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Como os gestores tomam as suas decisões?

O Banco aprovou o 
financiamento para 

aumentarmos  em 10% 
a quantidade de nossas 

lojas.

Onde implantaremos 
essas lojas?

Vou decidir 
agora.

ou



Como os gestores tomam as suas decisões?



Como os gestores tomam as suas decisões?



Dados

Território Ambientais Econômicos Sociais

Geoinformação Estatística

Better Data

Better Lives

Everything that 

happens, happens 

somewhere

LEAVE NO 

ONE BEHIND



Acessar o Dado

contaembanco.com.br

br.pinterest.com



Interoperabilidade







Bonjour, 
comment vas-

tu?

對不起，我
什麼都不懂



Olá, como 
você está?

Perdão, não estou 
entendendo nada

Técnica e semântica







Colaboração



Contudo, sempre foi difícil para o usuário saber, sobre a geoinformação, para tomada 
de decisão em diferentes contextos

... o que está 
disponível?

... como podem 
ser acessados?

... quem é o 
gestor?

... onde pode 
ser 

encontrada?

No Brasil, dados geoespaciais têm sido historicamente produzidos, mantidos ou 
adquiridos por organizações públicas de todos os níveis de governo

... para que foi 
produzido?

... quando foi 
produzido?



Infraestrutura Nacional 

de Dados Espaciais

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



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 duplicidade 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. 

Objetivos da INDE



2003 Retomada da CONCAR

Comitês Especializados para 

normalização da Mapoteca Nacional 

Digital (CMND) e de metadados 

geoespaciais (CEMG). 

2007 Aprovação da especificação técnica           

para estruturação de dados 

geoespaciais vetoriais (EDGV).

2008 Proposição do Perfil de Metadados 

Geoespaciais do Brasil (MGB).

Antes do Decreto



2008 Criação do Comitê de Planejamento da 

INDE (CINDE).

2009 Aprovação do Plano de Ação da INDE

Homologação do Perfil MGB.

2010 Lançamento da INDE  e 

disponibilização do portal da INDE 

para acessos aos recursos do DBDG.

Após o Decreto

2012 Atualização do visualizador da INDE, 

disponibilização e suporte de 

infraestrutura para instituições que 

aderiram na modalidade Nó central.

2018 I Simpósio Brasileiro de IDEs.



Papeis Institucionais (Decreto 6.666/2008)
Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão

• 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. 

Comissão Nacional de Cartografia

• Papéis diretivo e normativo (normas, padrões e diretrizes).

• 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. 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

• Construir, disponibilizar e operar o portal da INDE.

• Gerenciar o Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais (DBDG).

• Divulgar os procedimentos para acesso (...) aos repositórios distribuídos de dados e 
metadados e para utilização dos serviços correspondentes.



Coordenação técnica

Grupo de TrabalhoComitê Técnico
Coordenação e 
Normatização

CONCAR

CINDE

Gestão

Normas e Padrões

Dados e Metadados

Tecnologia

Divulgação

Capacitação

CMND ET-EDGV



Para o atingimento dos objetivos da INDE, o DBDG foi implementado. O portal que provê acesso aos dados do DBDG, 

metadados e serviços relacionados denomina-se “Portal Brasileiro de Dados Geoespaciais, ou “SIG Brasil”. 

Conforme o Decreto 6666/2008, o DBDG é um sistema de servidores de dados distribuídos na Internet, com o 

propósito de reunir os produtores, gestores e usuários de GI no ciberespaço, para o armazenamento,  

compartilhamento e acesso a dados geoespaciais e serviços relacionados.

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.

Diretório Brasileiro de Dados Geoespacias (DBDG)



IBGE

Servicios Web

ANA

Servicios Web

INEA

Servicios Web

Prefeitura BH

Servicios Web

UFABC

Servicios Web

Não se trata de 

concentrar dados 

em um único 

repositório, mas 

compartilhar 

mediante padrões

Modelo de Geoserviço



Aplicações disponíveis no Nó Central

• 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

Conteúdo do DBDG

35 organizações cadastradas, 29 com metadados, 23 com metadados 
publicados

Metadados: 31771 registros Dados: 1340 geoserviços (VINDE)

1º- DSG - EB: 14355 (45.2%)

2º- IBGE - MP: 11493 (36.2%)

3º- ICA - FAB: 2307 publicados (7.3%)



www.inde.gov.br

Novo Portal da INDE



www.visualizador.inde.gov.br

Novo Visualizador da INDE



A organização interessada em aderir à INDE como membro do DBDG deve enviar um e-mail ou uma carta ofício 
solicitando ingresso no DBDG, para o seguinte endereço: dbdg@inde.gov.br

A organização terá de escolher entre duas modalidades de adesão:

✓ Adesão pela modalidade Nó Central
- Utiliza a infraestrutura de TI do IBGE

✓ Adesão pela modalidade Nó Próprio
- A organização solicitante utiliza sua própria infraestrutura de TI 

Modalidades de Adesão



✓ 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 geoserviços 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.

✓ Continuar o trabalho de evangelização com vistas à expansão e evolução da INDE.

✓ Convergir e alinhar a INDE com outras Infraestruturas de Informação.

✓ Efetivar a participação da sociedade. 

DBDG/INDE

Futuro



Obrigado!

Conseguir uma gestão integrada das 
geoinformações utilizando a internet a 
fim de divulgar informações 
necessárias para a tomada de decisão 
e o apoio ao desenvolvimento social, 
econômico e sustentável

COMISSÃO NACIONAL DE CARTOGRAFIA – CONCAR

concar@concar.gov.br

Diretório Brasileiro de Dados Geoespaciais – DBDG

dbdg@inde.gov.br


