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RESUMO 
 
Os nós integrantes da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE) 
atualmente são majoritariamente oriundos de instituições federais e estaduais. 
Apesar do reconhecimento do uso e disponibilização de recursos geográficos 
por parte dos municípios no Brasil, pouco se sabe de forma sistematizada 
sobre este panorama, e menos ainda o motivo de, quando existentes, estes 
recursos não serem formalizados como Infraestruturas de Dados Espaciais e 
raramente levarem a adesão à infraestrutura nacional. Para preencher esta 
lacuna, o primeiro passo foi realizar um levantamento das soluções de 
compartilhamento de recursos geográficos em cerca de 1000 municípios 
brasileiros, assim como a identificação de fatores correlacionados com esta 
disponibilidade, o que permitiu gerar um panorama brasileiro. Em seguida, foi 
concebido um método de avaliação da preparação de municípios para a 
criação de IDEs através de adaptação do método de avaliação State of Play, 
usando as cinco componentes elencadas no Plano de Ação da INDE como 
eixos principais da análise. Esta metodologia foi testada em quatro municípios 
de diferentes portes populacionais, e os resultados revelaram a possibilidade 
de avaliação quantitativa com base em comparação com valores referenciais e 
a existência de grandes correlações entre o desenvolvimento de IDE local com 
fatores populacionais, econômicos e fiscais. A última etapa desta pesquisa 
detalha proposições metodológicas específicas para a implantação de IDE 
municipal de acordo com as fases de desenvolvimento em que os municípios 
se encontram, e para isso, é realizado um diagnóstico em 11 municípios, sendo 
feita a classificação dos índices obtidos da metodologia anterior em quatro 
fases para cada componente de IDE, e na elaboração de uma análise SWOT, 
em que são especificadas as componentes representativas das forças e 
fraquezas locais, além da identificação de ameaças e oportunidades gerais de 
cada componente na realidade brasileira em que nos encontramos. Neste 
estudo, é possível concluir que a visão do compartilhamento geográfico 
municipal pode ser obtida através de uma comunidade engajada em manter um 
mapa colaborativo de geoportais. Além disso, o cenário de gestão de dados 
geoespaciais nos municípios brasileiros pode ser explicado por diversos 
fatores, sendo que um deles é a necessidade de planos de ações municipais 
que, por sua vez, requerem uma metodologia para a sua concepção, 
representando uma barreira para que municípios com poucos recursos 
humanos e financeiros se integrem às infraestruturas já estabelecidas. 
Adicionalmente, devido ao baixo desenvolvimento da componente institucional 
ocorrer de forma generalizada, recomenda-se a inclusão de práticas de 
governança para garantir a continuidade de projetos de IDEs locais. 
 

Palavras-chave: IDE municipal. Avaliação de IDE municipal. Plano de ação de 
IDE municipal.  
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 
The nodes that make up the National Spatial Data Infrastructure (INDE) 
currently come mostly from federal and state institutions. Despite the 
recognition of the use and availability of geographic resources by municipalities 
in Brazil, little is known in a systematic way about this panorama, and even less 
why, when they exist, these resources are not formalized as Spatial Data 
Infrastructures and rarely take adhesion to the national infrastructure. To fill this 
gap, the first step was to carry out a survey of solutions for sharing geographic 
resources in about 1000 Brazilian municipalities, as well as the identification of 
factors correlated with this availability, which allowed us to generate a Brazilian 
panorama. Then, a method for evaluating the preparation of municipalities for 
the creation of SDIs was designed by adapting the State of Play evaluation 
method, using the five components listed in the NSDI Action Plan as the main 
axes of analysis. This methodology was tested in four municipalities of different 
population sizes, and the results revealed the possibility of quantitative 
evaluation based on comparison with reference values and the existence of 
strong correlations between the development of local SDI with population, 
economic and fiscal factors. The last stage of this research details specific 
methodological propositions for the implementation of municipal SDI according 
to the stages of development in which the municipalities are, and for this, a 
diagnosis is carried out in 11 municipalities, being made the classification of the 
indices obtained from the methodology above in four phases for each SDI 
component, and in the elaboration of a SWOT analysis, in which the 
representative components of local strengths and weaknesses are specified, in 
addition to the identification of general threats and opportunities of each 
component in the Brazilian reality in which we find ourselves. In this study, it is 
possible to conclude that the vision of municipal geographic sharing can be 
obtained through a community engaged in maintaining a collaborative map of 
geoportals. In addition, the scenario of geospatial data management in Brazilian 
municipalities can be explained by several factors, one of which is the need for 
municipal action plans, which, in turn, require a methodology for their design, 
representing a barrier to municipalities with few human and financial resources 
to integrate with already established infrastructures. Additionally, due to the low 
development of the institutional component occurring in a generalized way, it is 
recommended the inclusion of governance practices to guarantee the continuity 
of local SDI projects. 
 
