas para 
o Meio Ambiente e Desenvolvimento, Rio 1992.

 |  Reconhece : 
A  informação é requerida em todos os níveis de 
decisão; as decisões estão direta ou indiretamente 
relacionadas	com	uma	posição	geográfica.

 |  Recomenda:
os países em desenvolvimento devem criar 
mecanismos para compartilhar e usar a informação, 
com base em tecnologias e métodos de gestão; 
é fundamental incrementar a aquisição, avaliação e análise 
de dados utilizando tecnologias tais como: SIG, SR, GPS.



Antecedentes das IDEs:
Iniciativa INSPIRE

 ▪ Movimentos anteriores - iniciativas limitadas de IDE na Suécia, Dinamarca 
e Reino Unido; os primeiros esforços abrangentes na maioria dos países 
tiveram início com a adoção da Diretiva INSPIRE.

 ▪ Em 2002, começa a preparação da Diretiva INSPIRE da Comunidade Europeia.
 ▪ São criados Grupos de Trabalho (GTs): Dados de referência e metadados / 

Arquitetura e normas / Políticas de dados e assuntos legais / Estratégias de 
implementação	e	financiamento	/Análises	de	impacto.

Resultados:

 ▪ Position Paper: base para a implementação de uma IDE Europeia e o 
desenvolvimento de um marco legislativo em apoio à iniciativa (2007).



Antecedentes das IDEs:
Iniciativa INSPIRE

https://inspire.ec.europa.eu/



IDEs nacionais no mundo

Fonte: https://www.google.com/maps/d/embed?mid=1596RIb8g_n0LPyi55-N1E2PuDw4

Mapeando iniciativas de IDEs nacionais com o Google My Maps: 
193 países com IDEs nacionais.



A integração de IDEs de diferentes níveis

IDE Global (UN-GGIM, Global Map)

IDE Regional (CP-IDEA, GEOSUR)

IDE Nacional (e.g. INDE)

IDE Estadual / Local / Corporativa



Um novo paradigma de expansão das IDEs:
Modelo em rede

Indivíduos, 
Grupos pequenos, 
comunidades, 
corporações,
Governo Local,
Governo Estadual,
Governo Federal,
Instâncias Maiores. 



A visão norteadora de uma IDE

 ▪ Dados geoespaciais devem ser coletados uma vez e mantidos no nível no qual 
isto pode ser feito mais efetivamente.

 ▪ Deveria ser possível compartilhar os dados geoespaciais coletados entre 
todos os diferentes níveis e potenciais usuários. 

 ▪ Deveria ser possível combinar harmoniosamente dados geoespaciais de 
diferentes fontes, usuários e aplicações.

 ▪ Dados geoespaciais necessários à boa governança em todos os níveis 
deveriam estar prontamente disponíveis para uso extensivo. 

 ▪ Deveria ser fácil descobrir que dados geoespaciais estão disponíveis, quais atendem 
às necessidades de um uso particular, como podem ser adquiridos e usados. 

 ▪ Dados geoespaciais deveriam ser de fácil compreensão e interpretação 
por estarem devidamente documentados e poderem ser consumidos e 
visualizados dentro do contexto apropriado selecionado de forma amigável.
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Infraestrutura Nacional de 
Dados Espaciais - inde



Por que uma IDE nacional 
para o Brasil?



Por que uma IDE nacional para o Brasil?

 ▪ Historicamente, a produção de dados geoespaciais tem sido cara e morosa, 
levando a lacunas de cobertura na produção de GI. 

 ▪ Esforços e investimentos são redundantes devido ao desconhecimento de 
dados existentes ou de dados em produção ou sendo adquiridos.

 ▪ Conjuntos de dados existentes são incompletos e / ou desatualizados. 
 ▪ Conjuntos de dados sem documentação. 
 ▪ Falta de acordos entre produtores de dados que lhes permita compartilhar seus 

dados geoespaciais.  
 ▪ Diferentes padrões e formatos são usados pelos produtores de dados.



Comissão Nacional de Cartografia
CONCAR

Função normativa e de coordenação da INDE. 
Decreto nº 6.666 de 27/11/2008

Plano de Ação da INDE, 
disponível em:
https://www.concar.gov.br/
pdf/PlanoDeAcaoINDE.pdf



O marco legal da INDE
Decreto 6666/2008

2011: GEOIDEP – Peru

2010: IDERA – Argentina

2008: INDE – Brasil

2006: IEDG – Equador; NSDI (revisão) – EUA; IDEUy – Uruguai

2004: IDEMEX – México; SNIT – Chile

2003: INSPIRE – Europa; IDERC – Cuba

2002: IDEE – Espanha

2001: CDGI – Canadá; ANZLIC – Austrália e Nova Zelândia

2000: ICDE – Colômbia

1995: SNIG – Portugal

1994: NSDI – EUA



Definição da INDE

Conjunto integrado de tecnologias; políticas; mecanismos e procedimentos de 
coordenação e monitoramento; padrões e acordos, necessário para facilitar 
e ordenar a geração, o armazenamento, o acesso, o compartilhamento, a 
disseminação e o uso dos dados geoespaciais de origem federal, estadual, 
distrital e municipal.

