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Organização de Seminário:        Brasília, novembro de 2018. 
 

  

Sistema Distrital de Informações Ambientais – SISDIA 

A Infraestrutura Unificada de Dados Espaciais Ambientais 

Instituído pelo PL nº 1.988/2018 – Zoneamento Ecológico-Econômico do DF 

 

I. Importância do tema para o DF – Justificativa do evento 

O Zoneamento Ecológico-Econômico do Distrito Federal (ZEE-DF) instituiu, no artigo 43 do Projeto de Lei 
nº 1.988/2018, o Sistema Distrital de Informações Ambientais do Distrito Federal (SISDIA) como a infraestrutura 
unificada de dados espaciais ambientais (IDE-A), consolidando as discussões sobre o tema. Estas já encontravam-
se avançadas em virtude do Decreto Distrital nº 37.612, de 09/09/2016, que instituiu a Infraestrutura Distrital de 
Informações do Distrito Federal – IDE/DF, com intensa participação de representantes da Subsecretaria de 
Planejamento Ambiental e Monitoramento da Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal (SUPLAM/SEMA-
DF). O comparecimento do SISDIA no PL nº 1988/2018 foi resultante da necessidade do alinhamento de políticas 
para as informações ambientais à demanda pela padronização e publicação de dados ambientais.  

Mesmo que com melhorias significativas do marco legal para a gestão da geoinformação no DF, por meio 
do decreto acima referido, são necessários esforços voltados para a consolidação de um quadro comum de dados 
ambientais aplicados ao planejamento e gestão territoriais. Este conjunto básico de dados deve ser necessário e 
suficiente para que, colhido de forma a constituir séries históricas, possibilite avaliar impactos no meio ambiente 
de maneira sistêmica, monitorar os indicadores das zonas e subzonas do ZEE-DF, subsidiar a integração entre 
políticas públicas ambientais e sua execução e fornecer dados ambientais de qualidade para a população, como 
ferramenta estratégica para melhorar os serviços prestados à sociedade.   

O Distrito Federal conta com uma série de órgãos que hoje apresentam maturidade institucional na 
produção de dados geoespaciais. Contudo, esta produção é assimétrica e, em vários casos, descontínua. Ao longo 
dos anos, o DF investiu muito em ações pontuais, mas pouco para o dado geoespacial no contexto da gestão 
estratégia de informações.  

Entretanto, o dado espacial possibilita a produção de informações essenciais para calibrar e modular o 
desenvolvimento em uma sociedade, constituindo-se em uma ferramenta estratégica. Desta forma, além da 
unificação dos dados básicos ambientais, há a necessidade de definição das autorias institucionais e suas 
respectivas publicações para minimizar os riscos de uso de dados não validados ou sombreados, bem como para 
impactar positivamente as ações finalísticas (licenciamentos ambiental e urbanístico, monitoramento ambiental, 
fiscalização, entre outros), e proverem bases técnicas mais ágeis e seguras para o monitoramento e avaliações 
das políticas públicas ambientais e territoriais. 

Trata-se, assim, do desafio de organizar as responsabilidades autorais na produção dos dados, seu 
processamento e publicação, com plena transparência e pleno atendimento aos instrumentos legais. A produção 
deve advir do poder público, articulado, sempre que possível, com a academia, além dos setores privado e 
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sociedade civil, no que couber. A publicação dos dados ambientais deve ser didática e regular. O regramento deve 
ser transparente, bem como a governança na gestão estratégica das informações. Esta articulação na produção 
possibilita mobilizar um grande volume de dados e informações advindo de estudos relevantes e inovadores para 
a área ambiental, que ainda encontra-se indisponível, em termos georeferenciados, para o poder público.  

Desta forma, a Subsecretaria de Planejamento Ambiental e Monitoramento da Secretaria de Estado do 
Distrito Federal (SUPLAM/SEMA-DF), responsável pelo SISDIA, organiza um seminário para a apresentação do 
estado da arte do sistema e colheita de insumos para a validação e implantação do SISDIA. 