Key-words: Local SDI. Local SDI Evaluation. Municipal SDI Action Plan.  
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1 INTRODUÇÃO 
  

Os dados geográficos são recursos essenciais para as mais diversas 

atividades, desde tarefas cotidianas como a localização e navegação até 

aplicações mais específicas como a implantação de redes geodésicas e 

planejamento e gestão urbana. Com o avanço da tecnologia, os dados 

geográficos puderam ser coletados de forma mais aprimorada e com cada vez 

maior precisão e acurácia, de modo a atender demandas crescentemente 

especializadas (SCHADE et al., 2020). 

Por outro lado, os custos elevados associados à produção de 

informações geográficas fomentam uma necessidade de maior aproveitamento 

dos recursos geográficos, levando em conta todo o seu ciclo de vida, para que 

se justifique o seu financiamento (TRAPP et al., 2015). Portanto, é necessário 

coordenar a produção descentralizada desses recursos, com intuito de evitar a 

duplicidade de esforços, proporcionando o consumo racional dos mesmos 

(RAJABIFARD; ONSRUD, 2013). 

Aliado a isto, as atividades de planejamento urbano, de gestão 

ambiental e de prevenção e respostas aos desastres naturais a partir de dados 

geográficos, que por sua vez ocorrem no espaço geográfico de forma 

independente aos limites administrativos de estados e municípios, requerem 

uma plataforma padrão e interoperável de compartilhamento geográfico de uso 

entre diferentes instituições (MASSER, 2005; RAJABIFARD; FEENEY; 

WILLIAMSON, 2002). 

Como forma de atender às necessidades elencadas, as Infraestruturas 

de Dados Espaciais (IDE) proporcionam a possibilidade de catalogar, publicar, 

difundir e tornar acessíveis os recursos geográficos produzidos e consumidos 

por diferentes atores, de modo a subsidiar o desenvolvimento econômico, a 

governança e a transparência (AFONSO; JULIÃO, 2010; IVÁNOVÁ et al., 

2020). 

Adicionalmente, com a adoção das IDEs é possível ampliar a difusão 

dos recursos geográficos e ao mesmo tempo otimizar os canais de 

comunicação entre os diferentes usuários (número de arranjos entre atores), 

tendo em vista que os mesmos podem deixar de buscar dados geográficos 

através de contato ou acordo de compartilhamento com outros usuários e 
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passar a acessar os recursos de um repositório ou de um catálogo de serviços 

distribuídos disponível a todos e que conecta recursos de diferentes 

organizações, aumentando assim a reutilização dos mesmos (IDRIZI, 2018; 

RAJABIFARD; CHAN; WILLIAMSON, 1999). 

No Brasil, o decreto 6666, de 27 de novembro de 2008, criou a 

Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais (INDE), que visa, entre outros 

objetivos, integrar, publicar e harmonizar os dados geográficos produzidos por 

entidades governamentais e do setor privado, sendo obrigatória a adesão das 

instituições públicas federais (BRASIL, 2008). Nos anos seguintes, o Comitê 

para o Planejamento da INDE (CINDE) concebeu o Plano de Ação para 

Implantação da Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais, que apresenta 

conceitos, normas, padrões e diretrizes a serem seguidos, de modo a nortear a 

criação da INDE no Brasil (CONCAR, 2010a). 

A estrutura nacional da INDE permite a adesão municipal, no entanto, 

apesar de já existirem municípios que estabeleceram esta integração oficial 

(Belo Horizonte/MG e Fortaleza/CE) (CONCAR, 2022; REZENDE; BORGES, 

2018), atualmente há pouca legislação, regulamentos, normas ou planos de 

ação sobre a implantação de IDEs a nível municipal (OLIVEIRA; DAVIS; 

OLIVEIRA, 2008), o que pode ser visto como uma barreira de entrada dos 

municípios ao sistema nacional. 