Fonte:	Decreto	6666/2008



Objetivos da INDE

Poder Executivo Federal

 ▪ Promover o adequado ordenamento na geração, no armazenamento, no acesso, 
no compartilhamento, na disseminação e no uso dos dados geoespaciais 
originados no setor público.  

 ▪ Promover o uso, na produção dos dados geoespaciais pelos órgãos públicos de 
todos os níveis de governo, dos padrões e normas homologados pela Comissão 
Nacional	de	Cartografia	–	CONCAR.

 ▪ Evitar a duplicação de ações e o desperdício de recursos na obtenção de dados 
geoespaciais pelos órgãos da administração pública, por meio da  divulgação 
dos respectivos metadados.

O compartilhamento e disseminação dos dados geoespaciais e seus 
metadados é obrigatório para todos os órgãos federais e voluntário para 
os demais níveis de governo. 
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Dados não publicáveis na INDE

Dados geoespaciais cujo sigilo seja assegurado por lei, por questões de 
segurança da sociedade e do estado, não estarão disponíveis para acesso 
público na INDE. Exemplos:

 ▪ Dados estatísticos de entrevistas individuais;
 ▪ Áreas de segurança nacional (def. ESG).



Gestores da INDE

Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR).

 ▪ Avaliar novos projetos de produção de dados geoespaciais.
 ▪ Homologar	padrões	e	especificações	para	a	INDE.
 ▪ Coordenar a implementação do DBDG de acordo com o plano de ação da INDE.



Gestores da INDE

Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão 
(Ministério da Economia, desde janeiro de 2019)

Promover, junto aos órgãos das administrações federal, estadual, municipal 
e distrital, por meio da CONCAR, as ações voltadas à celebração de acordos 
e cooperações, visando ao compartilhamento dos seus acervos de dados 
geoespaciais.



Gestores da INDE

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

 ▪ Construir, disponibilizar e operar o Portal Brasileiro de Dados Geoespaciais;
 ▪ Gerenciar o Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais (DBDG);
 ▪ Divulgar os procedimentos para acesso eletrônico aos repositórios 

distribuídos de dados e metadados e para utilização dos serviços 
correspondentes;

 ▪ Apresentar as propostas dos recursos para implantação e manutenção do DBDG.



A coordenação técnica da INDE

CINDE
(Comitê Técnico da INDE)

CONCAR
(coordenação e

normatização da INDE)
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O Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais
DBDG

O DBDG é um sistema de servidores de dados distribuídos na Internet, com 
o propósito de reunir os produtores de GI, administradores e usuários no 
ciberespaço, para o armazenamento,  compartilhamento e acesso a dados 
geoespaciais e serviços relacionados.

O acesso aos dados do DBDG, metadados e serviços é feito através 
do Portal Brasileiro de Dados Geoespaciais, ou SIG Brasil. 



O Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais
DBDG

Conforme o plano de ação da INDE, o DBDG deve se basear numa arquitetura 
aberta, escalável e distribuída, e preferencialmente fazer uso  dos padrões OGC 
para geosserviços   arquitetura SOA.



O modelo de geosserviços da INDE

Geoportal
(Diretório de 

Serviços)

Pesquisa catálogos de 
serviços, dados e metadados

Consome serviços

Geosserviços	OGC:	WMS,	WFS,	WCS,	SLD,	Nomes	Geográficos,	etc.

Cliente
(Solicitante 
de serviço)

Produtor 
de dados

(Provedor de 
serviços)

Disponibiliza catálogos de 
serviços, dados e metadados



Acesso à geoinformação por meio  
de geosserviços



Normas, padrões e especificações na INDE



A dimensão humana da INDE

Capacitação e Treinamento de RH 

Difusão e Divulgação da INDE



Conjuntura e processo de 
adesão à INDE



Produtores de geoinformação no Brasil 

 ▪ Órgãos de governos estaduais e municipais;
 ▪ Empresas do setor privado;
 ▪ Órgãos ligados ao poder Executivo Federal: ANA, ANATEL, ANEEL, ANTAQ, 

ANTT, CENSIPAM, DHN, DNIT, DSG, EMBRAPA, IBAMA, ICA, IBGE, INCRA, 
INPE, SFB, SPU etc;

 ▪ Outros órgãos da administração direta, poder Executivo Federal, ligados aos 
Ministérios	da	Educação,	da	Justiça,	das	Relações	Exteriores,		da	Saúde	etc.	