 

II. Estado da arte da implantação do SISDIA 

O SISDIA é constituído por uma infraestrutura de banco de dados, já modelado para atendimento de 
análises ambientais. Apresenta, atualmente, 364 tabelas e 208 usuários cadastrados de 19 instituições 
governamentais distritais, evidenciando sua utilidade no dia a dia do gestor e tomador de decisões. Quanto a 
aplicações, o SISDIA conta com uma suíte de aplicativos proprietários para a disponibilização de geoserviços e 
conteúdos ambientais.  

Estão em curso ações para o aprimoramento e a profissionalização do SISDIA. Dentre estas, uma pesquisa 
de análises de requisitos da informação geoespacial no macroprocesso “licenciamentos ambiental e urbanístico”, 
como objeto temático piloto para a integração dos fluxos e bases para a tomada de decisões. Outros 
macroprocessos devem ser atendidos pelo SISDIA, dentre o conjunto determinado pelo marco legal vigente no 
tocante às áreas fins, a exemplo do monitoramento ambiental, fiscalização, conservação de biodiversidade, 
direitos animais, clima e gestão territorial. O SISDIA deve ofertar, ademais, regularmente, todo o subsídio 
necessário aos entes dos dois sistemas distritais normativos – Sistema Distrital de Meio Ambiente (SISDIMA) e 
Sistema de Gerenciamento Integrado de Recursos Hídricos (SGIRH), e particularmente aos conselhos normativos 
distritais – Conselho de Meio Ambiente (Conam) e Conselho de Recursos Hídricos (CRH). 

A aprovação do Componente 1 do projeto aprovado no Global Environment Fund (GEF) – Programa 
Cidades Sustentáveis, com a coordenação e apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e 
Comunicações (MCTIC) e ONU Meio Ambiente diz respeito ao SISDIA. A execução pelo CGEE acelerou as 
possibilidades de qualificação e profissionalização da IDE Ambiental do DF, trazendo meios para, por exemplo, 
realizarmos este seminário de qualificação.  

Está em curso de contratação uma consultoria especializada para a elaboração da “inteligência do 
SISDIA”. Esta contratação deve esclarecer e explorar as relações de produção e consumo de dados espaciais 
ambientais. Estamos falando de articulação de sistemas de governança, tais como o SISDIMA e o SGIRH e destes 
com os demais sistemas de governança no DF, a exemplo do Sistema de Planejamento Territorial e Urbano 
(SISPLAN) instituído no Plano Diretor de Ordenamento Territorial (PDOT). A relação desses sistemas deve dar-se 
através dos macroprocessos que constituem obrigações legais à área ambiental e de recursos hídricos. Nesta fase 
de montagem da “inteligência do SISDIA”, temos planejadas ações como (i) o mapeamento de classes; (ii) sua 
normalização para aplicações; (iii) modelagem conceitual e física de dados geoespaciais; (iv) sua implantação 
física em banco de dados; (v) produção do catálogo de dados mínimos do SISDIA. Estas ações acontecerão nos 
próximos nove meses.  
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Outra contratação está prevista, na sequência, para a plena implantação do SISDIA, envolvendo (i) o 
desenvolvimento e implantação de funcionalidades, tais como ferramentas de automação de extração, preparo e 
publicação de dados e, especialmente, (ii) a garantia das autorias institucionais na geração dos dados primário e 
(iii) a formalização dos protocolos de consumo entre órgãos nas esferas distrital e federal, incluindo-se academia, 
para acesso da sociedade.  

 

III. Objetivos do evento 

O Seminário proposto tem por objetivo principal qualificar o Sistema Distrital de Informações Ambientais 
(SISDIA) como um braço temático ambiental especializado e unificado da Infraestrutura de Dados Espaciais do DF 
(IDE-DF). Busca-se assegurar o atendimento das exigências normativas ambientais e territoriais e da lei Orgânica 
do DF no que tange o suporte ao planejamento, monitoramento, licenciamento ambiental, outorga do direito de 
uso da água, fiscalização e controle do território, bem como o monitoramento e a avaliação das políticas públicas 
que nele incidem. 