É importante ressaltar que este cenário é influenciado principalmente 

por questões de capacidade de recursos humanos e financeiros insuficientes 

para implantar e manter tais sistemas, tendo em vista que a maior parte dos 

municípios brasileiros (mais de 90%) são de pequeno ou médio porte 

populacional (menos de 100 mil habitantes) (IBGE, 2018). Além disso, outros 

fatores como a falta de conhecimento técnico e a falta de capacitação local a 

respeito de IDEs, assim como interesses políticos e questões culturais podem 

influenciar (ELWOOD, 2008; FRANKE; SOUZA BIAS, 2016; SIEBRITZ et al., 

2021). 

Além disso, diversas tarefas municipais que demandam dados 

espaciais não possuem processos definidos a priori, de modo que soluções de 

âmbito local possam ser mais atrativas, uma vez que a adoção de uma IDE 

implica em esforço adicional de padronização de dados, criação e catalogação 

de metadados e compartilhamento dos recursos (CONCAR, 2010a; TRILLES; 
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DÍAZ; HUERTA, 2017), o que contribui para um cenário de baixa integração 

com as infraestruturas de dados espaciais já estabelecidas. 

Aliado a não obrigatoriedade de compartilhamento de recursos através 

de IDEs pelos governos subnacionais, é possível que quando instituições locais 

optem por difundir suas informações geográficas, estas adotem soluções 

alternativas aos padrões estabelecidos pela atualmente desativada Comissão 

Nacional de Cartografia (CONCAR) e pelo governo federal (BRASIL, 2017; 

CONCAR, 2010b, 2011), o que justifica a existência de soluções não 

padronizadas, sendo este um cenário não mensurado. 

Por outro lado, para que existam tais soluções, primeiro é necessário 

assumir a existência de recursos geográficos em posse das instituições dessa 

esfera de governo. Portanto, vale destacarmos que dentro da estrutura do 

mapeamento brasileiro, os governos locais têm atribuição para realizar o 

mapeamento topográfico em escalas superiores a 1:25.000, para  implementar 

e gerir o Cadastro Territorial Multifinalitário (CTM), assim como para produzir os 

dados espaciais relacionados com o plano diretor. Ressalvando-se o custo 

associado à produção das bases cartográficas, em geral oriundas de 

recobrimentos aerofotogramétricos, os municípios representam um vasto 

acervo de recursos geográficos de grande escala e nível de detalhamento 

(BRASIL, 2001, 2009; MACHADO; CAMBOIM, 2016, 2019).  

Esta responsabilidade legal pode impulsionar a produção dos recursos 

geográficos municipais, que em geral podem estar sendo armazenados, 

manipulados e consumidos de forma dispersa e não padronizada, em 

diferentes formatos e em posse dos diversos departamentos das respectivas 

instituições. Portanto, assumindo esta existência de informações geográficas, 

um dos desafios desta pesquisa é identificar os locais que possuem solução 

alternativa de compartilhamento geográfico, ainda que não se comuniquem 

com a infraestrutura nacional, assim como descobrir a distribuição espacial das 

mesmas. Esta lacuna é tratada no terceiro capítulo desta tese.  

No ano de 2015, A Pesquisa de Informações Básicas Municipais 

(MUNIC 2015) revelou que 1152 municípios apresentavam uma base 

cartográfica digital, e que 572 possuíam sistema de informações geográficas 

(SIG), o que representa pouco mais de dez por cento do total de municípios, 

sendo estas disponibilidades mais recorrentes em cidades com maior porte 
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populacional, o que está ligado ao fato de que a maior parte dos municípios 

brasileiros são pequenos e dependentes de recursos estaduais e federais 

(BORBA et al., 2017; FERREIRA, 2013; IBGE, 2016).  

Com base nesta pesquisa (MUNIC 2015), é possível se perguntar se 

estas quantificações encontradas e afirmações de correlação podem ser 

semelhantes ou aplicáveis quando se trata da disponibilidade de IDEs ou 

geoportais municipais. Estes números e constatações são tratados nos 

resultados, discussões e analises do terceiro capítulo desta tese, onde se 

encontra um panorama da situação brasileira. 

Conforme mencionado anteriormente, uma das possíveis dificuldades 

de integração municipal à INDE é a falta de orientações para construção de 

Planos de Ação locais ou até mesmo de manuais específicos para implantação 

de IDE, o que é agravado pela extinção da CONCAR em 2019 (BRASIL, 2019). 