O conteúdo atual do DBDG

Aplicações disponíveis

 ▪ Portal da INDE: www.inde.gov.br;
 ▪ Catálogo de metadados: www.metadados.inde.gov.br;
 ▪ Servidor de dados: www.geoservicos.inde.gov.br;
 ▪ Visualizador: www.visualizador.inde.gov.br.

Dados e metadados disponíveis

 ▪ Metadados: mais de 30 000 registros
 ▪ Dados: mais de 8 000 geosserviços (VINDE)



SIG Brasil: o portal da INDE

www.inde.gov.br



O catálogo de metadados da INDE:
página inicial

www.metadados.inde.gov.br
(Plataforma: aplicação de catálogo GeoNetwork)



O catálogo de metadados da INDE:
busca simples



O catálogo de metadados da INDE:
página de estatísticas



O catálogo de metadados da INDE:
função colheita (harvesting)



O servidor de dados da INDE:
página inicial

www.geoservicos.inde.gov.br
(Plataforma: servidor de dados GeoServer)



O servidor de dados da INDE:
pré-visualização de camadas



O visualizador de dados da INDE:
página inicial

www.visualizador.inde.gov.br
(VINDE)



O visualizador de dados da INDE:
rodovias e ferrovias (2006)

Fonte: VINDE- IBGE/Atlas Milton Santos



Processo de adesão à INDE

https://inde.gov.br/ComoFazerParte



A modalidade Nó Central

Login_1 Login_2

Administrador do Nó
(org. membro)

GeoNetwork GeoServer

 ▪ Nesta modalidade, o Nó Central da INDE funciona como uma nuvem para a 
organização membro;

 ▪ O Nó Central é operado e mantido pelo Gestor do DBDG (IBGE).



Modalidade Nó Central:
processo de adesão

O passo a passo de adesão na modalidade Nó Central:

O Administrador do Nó deve executar dois logins diferentes e os seguintes 
passos:

1.	 Catalogar e publicar os metadados da organização, usando a aplicação 
GeoNetwork do Nó Central (Login_1). Este é um passo mandatório.  

2.	Se existem dados que a organização planeja disponibilizar por meio 
de geosserviços, então enviar os conjuntos de dados disponíveis, em 
formato	shapefile	(SHP),	para	o	Gestor	do	DBDG,	que	tratará	de	carregar	os	
dados no BD PostgreSQL/PostGIS do Nó Central e informará da carga ao 
Administrador do Nó. 

3.	 Configurar	os	geosserviços	em	quantidade	equivalente	ao	número	de	
camadas de dados a serem publicadas; isto é feito na aplicação GeoServer 
do Nó Central (Login_2).  



A modalidade Nó Próprio:

 ▪ Nesta modalidade, todos os passos do procedimento de adesão são 
executados pelo Administrador do Nó no seu próprio ambiente de TI.

 ▪ O Nó Central coleta metadados remotamente, através da função de colheita.

Nó central

Colheita (Harvesting)

Aplicação servidor de dados

Aplicação catálogo de metadados

Administrador do Nó 
(org. membro)

Aplicação visualizador 
de dados do DBDG



Modalidade Nó Próprio:
processo de adesão

O passo a passo de adesão na modalidade Nó Próprio:
O Administrador do Nó deve executar os seguintes passos em seu próprio 
ambiente:

1.	 Catalogar e publicar os metadados da organização, usando a aplicação 
catálogo de metadados da própria organização. Este é um passo 
mandatório.  
Os	metadados	devem	estar	em	conformidade	com	o	Perfil	MGB	da	INDE	e	a	
aplicação de catálogo deve  oferecer suporte ao protocolo CSW da OGC. 

2.	 Informar ao Gestor do DBDG o endereço do catálogo de metadados.
3.	 Se existem dados que a organização planeja disponibilizar por meio de 

geosserviços,	então	configurá-los	em	quantidade	equivalente	ao	número	de	
camadas de dados a serem publicadas; isto é feito na aplicação servidora de 
dados da organização (deve ser compatível com os padrões OGC). 

4.	 Informar ao Gestor do DBDG o endereço do catálogo de geosserviços.



Melhorias previstas no DBDG

De uma perspectiva de gerenciamento do DBDG:

 ▪ Construir um ambiente único para o gerenciamento integrado do catálogo de 
metadados do DBDG, do servidor de dados e do visualizador de dados.

 ▪ Melhorar o monitoramento dos geosserviços disponibilizados no DBDG 
(Monitora INDE).

 ▪ Desenvolver	um	módulo	de	“Disponibilidade”	para	verificar	se	um	serviço	
está disponível e informar a sua frequência de acessibilidade.

 ▪ Implementar um curso de treinamento à distância visando às organizações 
interessadas em aderir à INDE como membros do DBDG.

 ▪ Aumentar o número de palestras, apresentações, visitas técnicas e cursos de 
capacitação com vistas à consolidação da INDE no setor público.   
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Obrigado.




