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3  
infrAeStruturAS de dAdoS eSpAciAiS

A partir da década de 1990, com maior incidência desde 2000, 
alguns países adotaram a utilização de uma lógica de compartilha-
mento de dados espaciais entre órgãos da administração pública, 
os quais necessitam da utilização desse tipo de dado. Essa aborda-
gem passou a ser também compartilhada, em alguns países, com 
entidades privadas e com o cidadão. Atualmente ela é vulgarmente 
conhecida pela designação de Infraestrutura de Dados Espaciais 
(IDE), conhecida mundialmente como Spatial Data Infrastructure 
(SDI) (Pelegrina; Neto, 2011). Uma IDE é considerada como um 
conjunto de políticas, padrões, organizações e recursos tecnológicos 
que facilita a produção, o acesso, o uso da informação geográfica e 
seus produtos (Manisa; Nkwae, 2007).

A implementação de uma IDE consiste em determinar normas, 
padrões, políticas e tecnologias para o compartilhamento dos dados 
espaciais, e entre as principais dificuldades para a implementação de 
uma IDE, destacam-se as diferenças de precisão entre os produtos 
existentes, a incompatibilidade de dados, atualidade das bases car-
tográficas e bancos de dados, direitos autorais, custos de acesso aos 
dados, dificuldades lógicas, entre outros.

Os dados espaciais interconectados permitem aos usuários econo-
mizar recursos, tempo e esforço, no sentido de adquirir ou acessar os 
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bancos de dados geográficos. Isso evita a duplicação de despesas asso-
ciadas à geração e manutenção de dados e sua integração com outros 
conjuntos de dados (Neto et al., 2012), e esse objetivo é alcançado por 
meio da padronização de dados e do compartilhamento de sistemas.

A IDE permite o acesso rápido a informações consistentes, 
auxiliando no processo de desenvolvimento econômico, social e am-
biental de um país, e ela facilita o acesso à informação, permitindo ao 
usuário saber o que está disponível e onde, bem como, quais são as 
condições de acesso e o uso dessas informações (Paixão et al., 2008).

Para Rajabifard e Binns (2005), uma IDE representa um conjun-
to de informações espaciais interconectadas a partir de uma hierar-
quia de multicamadas, baseado em parcerias, e com uma degradação 
nos níveis corporativo, local, estadual, nacional, regional (multina-
cional) e global.

Para Clausen et al. (2006), o desenvolvimento de uma IDE ocor-
re frequentemente em um ambiente organizacional fragmentado, 
exigindo um alto nível de colaboração interinstitucional. Diferentes 
organizações precisam trabalhar juntas e em concordância para 
registrar, armazenar, utilizar e compartilhar dados, e decidir como 
tornar esses dados disponíveis para a sociedade. Essa colaboração 
torna-se inviável em virtude de algumas instituições não compar-
tilharem seus dados (dados públicos que não contenham dados 
pessoais e não individualizados), temendo perder independência e 
controle sobre estes.

O processo de construção de uma IDE inicia-se pela padro-
nização dos elementos a serem compartilhados. Posteriormente, 
é realizada a conexão (criação da infraestrutura de comunicação) 
entre os órgãos, depois se realiza a integração dos órgãos, na qual há 
uma cooperação mútua, e finalmente se constitui a rede, a partir da 
integração dos usuários externos. Para esse efeito, é fundamental a 
existência de uma entidade coordenadora (Neto, 2009).

A IDE é uma peça fundamental no desenvolvimento de um Siste-
ma de Informação Territorial (SIT), baseado no Cadastro Territorial 
Multifinalitário, e é por meio dela que as informações das parcelas 
territoriais são disponibilizadas para os atores da gestão territorial 
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(empresas públicas e privadas), para a eficácia da governança públi-
ca (municipal, estadual e federal), na gestão territorial participativa 
da sociedade e na democratização das informações territoriais.

Com efeito, hoje, muito mais do que a representação cartográfica 
do espaço, importa a informação que sobre ele se consegue produzir, 
organizar, acessar e explorar, em uma perspectiva pragmática e di-
nâmica. Mais do que simples repositórios de dados, é imprescindível 
abrir e fazer uso da informação existente, por meio das infraestrutu-
ras da sociedade da informação e do conhecimento.

Atualmente percebe-se uma clara mudança de paradigma no que 
se refere à produção, gestão, exploração e disseminação da informa-
ção geográfica, na qual há um papel preponderante das IDE, como 
ilustrado na Figura 5.