E para que recomendações de implantação de IDE possam ser elaboradas, o 

primeiro passo é conhecer o município e avaliá-lo de acordo com métricas 

referentes à IDE. 

É sabido que na literatura existem métodos que avaliam sistemas a 

partir de diferentes pontos de vistas (CROMPVOETS et al., 2008; KIM; KOH, 

2017; VANCAUWENBERGHE; VALEČKAITĖ; LOENEN, 2018; ZWIROWICZ-

RUTKOWSKA, 2017). No entanto, quando se trata de avaliar IDEs no cenário 

municipal brasileiro, há que se considerar que a maioria dos municípios não 

possui IDE, o que pode comprometer a aplicação direta da avaliação por 

inexistência de um objeto para análise. 

Portanto, o quarto capítulo desta tese preenche esta lacuna 

metodológica e propõe um método para avaliar o quão preparados os 

municípios brasileiros estão para a criação e integração de suas IDEs com a 

INDE. Este capítulo trata de uma adaptação do método de avaliação 

denominado “State of Play”, que já foi utilizado para avaliar IDEs nacionais dos 

países da comunidade europeia (VANDENBROUCKE, 2009). Através da 

concepção deste método, será possível avaliar municípios brasileiros de forma 

quantitativa, com base em aplicação de questionários e comparação de 

respostas com valores referenciais pré-determinados. 

Com a existência de um meio de mensuração voltado ao cenário dos 

municípios brasileiros, que em grande parte não possuem uma IDE formal, 
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será possível propor recomendações para municípios em estágios de 

desenvolvimento semelhantes, o que pode ser sintetizado a partir de uma 

análise SWOT, que se trata de uma técnica de planejamento estratégico 

utilizada para auxiliar a identificar forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 

relacionadas à competição em negócios ou planejamento de projetos, 

considerando ainda sua aplicabilidade em estudos deste tema (MILEU et al., 

2017; OGRYZEK et al., 2019). Esta última etapa é tratada pelo quinto capítulo 

desta pesquisa. 

Portanto, considerando o preenchimento das três lacunas de 

conhecimento apresentadas nos estudos mencionados anteriormente, 

pretende-se responder ao problema de pesquisa de como propor planos de 

ação para a implantação de IDEs municipais, considerando o cenário brasileiro 

de compartilhamento geográfico e as diferenças entre os municípios, de modo 

a estimular o estabelecimento de IDEs municipais e a adesão a INDE. 
 

1.1 HIPÓTESE 

 

Se for possível constatar a existência de soluções de compartilhamento 

de dados geoespaciais municipais não integrados à INDE, se o 

desenvolvimento dos municípios puder ser avaliado através de uma 

metodologia que quantifique a proporção de atendimento a cada componente 

prevista para compor uma IDE, e se tais mensurações puderem ser 

classificadas por fases, então será possível propor planos de ações locais ou 

recomendações específicas baseados no estágio em que os municípios se 

encontrem e em seus pontos fortes e fracos, gerando subsídios para a 

implantação de IDEs municipais no Brasil. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Criar uma metodologia de diagnóstico e proposição de planos de ações 

para a implantação de IDEs municipais, de modo a promover ferramentas para 

a participação de municípios na INDE. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

Para se alcançar o objetivo geral desta pesquisa, os seguintes 

objetivos específicos foram determinados: 

a) Realizar levantamento de leis, normas e padrões que regem a 

implementação de infraestruturas nacionais e subnacionais de dados 

espaciais, de modo a nortear a proposição de recomendações para 

a implantação de IDEs locais; 

b) Elaborar e aplicar uma metodologia de busca de soluções de 

compartilhamento de recursos geográficos, de modo a revelar o 

estado atual de desenvolvimento de municípios brasileiros e permitir 

encontrar locais com diferentes características e com soluções em 

diferentes estágios de atendimento de IDE.  

c) Disponibilizar os dados de forma aberta e colaborativa, de modo que 

possam ser ampliados e atualizados; 

d) Propor uma metodologia de avaliação de municípios a fim de 

caracterizá-los quantitativamente com relação ao atendimento das 

cinco componentes de IDE: dados, pessoas, institucional, tecnologia 

e normas e padrões; 

e) Analisar a situação do atual estágio de desenvolvimento em 

diferentes municípios, de modo a criar uma metodologia de 

proposição de Planos de Ação para implantação de IDEs para os 

diferentes níveis de preparação, baseado em componentes e em 

uma análise SWOT. 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

Atualmente a plataforma da INDE possui pouca adesão (apenas 3 

municípios participantes) de governos municipais (IBGE, 2021a; INDE, 2020). 

