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DADOS GEOGRÁFICOS

A integração da Cartografia com
tecnologias computacionais 
proporcionou o desenvolvimento dos 
Sistemas de Informação
Geográfica (SIG).

SIG:
“são ferramentas gerenciais para organizar, 
processar e administrar
grandes volumes de informações geográficas 
para atividades que exigem tomadas de 
decisões”
GALLIS, R. 2018 et al.

Definição:
Dados espaciais em que a dimensão 
espacial está associada à sua 
localização na superfície da terra, num 
determinado instante ou período de 
tempo;

Produtores de dados: 
Instituições governamentais;
Empresas;
Universidades;



  

OS SIGs NA GESTÃO PÚBLICA

Objetivo do projeto:
 
integrar a base de dados espaciais 
ambientais garantindo a harmonização 
e interoperabilidade entre sistemas de 
informações espaciais já estruturados 
nos órgãos ambientais do Estado do 
Ceará e repercutindo na celeridade da 
resposta de ações ambientais, 
segurança jurídica, atualização e 
transparência de dados.

Neste trabalho:

demonstraremos o desenvolvimento da 
ferramenta que permite a visualização 
da informação geográfica em 
plataformas conhecidas como SIGWEB, 
de modo a atender demandas  de  
análise espacial, auxiliando na gestão 
pública.



Setoriais  produtoras de dados:

Diretoria Florestal 
(Diflo)

Diretoria de 
Fiscalização (Difis)

Diretoria de Controle e 
Proteção Ambiental 

(Dicop)

Coordenadoria de 
Desenvolvimento 

Sustentável (Codes)

Coordenadoria de 
Biodiversidade (Cobio)

Coordenadoria Estadual 
de Proteção e Defesa 
dos Animais (Coani)

Assessoria de Desenvolvimento 
Institucional e Planejamento - 

ASDIP



  

OS SIGs NA GESTÃO PÚBLICA

WEBSIG:
são aplicações que permitem aos usuários 
o acesso aos dados espaciais de forma
intuitiva através de um navegador Web, 
sem necessidade de instalação de 
qualquer software.

IDE:
Infraestrutura Aberta de Dados Espaciais 
que é utilizada para promover o acesso 
padronizado, gratuito e sem restrições a 
dados ambientais

PÚBLICO ALVO DO WEBSIG:

Os públicos-alvo do SIG
Ambiental são a Secretaria do Meio 
Ambiente (SEMA) e Superintendência 
Estadual do Meio
Ambiente (SEMACE) que possuem 
dados multitemporais variados em sua 
forma, e que
apresentam dificuldades de acesso 
para usuários externos e outras 
instituições.



  

Etapas do projeto:

Etapa 1. Levantamento de demandas para integração dos dados georreferenciados

Etapa 2. Integração e padronização da base de dados ambiental georreferenciada

Etapa 3. Normatização dos padrões de produção e armazenamento de dados 
georreferenciados e metadados
Etapa 4. Soluções computacionais p/ interoperabilidade do sistema de geotecnologias do 
Estado do Ceará

Etapa 5. Desenvolvimento de ferramentas de análise espacial em plataforma de WebSIG

Etapa 6. Disponibilização de dados ambientais georreferenciados na plataforma Ceará em 
Mapas Interativos



  

Resultados:

Resultado 1. Manual de Padronização de Dados 
Espaciais e Metadados

Resultado 2. Geoserver - Servidor de Web Map 
Service (WMS) /Gerenciador de banco de dados 
espaciais (linguagem SQL – PostgreSQL/PostGIS 



  

Resultados:

Resultado 3. Plataforma Estadual de Dados Espaciais 
Ambientais (PEDEA)

https://pedea.sema.ce.gov.br/portal/

OBJETIVANDO a promoção do 
adequado ordenamento na 
geração, armazenamento, 
acesso, compartilhamento, 
disseminação e uso dos dados 
geoespaciais para o público 
geral, empresas, órgãos 
públicos, ONGs e academia; o 
que irá repercutir positivamente 
na Economia do Estado do 
Ceará e na geração de novos 
negócios.

https://pedea.sema.ce.gov.br/portal/


  

OBRIGADA!!!
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