Figura 5 – Mudança de paradigma: dos SIG às IDE

Da lógica do local, individual e específico, avançou-se para o para-
digma do global, da partilha e transversalidade dos dados geográficos. 
O mesmo se passa com as infraestruturas de suporte e serviços que se 
diluem na “nuvem”, mantendo as características de segurança dos sis-
temas locais, acrescentando disponibilidade (sobretudo no que se refe-
re à publicação) e reduzindo encargos de investimento e manutenção.
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O projeto europeu Inspire

O desenvolvimento de um mercado comum implica na elabora-
ção de uma legislação comum da UE para todos os Estados-mem-
bros. Para a efetivação de uma política pública comum na área das 
informações territoriais, entre países membros, a primeira iniciativa 
foi o desenvolvimento de mecanismos de integração entre informa-
ções geográficas e dados cadastrais, por meio da Diretiva Inspire 
(Infraestrutura para a Informação Espacial na Europa).

Em abril de 2002, após vários projetos com o mesmo objetivo, 
a UE estabeleceu o projeto Inspire, com o objetivo de promover 
o desenvolvimento da infraestrutura europeia de dados espaciais, 
criando serviços integrados de informação geográfica, permitindo 
a identificação e o acesso às informações geográficas de variadas 
fontes, do nível local ao global, com base no trabalho dos vários 
Estados-membros.

Em 15 de maio de 2007, após cinco anos de intensa preparação, 
entrou finalmente em vigor a Diretiva Inspire (Directiva 2007/2/
EC do Parlamento Europeu e Conselho de 14 de março de 2007), a 
qual veio estabelecer um quadro de desenvolvimento para as IDE na 
Europa e atribuir grandes responsabilidades aos Estados-membros 
e produtores de informação geográfica.

O surgimento dessa diretiva deu um impulso determinante 
para a consolidação de padrões de dados e serviços, no sentido de 
se garantir uma eficaz interoperabilidade dos sistemas e um maior 
potencial para as IDE, obrigando-as a garantir que:

• por meio dos respectivos metadados seja possível localizar 
os dados geográficos existentes e avaliar sua adequação para 
um determinado fim, bem como conhecer suas condições de 
utilização;

• existe uma lógica de subsidiariedade, na qual o armazena-
mento, disponibilização e manutenção de dados geográficos 
são efetuados ao nível mais adequado;
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• se promove a harmonização dos dados, possibilitando, inde-
pendentemente de sua origem e aplicações, sua combinação 
de forma coerente;

• se facilita sua partilha e utilização, independentemente de seu 
nível de administração.

A diretiva Inspire, para garantir sua plena eficácia, impõe a cada 
um dos Estados-membros sua transposição para o quadro legislati-
vo nacional e/ou regional (varia consoante à organização do Estado 
nos diferentes países), bem como é suportada por um conjunto de 
regulamentos comunitários, designado por disposições de execução.

Figura 6 – Quadro legal para as IDE na UE

Fonte: adaptado de Julião, 2010, p.77.

A diretiva Inspire é bastante ambiciosa em relação aos desafios 
lançados, obrigada a um profundo reajuste em termos da estrutura 
dos dados geográficos produzidos, bem como na sua forma de dis-
ponibilização aos usuários. Nesse sentido, foram criados vários gru-
pos de trabalho, integrando peritos dos vários Estados-membros, 
que produzem a documentação técnica necessária ao suporte das 
disposições de execução.

Todo esse processo está sendo conduzido por três agências da Co-
missão Europeia (Eurostat, DG Environment e JRC), que coordenam 
o calendário de intervenção, o qual pressupõe que a fase de implemen-
tação da diretiva deve ser concluída em 2021 (inicialmente era 2019).

O projeto Inspire propõe padrões para a integração do siste-
ma cadastral à IDE, destacando-se as especificações da unidade 
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cadastral, que é a parcela. Essas especificações foram criadas a partir 
de consultas realizadas entre as instituições cadastrais dos países 
envolvidos e grupos de peritos, que propuseram a utilização da 
parcela cadastral na IDE de cada país, objetivando a acessibilidade 
e disponibilidade de dados. Os dados cadastrais são utilizados como 
referência para outros temas da Inspire, e a harmonização da parcela 
cadastral pode ser considerada como um pré-requisito para a inte-
gração com outros temas (ibidem).

As especificações sobre a parcela cadastral, no entanto, não têm 
por objetivo harmonizar os conceitos de propriedade e direitos rela-
cionados às parcelas, que são inerentes à realidade de cada país, mas 
centram-se sobre os aspectos geométricos (TWGCP, 2009).