Em parte sabe-se que isso pode ser explicado pela não obrigatoriedade de 

compartilhamento nas esferas subnacionais (BRASIL, 2008) aliada à falta de 

capacitação e de recursos humanos e financeiros insuficientes, o que 

atualmente é amenizado por programas que oferecem cursos gratuitos de 

capacitação de profissionais em municípios (IBGE, 2016).  
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Todavia, a complexidade inerente a implantação deste tipo de sistema 

poderia ser amenizada com a criação de planos de ações ou recomendações 

para a implantação de IDEs a nível local, o que atualmente existe apenas na 

esfera federal e global (CONCAR, 2010a; GSDI, 2012). 

Este cenário faz com que diversos municípios que possuem recursos 

geográficos nãos os disponibilizem abertamente ao público, ou que os 

publiquem através de plataformas alternativas não padronizadas, o que hoje é 

de quantificação e distribuição espacial incerta. Portanto, é importante que se 

tenha uma estimativa destes geoportais, de modo que futuramente os 

municípios detentores dos mesmos possam ser incentivados a aderir à INDE, o 

que traria benefícios para questões como a governança, transparência, 

desenvolvimento econômico e gestão ambiental (MAGUIRE; LONGLEY, 2005). 

Finalmente, considerando a diversidade de municípios existentes, para 

que se possa propor melhorias ou recomendações, é importante que se tenha 

uma metodologia de avaliação quantitativa, de modo a ser capaz de 

diagnosticar locais com diferenciadas características e em diferentes estágios 

de preparação, chegando-se em guias com recomendações mais aderentes às 

realidades locais. 

 

1.4 ESTRUTURA DA TESE 

 

Esta tese foi estruturada em 3 (três) artigos, dos quais 2 já estão 

publicados e 1 será submetido à revista após a apreciação desta tese pelos 

membros da banca examinadora. A seguir segue uma matriz metodológica de 

amarração (DA COSTA; RAMOS; PEDRON, 2019) desta pesquisa, seguindo a 

ordem em que os estudos aparecem no texto, com seus devidos problemas, 

objetivos, justificativa e estratégia metodológica específicas (FIGURA 1). 
 

 

 

 

 

 

 



22 
 

FIGURA 1 – MATRIZ METODOLÓGICA DE AMARRAÇÃO, COM UMA VISÃO GERAL DA 
TESE. 
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FONTE: O autor (2022). 
 

De maneira complementar, foi elaborado um fluxograma que 

apresenta, de forma esquemática, os passos metodológicos e divisões 

seguidos nesta tese e a respectiva relação entre os três artigos componentes 

da pesquisa (FIGURA 2). 
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FIGURA 2 – FLUXOGRAMA DA TESE APRESENTANDO A RELAÇAO ENTRE OS 
ESTUDOS. 

 

FONTE: O autor (2022). 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 
 

Nas próximas seções e subseções, são apresentados os principais 

conceitos, referências literárias ou normativas que se relacionam com esta 

pesquisa. Primeiramente, nas seções 2.1 e 2.2 é apresentada a arquitetura e-

PING e a Lei de Acesso a Informação, uma vez que são legislações que 

trazem princípios de padronização de dados e transparência no governo, de 

modo a se alinhar com conceitos de IDEs.  

Nas seções 2.3 e 2.4 são apresentados o conceito e evolução de 

Infraestrutura de Dados Espaciais de uma maneira geral e no contexto 

municipal, de modo que seja possível se compreender a evolução das 

abordagens de desenvolvimento, a estrutura de organização teórica e os 

possíveis relacionamentos presentes nestas infraestruturas.  

Na seção 2.5 é apresentado o conceito de Engenharia de Requisitos, 

que por sua vez representa importante ferramenta para descoberta de 

características ou necessidades específicas junto a usuários através da 

aplicação de questionários. Na seção 2.6 e respectivas subseções são 

apresentados os principais padrões e especificações que norteiam a 

implementação de IDEs e que se relacionam com esta pesquisa.  

Por fim, na seção 2.7 são apresentados estudos de identificação de 

IDEs em funcionamento atualmente no Brasil, da aplicação e importância de 

requisitos para esta área de estudo e finalmente trazendo metodologias para 

sistematizar a caracterização das IDEs. 

