


HISTÓRICO

• Dados desorganizados e de difícil acesso;
• Produção de dados sem padrão;
• Multiplicação das bases.

Bando de dados x Banco de dados

Criação de um grupo de trabalho



ESTRUTURA SIMPLIFICADA DO SISEMA

Secretaria de Estado de Meio 
Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável - SEMAD

Fundação Estadual do Meio 
Ambiente - FEAM

Instituto Estadual de 
Florestas - IEF

Instituto Mineiro de Gestão 
das Águas - IGAM

Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos – Sisema/MG

Conselho Estadual de 
Recursos Hídricos - CERH

Conselho Estadual de Política 
Ambiental - COPAM



INFRAESTRUTURAS DE DADOS ESPACIAIS: MARCOS LEGAIS

• Decreto Federal nº 6.666/08: Infraestrutura Nacional de Dados
Espaciais – INDE.

• Conceito de Infraestrutura de Dados Espaciais – IDE: conjunto 
de serviços para facilitar e ordenar a geração, armazenamento, 
acesso, compartilhamento, disseminação e o uso dos dados 
geoespaciais de origem federal, estadual, distrital e municipal.

• Decreto Estadual nº 45.394/2010: a Infraestrutura Estadual de 
Dados Espaciais – IEDE de Minas Gerais.

• Evitar a duplicidade de ações e o desperdício de recursos na 
obtenção de dados geoespaciais pela Administração Pública, 
por meio da divulgação dos metadados relativos a esses dados 
disponíveis nos órgãos e entes públicos estaduais.



Institucional

Política, legislação e 
coordenação

Tecnologia

Acesso, distribuição e 
armazenamento

Normas e Padrões

Descoberta, intercâmbio, 
integração e usabilidade: 

modelos de dados, 
metadados e 

interoperabilidade

Dados (IG)

De referência e 
temáticos

Pessoas (Atores)

Usuários e provedores: 
compartilhamento, 

comunicação, capacitação e 
colaboração

PILARES

PLANO DE 
IMPLEMENTAÇÃO 

CÍCLICA



COMPONENTE “INSTITUCIONAL”

• Gestão corporativa e compartilhada do conjunto de dados e tecnologias geoespaciais do

Sisema, de maneira aderente às premissas da INDE e da IEDE.

• Instituída pelas Resoluções Conjuntas SEMAD/FEAM/IEF/IGAM nº 2.466/2017 e

2.631/2018.

• Modelo de governança descentralizado: Comitê Gestor.



COMPONENTE “NORMAS E PADRÕES”

• Criação das Categorias de Informação da
IDE-Sisema e definição de pontos focais para
atualização e gestão dos dados nas casas.

• Manual 01 da IDE-Sisema: Normas,
estruturação, padrões de nomenclatura e
armazenamento dos dados geoespaciais.

• Manual 02 da IDE-Sisema: Guia do usuário
da plataforma online de visualização de
camadas de informação geográfica.



COMPONENTE “NORMAS E PADRÕES”



COMPONENTE “DADOS”

• Criação das Categorias de Informação da IDE-Sisema e definição de pontos focais para
atualização e gestão dos dados nos órgãos componentes.



COMPONENTE “DADOS”

• Criação de um Diretório interno (pastinhas).

Leitura 
e edição

Somente 
leitura

Comitê Gestor

Usuários internos



COMPONENTE “PESSOAS E ATORES”

• Programa de capacitações para qualificação do corpo técnico do Sisema e suporte
geoespacial para a gestão, regularização e fiscalização ambiental.

• Cursos gratuitos e certificados em softwares livres para geoprocessamento e
sensoriamento remoto ministrados pela DGTA/SEMAD, em parceria com a Diretoria
de Desenvolvimento de Pessoas e a Assessoria de Comunicação.

• Mais de 200 profissionais do Sisema e entidades parceiras capacitados desde 2016.
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COMPONENTE “PESSOAS E ATORES”
• Apostila “Práticas em Geoprocessamento com o

QGIS”

• Cursos gratuitos e certificados no espaço EAD
“Trilhas do Saber”
• Introdução ao Geoprocessamento e

produção de mapas;
• Análises espaciais;
• Sensoriamento remoto (em produção).

• Capacitação do Comitê Gestor (Parte do plano de implementação)



COMPONENTE “TECNOLOGIA”



WEBGIS

https://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/webgis



USO DA IDE-SISEMA 25/02/18 a 17/08/21 



APLICAÇÕES NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL

• Advento da Deliberação Normativa COPAM nº 217/2017.

• Introdução dos critérios locacionais no enquadramento das atividades passíveis de
regularização ambiental.

“Para fins de planejamento do empreendimento ou atividade, bem como verificação de incidência de critérios 
locacionais e fatores de restrição ou vedação, o empreendedor poderá acessar o sistema informatizado da 

Infraestrutura de Dados Espaciais do Sisema – IDE-Sisema, na qual se encontram disponíveis os dados 
georreferenciados relativos aos critérios e fatores constantes das Tabelas 4 e 5 do Anexo Único desta Deliberação 

Normativa.”



EXEMPLOS DE USO DOS DADOS



CONSIDERAÇÕES FINAIS

• Inclusão da visão geográfica do espaço no trabalho do analista ambiental.

• Qualificação das atividades de gestão, regularização e fiscalização ambiental em
Minas Gerais.

• Análise prévia de cenários e suporte ao novo modelo de licenciamento
ambiental.

• Base para produção e atualização.

• Visibilidade e transparência para a gestão pública.



OBRIGADO

Eder Pereira Oliveira

Gestor Ambiental

Diretoria de Gestão Territorial Ambiental

Suporte – IDE-Sisema

suporte.idesisema@meioambiente.mg.gov.br

DGTA/SUGA/SUGES/SEMAD