O grupo de trabalho de cadastro e registros imobiliários, forma-
do pela Eurogeographics e pelo Comitê Permanente do Cadastro 
da União Europeia, fez recomendações para a efetivação de um 
Cadastro Territorial Multifinalitário no projeto Inspire, sendo: a) 
Identificador único: pelo menos o identificador exclusivo nacional 
deve ser usado. Para um único identificador europeu, a solução é es-
tabelecida por meio da combinação do prefixo do país e do identifi-
cador exclusivo nacional; b) Georreferência: que a parcela cadastral 
seja referenciada ao sistema nacional baseado em uma rede geodésica 
de referência (Castro; Caro, 2010).

Apesar das diferenças entre modelos cadastrais e jurídicos, a ten-
dência é a de que no futuro exista um modelo único de cadastro na 
UE, que tenha função multidisciplinar e que promova o desenvol-
vimento territorial e melhore a integração entre os países-membros.

Em 2003 foi colocado em prática um portal web para divulgar in-
formações sobre a diretiva Inspire e as temáticas associadas, além de 
difundir as boas práticas nacionais e internacionais. Foi reformulado 
em 2008, na sequência do Plano de Ação para a implementação da 
diretiva Inspire em Portugal, promovido pelo Instituto Geográfico 
Português (IGP, hoje Direção Geral do Território, DGT), então 
Ponto de Contato Nacional (PCN).

A diretiva Inspire concentra-se na parte geográfica dos dados ca-
dastrais. No contexto Inspire, as parcelas cadastrais serão utilizadas 
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principalmente como localizadoras de geoinformação em geral, 
incluindo os dados ambientais.

Tanto quanto possível, no contexto Inspire, as parcelas cadas-
trais devem ser a formação de uma partição do território nacional. 
A parcela cadastral deve ser considerada como uma única área da 
superfície da Terra, sob os direitos de propriedade real, homogêneos 
e de propriedade exclusiva (adaptado de Unece 2004 e WG-CPI, 
2006).

Ressalta-se que por propriedade única entende-se que a proprie-
dade é detida por um ou vários proprietários para toda a parcela. Por 
direitos de propriedade homogêneos entende-se que os direitos de 
propriedade, locação e hipotecas afetam toda a parcela. Isso não se 
aplica aos direitos específicos como servidões, que só podem afetar 
parte do pacote.

O projeto brasileiro de Infraestrutura Nacional de 
Dados Espaciais (Inde)

No Brasil, em novembro de 2008, entrou em vigor o Decreto 
6.666, que instituiu a Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais 
(Inde), com o objetivo de promover o adequado ordenamento na 
geração, no armazenamento, no acesso, no compartilhamento, na 
disseminação e no uso dos dados geoespaciais nas esferas federal, 
estadual, distrital e municipal (Brasil, 2008), assim como determinar 
os padrões e normas, homologados pela Comissão Nacional de Car-
tografia (Concar).

Por meio da Inde, será possível prevenir a duplicidade de ações 
e o desperdício de recursos na obtenção de dados geoespaciais pelos 
órgãos da administração pública. Esses problemas podem ser mini-
mizados mediante a divulgação dos metadados relativos aos dados 
geoespaciais, disponíveis nas entidades e nos órgãos públicos das 
esferas federal, estadual, distrital e municipal (Neto et al., 2012).

A Concar é a comissão responsável pela determinação de prazos 
para a real implantação da Inde, que está dividida em ciclos, e estes 
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têm o objetivo de realizar a integração entre os órgãos envolvidos na 
direção vertical, tanto no sentido de cima para baixo, que representa 
a coordenação, como no sentido de baixo para cima, que representa 
a integração das estruturas de dados e dos metadados já existentes. 
Os ciclos são: a) Ciclo I: de junho de 2009 até dezembro de 2010; b) 
Ciclo II: de 2011 até 2014; c) Ciclo III: de 2015 até 2020.

Um componente pressuposto pela Concar é o desenvolvimen-
to da Mapoteca Nacional Digital (MND), que é definida como o 
conjunto de dados geoespaciais (vetoriais e matriciais) devidamente 
estruturados, seus Bancos de Dados Auxiliares (BDA) e seus meta-
dados, armazenados em repositórios distribuídos e compartilhados, 
referentes ao espaço geográfico brasileiro (Concar, 2008).

A MND é constituída por dados referentes às informações 
geoespaciais, produzidas para o Sistema Cartográfico Nacional 
(SCN), nas escalas da cartografia sistemática terrestre básica, defini-
das a partir de 1:25000 e menores.