Os objetos secundários deste seminário são: 

 O nivelamento conceitual, com base na importância estratégica da geoinformação no 
atendimento à sociedade.   

 A coleta de elementos necessários e suficientes para a elaboração de um diagnóstico e 
prognóstico da organização dos dados geoespaciais no Distrito Federal. 

 A reflexão qualificada das lições aprendidas sobre organização e construção de infraestruturas de 
dados espaciais por outros entes da Federação, por meio de estudos de caso.  

 

IV.  Instruções Metodológicas para o evento 

O Seminário é composto por quatro blocos temáticos de debates. Teremos uma mesa de debatedores, 
com um facilitador, um especialista que apresenta o estudo de caso e um especialista “provocador”. A 
metodologia utilizada será a mesma nos dois turnos e consistirá em rápida introdução sobre o contexto do tema 
por um facilitador, com foco nas perguntas centrais (5 minutos), seguido de especialista convidado(a) que 
apresentará, em 30 minutos, o estudo de caso, seguido de 15 minutos de reflexões pelo especialista 
“provocador”. A seguir, abrem-se imediatamente rodadas para interação com o público presente (40 minutos). 
Esta dar-se-á mediante perguntas ou comentários por escrito à mesa, através de fichas que serão 
disponibilizadas, de modo a privilegiar maior número de participações dos presentes, enriquecendo os debates. A 
gestão das respostas será de responsabilidade do facilitador junto aos debatedores. O tempo para debates é de 
60 minutos para os debates (excessão feita ao bloco 3, que contará com 35 minutos para debates), incluindo-se 
minutos finais onde o facilitador resume os aprendizados do bloco.  

Os especialistas estarão organizados em turno e tema ao qual possuem maior expertise e trarão 
contribuições diferenciadas, sem prejuízo a opinarem nas demais ou agregarem elementos. O ideal é que todos 
os especialistas participem nos dois turnos. A programação busca fazer evoluir a discussão de contexto, dos 
conceitos e do diagnóstico (turno matutino) para as especificidades gerais de geoinformação com aplicações 



 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E MONITORAMENTO - SUPLAM 

 

 

 

ambientais e socioeconômicas, e estudos de caso de boas práticas na elaboração de sistemas geoespaciais 
aplicados na gestão pública. Os debatedores estarão distribuídos nos dois turnos de trabalho, buscando articular 
a expertise ao tema do turno, ainda que haja possibilidade de contribuição entre temas.  

Não será possível esgotar o tema no evento. Por isto, assume-se que os especialistas convidados que 
confirmarem a participação assegurem agenda para receberem (por meio eletrônico) e avaliarem o documento 
pós-evento, com as sentenças e as diretrizes construídas durante o seminário.  

 

V. Questões para orientar os debates do evento 

Os elementos aqui listados são o nosso ponto de partida para os debatedores, visando contribuições 
focados nos desafios atualmente encontrados quanto ao tema de geoinformação e suas aplicações para a área 
ambiental.  

V.1. Primeiro Bloco: Infraestrutura de Dados Espaciais Ambiental para a gestão estadual  

Composição da mesa: 

 Facilitadora: Maria Sílvia Rossi (Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA-DF) 

 Apresentação – Importância da IDE ambiental – Arlete Ohata (Secretaria de Meio Ambiente de 
São Paulo – SMA-SP) 

o Trajetória deste caso de sucesso. Por que uma IDE temática ambiental? Financiamento. 
o Bases para definição da estrutura e funcionalidades (construção do fluxo para acesso 

automatizado às informações) 
o Governança e Institucionalização: relação com IDE-ESP e relação com empresas fornecedoras 
o Lições dos três anos de funcionamento do Geoportal (prós e contras) 

 