 

2.1 PADROES DE INTEROPERABILIDADE DE GOVERNO ELETRÔNICO (e-

PING) 

 

O e-PING é uma arquitetura que regula o uso de Tecnologia de 

Informação e Comunicação (TIC) no governo, representada por um documento 

de referência que define diretrizes e características mínimas para que a 

estrutura do governo, em seus diferentes níveis, possa aprimorar a 

comunicação e interoperabilidade de dados e sistemas através de meios 

digitais, tanto dentro do governo quanto com a sociedade em geral (BRASIL, 

2017). 
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A mesma teve seus trabalhos de origem em 2003, período em que 

houve a formação do seu comitê constituinte e quando foram realizados 

seminários para criação de grupos de trabalho, sendo na sequência 

desenvolvida através de diversas consultas públicas com o objetivo de se criar 

uma arquitetura que proporcionasse maior interoperabilidade entre as 

informações produzidas dentro do governo.  

Os padrões, premissas, políticas e especificações técnicas 

estabelecidos pela arquitetura e-PING são voltados prioritariamente para o 

poder executivo, de modo que são obrigatórios para a esfera federal, porém 

podem ser aplicados nas demais esferas do governo ou ainda pela iniciativa 

privada, por adesão voluntária (BRASIL, 2014, 2016). 

A e-PING foi subdividida em cinco segmentos, de modo que cada 

segmento tivesse suas respectivas componentes e fosse gerenciado por um 

grupo de trabalho específico: 

1) Interconexão; 

2) Segurança; 

3) Meios de Acesso; 

4) Organização e Intercambio de Informações; 

5) Áreas de Integração para Governo Eletrônico. 

No contexto desta pesquisa, as IDEs, por serem consideradas 

sistemas de informações, devem seguir as especificações da e-PING no 

âmbito do governo federal, sendo voluntário nas demais esferas 

governamentais. No entanto, se pensarmos que as IDEs subnacionais devem 

buscar a integração com as demais infraestruturas existentes (para habilitar os 

relacionamentos verticais e horizontais), se torna necessário que tais soluções 

também sigam as políticas e padrões da e-PING. 

Como exemplo desta situação, podemos citar a necessidade de 

seguimento das mesmas políticas gerais da e-PING, como é o caso da adoção 

preferencial de software público, livre e de padrões abertos perante os software 

proprietários e pagos. Isto porque os softwares proprietários requerem o 

investimento de recursos financeiros que podem ser descontinuados com o 

tempo, afetando a continuidade do projeto de IDE. 
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2.2 LEI DE ACESSO A INFORMAÇÃO 

 

Segundo a Lei Nº 12.527, de 18 de novembro de 2011, deve-se 

garantir o amplo acesso e divulgação das informações que são produzidas 

pelas instituições tanto públicas quanto privadas que recebem recursos 

públicos, de modo a se observar as seguintes diretrizes: 

 
I - observância da publicidade como preceito geral e do sigilo como 
exceção;  
II - divulgação de informações de interesse público, 
independentemente de solicitações;  
III - utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia 
da informação;  
IV - fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na 
administração pública;  
V - desenvolvimento do controle social da administração pública. 
(BRASIL, 2011, p. 1) 
 

Além destes princípios, a lei assegura que a gestão seja transparente e 

que sejam observadas questões de proteção e sigilo em diferentes ocasiões, 

de modo a definir restrições de acesso e penalidades aos usos indevidos. 

No contexto deste trabalho, a Lei de Acesso a Informação serve de 

amparo legal para que as informações geográficas produzidas em diferentes 

esferas governamentais sejam disponibilizadas ao público através da internet 

por meio de IDEs podendo representar um avanço na questão da transparência 

e participação cidadã. Através desta lei, um cidadão pode solicitar o acesso a 

dados geográficos obtidos por meio de recursos públicos, o que fomenta a 

necessidade de criação de IDEs para disponibilização destes recursos 

ativamente. 

Um exemplo desta divulgação de informações é o Portal Brasileiro de 

Dados Abertos que foi amplamente debatido com a sociedade civil e lançado 

em maio de 2012, e onde é possível encontrar diversos documentos públicos 

ou mesmo dados geográficos (FIGURA 3). Este portal representa uma porta de 

entrada aos dados que estão dispersos em várias instituições do governo, de 

modo que os recursos são catalogados e disponibilizados através de links de 

acesso ao mantenedor do dado. 
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FIGURA 3 – EXEMPLO DE ACESSO A MAPA DE ALAGOAS ATRAVÉS DO PORTAL 
BRASILEIRO DE DADOS ABERTOS. 