Antes do Decreto 6666/2008, a Concar já havia elaborado as 
especificações técnicas para a estruturação dos dados geoespaciais 
vetoriais para a MND, bem como outras já foram elaboradas ou es-
tão em fase de produção. Algumas das especificações passaram por 
consulta pública, como as especificações sobre os metadados geoes-
paciais. Na Inde estão previstas as especificações para a estrutura de 
dados geoespaciais vetoriais, estrutura de metadados geoespaciais, 
aquisição de dados geoespaciais vetoriais, representação de dados 
geoespaciais vetoriais, estrutura de dados geoespaciais matriciais, 
produtos de conjunto de dados geoespaciais e o controle de qualida-
de de dados geoespaciais (Pelegrina; Neto, 2011).

O Comitê de Planejamento da Infraestrutura Nacional de Dados 
Espaciais (Cinde), criado pela Concar, elaborou o Plano de Ação pa-
ra Implantação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais. Esse 
documento aborda as dimensões da implementação de uma IDE, 
envolvendo aspectos organizacionais, técnicos e humanos.

Um dos pontos discutidos no Plano de Ação para a Implanta-
ção da Inde é o aspecto dos atores, ou seja, as partes envolvidas ou 
interessadas na efetiva criação da Inde. Esses participantes podem 
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ser órgãos do setor público ou privado, instituições acadêmicas e 
usuários finais (a sociedade).

De acordo com o Cinde (2009), os atuantes no desenvolvimento 
da Inde dividem-se em:

• Atores organizacionais e administrativos – Envolvidos com 
questões de coordenação e manutenção da Inde. Por exem-
plo, Concar/IBGE/ Ministério do Planejamento, Orça-
mento e Gestão – Secretaria de Planejamento e Investimento 
(MPOG – SPI).

• Produtores de dados geoespaciais fundamentais de referên-
cia – Por exemplo, serviços oficiais de cartografia (terrestre e 
espacial), empresas de aerolevantamento, concessionárias de 
serviços públicos.

• Produtores de informações temáticas – Considera o dado/in-
formação geográfica temática, referenciada a partir dos dados 
e informações geoespaciais de referência, como produto ou 
serviço. Exemplo: serviços oficiais de informações temáticas 
(CPRM), Ministério do Meio Ambiente e outras.

• Usuários de informações de referência temáticas e produtores 
de informações de valor agregado – Associam diversas infor-
mações e, eventualmente, análises espaciais para a elaboração 
de novos produtos e serviços. Exemplo: GeoBNDES, Gabi-
nete de Segurança Institucional – Sistema Georreferenciado 
de Monitoramento e Apoio à Decisão da Presidência da Re-
pública (GSI – GEOPR).

• Empresas de iniciativa privada – Oferecem produtos geo-
gráficos, programas, equipamentos e sistemas relacionados 
com o processamento de dados e informações geoespaciais e 
sistemas que utilizam geotecnologias.

• Provedores de serviços de desenvolvimento de sistemas e de 
bases de dados geoespaciais, em apoio a operações e serviços 
de consulta.
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É importante que a cartografia cadastral obedeça aos padrões defi-
nidos pela Inde e as normas cartográficas nacionais, para garantir a pre-
cisão posicional necessária ao levantamento cadastral e para possibilitar 
a integração das informações territoriais entre diferentes sistemas.

O Sistema Nacional de Informação Geográfica de 
Portugal

O Sistema Nacional de Informação Geográfica (Snig) de Portugal 
foi criado por meio do Decreto-Lei n.53, de 13 de fevereiro de 1990, 
tendo sido a primeira IDE a ser desenvolvida na Europa e a primeira a 
ser disponibilizada na internet a partir de 1995 (Portugal, 1990).

Figura 7 – Histórico do Snig

Fonte: adaptado de Julião, 2010, p.77.

A história do Snig teve início em 1986, quando foi criado um gru-
po de trabalho que mais tarde estaria na sua gênese e na do Centro 
Nacional de Informação Geográfica, criado em simultâneo também 
por meio do Decreto-Lei n.53, de 13 de fevereiro de 1990.
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Desde essa época, o Snig tem passado por várias intervenções, 
que incluíram a mudança de visual e reorganização dos conteúdos 
existentes, bem como o desenvolvimento de novas aplicações para os 
usuários, como mostram as mudanças em suas interfaces na Figura 8.

Figura 8 – A evolução do Portal do Snig

Fonte: adaptado de Julião, 2010, p.78.

