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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.



GESTÃO DA IDE-SISEMA

• Resolução Conjunta SEMAD/FEAM/IEF/IGAM: nº 3.147, de 7 de junho 2022;

• Gestão corporativa, compartilhada e descentralizada do conjunto de dados geoespaciais do

Sisema;

• Comitê Gestor (representantes SEMAD, FEAM, IEF, IGAM);

• Ancorada nas normas e padrões nacionais (Decreto 6.666/2008) (INDE);

• Coordenação executiva: Diretoria de Gestão Territorial Ambiental (DGTA/Semad).

O PAPEL DA IDE-SISEMA
• Informações geoespaciais dos mais diversos segmentos socioambientais;

• Ferramenta de consulta técnica para gestores e analistas do Sisema;

• Ferramenta de consulta pelo público externo;

• Ferramenta de planejamento territorial e suporte para tomadas de decisão.



ARQUITETURA TECNOLÓGICA

 Liberdade
 Gratuidade
 Interoperabilidade



IDE-SISEMA – HISTÓRICO

Lançamento oficial: fevereiro de 
2018;

Desenvolvida inteiramente dentro 
do Sisema;

100% de aplicação de tecnologias 
abertas e gratuitas

PRINCIPAIS NÚMEROS

• 604 camadas geoespaciais;
• 1,2 milhão de acessos;
• 1,4 mil cidades conectadas;
• 81 países.





INTERFACE IDE-SISEMA – versão 2.0 - set/2021





RECURSOS



 Exemplos de ferramentas: possibilidade de visualização de mais de uma 
camada ao mesmo tempo e fazer o download do dado em diversos formatos



EXEMPLO





NOVAS CAMADAS - SET 2021 a JUN 2022
98 NOVAS CAMADAS (total de 600):

1. Programas de Educação Ambiental (PEA - DN 214/2017) – 2021 (Semad)

2. Área de abrangência do marco regulatório da bacia hidrográfica do rio São Marcos – 2022 (Igam)



3. Enquadramento de corpos d’água (Igam)

4. Cobrança do serviço de abastecimento de 
água em 2020 (Semad)

5. Índice de Avaliação do Sistema de Gestão de 
RSU em 2020 (Semad)

6. Prestador do serviço de coleta e tratamento 
de esgoto em 2020 (Semad)

7. Percentual da população urbana atendida 
por tratamento de esgoto em 2020 (Semad)

8. Circunscrições Hidrográficas (UPGRHs) 
(Igam)

9. ICMS Ecológico – 2021 (Semad)

NOVAS CAMADAS – SET 2021 A JUN 2022



1. Diagnóstico - Fatores de Pressão - 2021 (ano 
base 2020) (Semad)

2.Diagnóstico - Características Ambientais 
Relevantes - 2021 (ano base 2020) (Semad)

3. AAI/PN2 - Vulnerabilidade Síntese - cenário de 
longo prazo – 2021 (Feam)

4. AAI/PN2 - Vulnerabilidade Síntese - cenário de 
médio prazo", "AAI/PN2 - Aproveitamento 
hidrelétrico – 2021 (Feam)

5. Imóveis disponíveis para compensação 
ambiental (2022, atualização contínua) (IEF)

6. Imóveis regularizados em nome do IEF (2022, 
atualização contínua) (IEF)

7. Imóveis escriturados em nome do IEF (2022, 
atualização contínua) (IEF)

7. Anomalia hidrológica (2021) (Igam)

CAMADAS PUBLICADAS



Municipalização do licenciamento ambiental em Minas Gerais (Semad) 



Licenças ambientais emitidas pelo Sistema de Licenciamento Ambiental (SLA)



 Exemplo de camada: Licenças ambientais emitidas pelo Sistema de Licenciamento 
Ambiental (SLA)



 O atributo 
“Link_sla” de uma 
licença da camada 
de licenças 
emitidas 
redireciona ao seu 
processo no SLA



 Exemplo de camada em GIS: Licenças ambientais emitidas pelo Sistema de 
Licenciamento Ambiental (SLA) classificadas por listagem



(✔) Publicação da nova Resolução Conjunta (3.147/2022);

(✔) Atualização dos manuais de normas, procedimentos e padrões da
IDE-Sisema e de usabilidade da plataforma de visualização geográfica;

(✔) Implementação do Catálogo de Metadados (Geonetwork);

(✔) Incorporação de dados matriciais (raster);

(✔) Otimização do WebGIS e integração de novas funcionalidades.

PRINCIPAIS METAS - 2022



OBRIGADO!

Diretoria de Gestão Territorial Ambiental – DGTA
Superintendência de Gestão Ambiental – SUGA

Subsecretaria de Gestão Ambiental e Saneamento – SUGES
Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável - Semad

Contato: dgta.semad@meioambiente.mg.gov.br
suporte.idesisema@meioambiente.mg.gov.br

http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/.
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