 Especialista “provocador” – Caroline Chahini (Geógrafa do Departamento de Estradas e Rodagens 
do Distrito Federal – DER-DF) 

o Desafios para institucionalização  
o Outros 

 

V.2. Segundo Bloco: Aplicações para áreas fins ambientais – estudos de caso estaduais 

Composição da mesa: 

 Facilitador: Rogério Silva (Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA-DF)  

 Apresentação – Cássio Rodrigues (Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade do Pará – 
SMAS-PA) 

o Trajetória deste caso de sucesso: modelo, banco, etc 
o Análise de requisitos 
o Desenvolvimento de aplicações e funcionalidades para áreas fins 
o Tratamento de dados para as aplicações 
o Avaliação dos prós e cons 
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 Especialista “provocador” – Prof. Dr. Henrique Roig (Geólogo da Universidade de Brasília – UnB) 
o Fonte de dados no caso do DF – vôos, restituição, modelo digital de terreno e imageamento 
o Experiência na aquisição e tratamento de dados 
o Integração com as redes de monitoramento – qualidade dos dados e quantidade de dados 
o Banco e SIG 

V.3. Terceiro Bloco: Fortalecimento da Governança pela institucionalização dos mecanismos de aquisição, 
normatização e publicação dos dados geoespaciais – estudo de caso da Empresa de Planejamento e Logística 
(EPL)  

Composição da mesa: 

 Facilitador: a definir 

 Apresentação – estudo de caso da Empresa de Planejamento e Logística (EPL) 

 Introdução: Sr. Adailton Cardoso Dias (Diretor), Juliana Pereira (Gerente) e Lilian Soares (Gerente) 
o Apresentação do caso EPL  
o Evolução do marco regulatório para institucionalização 
o Governança (por exemplo: integração Geo e TI) 
o Avaliação dos prós e contras 

 

 Especialista “provocador” – Vitor Hugo Santos da Silva (Engenheiro Cartógrafo da Agência de 
Desenvolvimento do Distrito Federal – Terracap) 

o Como o Geo pode impulsionar a área de negócios? 
o Governança necessária – experiência da gestão territorial: relação com o Judiciário  

 

IV.5 – Quarto Bloco: Aprendizados, sínteses e próximos passos  

Composição da mesa: 

 Facilitador: Maria Sílvia Rossi (Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA-DF) 

 Apresentação – Maria do Socorro Barbosa (Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do 
Estado do Rio Grande do Sul) 

o Síntese da experiência prática da implantação da Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais do Rio 
Grande do Sul 

o Recomendações para a experiência DF 
 

 Apresentação – Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal – SEMA-DF 
o SISDIA: Estado da Arte antes e depois do evento com a sistematização dos aprendizados 

do evento, debates e coleta de sugestões.   
o Agenda de encaminhamentos pós-evento 
o Avaliação geral 

 

 



 

 
GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL 

SECRETARIA DE ESTADO DE MEIO AMBIENTE 
SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO AMBIENTAL E MONITORAMENTO - SUPLAM 

 

 

 

VI. Documentação do Evento 

O evento ocorrerá no dia 27 de novembro de 2018 (kickoff) das 18h00 às 20h, na Reitoria da Universidade 
de Brasília (UnB) e no dia 29 de novembro de 2018 acontecerá a programação técnica, das 08h30 às 12h30 e das 
14h00 às 18h30, no auditório da CGEE, localizado no Setor Comercial Sul, Quadra 9, Edifício Parque Corporate, 
Torre C, 4º andar.  