O principal objetivo desse desenvolvimento foi consolidar uma 
infraestrutura de dados espaciais que permita identificar, visualizar 
e explorar a informação geográfica, bem como acessar as bases de 
dados temáticas, a partir de componentes interligadas (metadados, 
produtos, serviços e mercado) suportadas por uma estrutura de da-
dos harmonizada, disponibilizada por seus respectivos produtores, e 
acessível por meio do geoportal do Snig.

O Snig resulta de um esforço nacional (pioneiro em nível eu-
ropeu e até mesmo mundial) que conta com a participação ativa 
e empenhada de todos: reguladores, produtores e utilizadores de 
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informação geográfica. Compete atualmente à Direção Geral do 
Território (DGT) a coordenação e a dinamização do processo, o que, 
vale frisar, não se deve confundir com a titularidade sobre os dados 
e informação disponibilizada pelo SNIG, que é uma das primeiras 
infraestruturas de dados espaciais que possui um portal no qual se 
encontram as principais funcionalidades. Com efeito, o geoportal do 
Snig possui como componentes básicos:

• Catálogo
• Visualizador
• Aplicações
• Espaço geocomunidade

Em muitos casos, a face visível das infraestruturas existentes cor-
responde ao seu visualizador, mas é importante que se perceba que 
este é apenas um das componentes e nem por isso o mais relevante.

Em cada um dos quatro componentes do Snig, anteriormente 
identificados, estão disponíveis dados, aplicações e serviços de 
acesso livre e gratuito sobre a informação geográfica existente em 
Portugal.

O catálogo de metadados do Snig conta hoje com mais de 10 mil 
registros, referentes a dados, serviços de dados e aplicações. Esses 
registros têm crescido em número significativo, sobretudo depois 
do investimento realizado na cosntrução de uma aplicação específica 
para sua criação e da realização de várias ações de formação.

O antigo IGP (órgão antecessor da Direção Geral de Território), 
enquanto entidade, à época, coordenadora e dinamizadora do Snig, 
reconhecendo que um dos pontos nevrálgicos de uma IDE é o seu 
catálogo de metadados, fez um esforço significativo para a criação 
de uma ferramenta de edição de metadados em língua portuguesa e, 
de acordo com o preconizador, pelas normas ISO, designadamente 
as ISO 19115, ISO 19119 e ISO 19139. Surgiu assim o editor de 
Metadados de Informação Geográfica, conhecido pelo acrônimo 
MIG. Esse editor está disponível na página do Snig para download 
e é compatível com outras aplicações de gestão de metadados que 
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obedecem às normas e recomendações do Open Geospatial Consor-
tium (OGC).

Figura 9 – Interface do MIG

Fonte: adaptado de Julião, 2010, p.80.

Por meio desta aplicação é possível documentar de forma estru-
turada todos os dados e serviços de dados sob a responsabilidade das 
diferentes entidades.

Para acessar os dados recorre-se à interface do catálogo, que per-
mite criar um conjunto de pesquisas com base em várias soluções. 
Podem ser efetuadas pesquisas por palavras, por tipo de dados, por 
tipo de disponibilização, por períodos temporais e também com re-
curso de topônimos ou definindo interativamente a área de interesse.

Com base nesse vasto conjunto de possibilidades, é fácil efetuar 
a conjugação que nos permite identificar os dados mais relevantes 
para nossas necessidades.
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Figura 10 – Interface do catálogo

Fonte para: adaptado de Julião, 2010, p.81.

Em termos de visualização de dados, atualmente é possível 
acessar todos os serviços de dados que existem no Snig e em outros 
servidores que cumpram os requisitos da OGC, fornecendo dados e 
serviços de acordo com esses padrões internacionais, como sejam os 
WCS, WFS e WMS.
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Figura 11 – Interface do visualizador

Fonte para: adaptado de Julião, 2010, p.81.

De acordo com os princípios subjacentes à criação e dinamização 
do Snig, aqui fica o desafio de se utilizar essa infraestrutura para 
conhecer e valorizar nossa riqueza geográfica. Além dos serviços 
de visualização de dados geográficos, da criação e exploração de 
metadados e descarregamento de produtos, há um espaço aberto 
para a troca de experiências e debate com enfoque na temática da 
informação geográfica.

O componente de geocomunidade do Snig é precisamente o 
ponto de encontro para aprender e compartilhar experiências através 
do Fórum Snig, por meio das redes temáticas como a Rise e o Snig 
Educação. É nesse espaço que se efetua a ligação ao processo de im-
plementação da chamada Directiva Inspire, por meio de um espaço 
próprio no Snig, no qual se abre o Fórum Snig.
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Figura 12 – Componente de geocomunidade

Fonte para: adaptado de Julião, 2010, p.82.
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