O evento será devidamente registrado, de modo a divulgarmos a iniciativa e termos os insumos para 
aprofundamentos posteriores, por meio de: 

 Registros escritos  
 Registros fotográficos  
 Gravação em áudio e vídeo  
 Transmissão pela TV CGEE  

 
 

VII. Programação completa 

Dia 27/11/2018 (3ª feira) das 18h00 às 20h – Abertura (kickoff): 

 Boas Vindas 

 Breve apresentação da Infraestrutura de Dados Espaciais do SISDIA 

 Apresentação do conceito do ATLAS Ecológico-Econômico do DF na versão digital  

 Assinatura do Acordo de Cooperação Técnica entre o Governo de Brasília e a Universidade de Brasília  

 Coquetel 

 

Dia 29/11/2018 (5ª feira) das 8h30 às 18h30 – Programação técnica: 

 8h30 – 10h30: Primeiro Bloco: IDE Ambiental para a gestão estadual  

o Especialista: Estudo de caso da SMA-SP 

o Especialista provocador: Experiência do DER-DF 

 10h30 – 12h30: Segundo Bloco: Aplicações para áreas fins ambientais – estudos de caso estaduais 

o Especialista: Estudo de caso da SMAS-PA 

o Especialista provocador: Experiência da Universidade de Brasília (UnB) 

 Almoço 

 14h – 16h: Terceiro Bloco: Fortalecimento da Governança pela institucionalização dos mecanismos de 
aquisição, normatização e publicação dos dados geoespaciais – estudo de caso EPL. 

o Especialista: Estudo de caso da EPL 

o Especialista provocador: Experiência da Terracap 

 Coffee Break 
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 16h30 – 18h30: Quarto Bloco: Sínteses e próximos passos 

o Especialista: Lições aprendidas com a IDE-RS 

o Situação da IDE Ambiental do Distrito Federal 

o Construção da agenda pós-Evento 

o Avaliação final 

VIII. Promoção e Apoio  

Promoção: Secretaria de Meio Ambiente do Distrito Federal (SEMA-DF) 

Apoio: Projeto Global Environment Fund (GEF) – Programa Cidades Sustentáveis e parceiros: Ministério da 
Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações (MCTIC), ONU Meio Ambiente e CGEE. 

IX. Convidados  
 

 Secretarias de Estado do GDF – SEPE, Casa Civil, SEPLAG (Sutic), Casa Militar, SEGETH, SEAGRI, SINESP, 
SEDESTMIDH, Saúde (DIVAL), SEMOB, Defesa Civil,  

 Demais órgãos distritais – IBRAM, CAESB, ADASA, EMATER, CODEPLAN, AGEFIS, SLU, DER, JBB, 
TERRACAP, CEB, METRÔ, NOVACAP 

 Órgãos Federais – MMA (DPAD), Serviço Florestal, CPRM, IBGE, ICMBio, IBAMA, INMET, INPE, EMBRAPA 
Cerrados, IPHAN 

 Órgãos de Controle – MPDFT (PRODEMA e PROURB)  

 Cooperação Técnica Internacional – GIZ, Unesco, CEPAL  

 Academia – UnB (IG, Geografia e CDS) 

 Sociedade Civil – TNC, IPAM, IUCN 

 Parceiros GEF – MCTIC, ONU Meio Ambiente, CGEE, Observatório (SP), Programa Cidades Sustentáveis, 
Prefeitura de Recife 
 
X. Comissão Organizadora do evento 

 

 SEMA-DF:  

o Maria Sílvia Rossi – Subsecretária de Planejamento Ambiental e Monitoramento – 
SUPLAM/SEMA-DF e Coordenação Geral Técnica do ZEE-DF. 

o Rogério Alves Barbosa da Silva – Coordenador de Monitoramento – SUPLAM/SEMA-DF e 
Coordenação Geral Técnica do ZEE-DF. 

o Ludmyla Macedo de Castro e Moura – Coordenadora de Planejamento – SUPLAM/SEMA-DF e 
Coordenação Geral Técnica do ZEE-DF. 

o Vanessa Cortines Barrocas – Gerente de Planejamento Ambiental – SUPLAM/SEMA-DF e 
Secretaria Executiva do ZEE-DF. 

o Jéssica de Melo Rodrigues – Assessora de Monitoramento – SUPLAM/SEMA-DF. 

 Apoio:  
o Nazaré Soares – Projeto GEF – Programa Cidades Sustentáveis. 