 
FONTE: http://dados.gov.br/ (Acesso em 16 de janeiro de 2019). 

 

Este e outros portais de acesso a dados públicos integram a 

Infraestrutura Nacional de Dados Abertos (INDA), que consiste em uma política 

composta de diversas tecnologias, padrões, procedimentos e mecanismos cujo 

objetivo é promover amplo acesso e disponibilidade aos dados e informações 

públicas (SLTI, 2012), em consonância com os Padrões de Interoperabilidade 

Eletrônica, formando assim importante ferramenta da Lei de Acesso a 

Informação. 

Mais especificamente com relação ao contexto de IDEs municipais, o 

amparo legal da LAI pode ser utilizado como incentivo para que os municípios 

publiquem as informações geográficas que possuem através de IDEs, como é 

o caso dos mapas que compõem o plano diretor, os mapas das delimitações de 

leis de criação de bairros ou mesmo os mapas turísticos oficiais dos 

municípios. 

Adicionalmente, no que diz respeito à publicidade dos dados do 

sistema cartográfico cadastral, está previsto na Portaria 511, de 7 de dezembro 
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de 2009, que os municípios estabeleçam mecanismos adequados de acesso 

às informações, o que se alinha aos objetivos da LAI. No caso do sistema 

cadastral, é possível mencionar os seguintes recursos a serem 

disponibilizados: planta geral do município (escala 1:25000 ou maior), planta de 

referência cadastral (escala 1:10.000 ou maior), planta de quadras (escala 

1:2000 ou maior); alinhamentos prediais, hidrografia, divisas de lotes, vias, 

infraestrutura, altimetria (curvas de nível), entre outros (BRASIL, 2009). 

 

2.3 INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS (IDE) 

 

A definição do termo Infraestrutura de Dados Espaciais ocorreu na 

década de 90, com a adoção formal do conceito nos Estados Unidos, através 

da Ordem Executiva 12906, em 1994. É importante ressaltar que em 1992 

ocorreu a Conferência Eco-92 no Rio de Janeiro, da qual originou a Agenda 21, 

documento este que trata de um compromisso global para práticas de 

desenvolvimento sustentável, e nele é reconhecida a importância da 

informação geográfica e se recomenda que os países criem mecanismos para 

o compartilhamento e uso das informações (ONU, 1992). 

Neste contexto de necessidade de gestão de recursos ambientais 

através de informações geográficas, as Infraestruturas de Dados Espaciais 

(IDEs) podem ser entendidas como um ambiente que proporciona serviços de 

armazenamento, busca, acesso, publicação, compartilhamento, processamento 

e análise de recursos geográficos de diferentes formatos e que se encontram 

em posse de diversos indivíduos, instituições ou grupos, pertencentes tanto a 

iniciativa pública quanto a iniciativa privada (BRASIL, 2008; CONCAR, 2010a). 

Este ambiente é formado por diferentes componentes (FIGURA 4) 

(WARNEST, 2005): 
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FIGURA 4 – COMPONENTES DE IDE. 

 
FONTE: WARNEST (2005), adaptado por CONCAR (2010). 

 

a) Pessoas: são os produtores, gestores e sociedade em geral que 

utiliza a IDE, fazendo parte tanto os usuários que consultam, 

consomem ou contribuem com dados espaciais ao sistema quanto 

os desenvolvedores e gerentes do sistema que trabalham na 

manutenção e melhoria do mesmo; 

b) Dados: são os insumos geográficos que são armazenados e 

compartilhados através do sistema, de tal forma que os mesmos 

podem ser acessados em tempo real e compartilhados de forma 

padrão e interoperável para o consumo final por parte de diversos 

usuários; 

c) Institucional: são as organizações que definem as políticas e 

diretrizes do sistema, fomentam o uso e capacitação ou que 

produzem dados espaciais para o sistema de forma a influenciar a 

elaboração de leis ou diretrizes de implementação; 

d) Tecnologia: são os meios necessários à implementação do sistema 

ou serviços, que permitem a inclusão, armazenamento, acesso, 

consulta, processamento e análises dos dados geográficos 

existentes; 
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e) Normas e Padrões: são as diretrizes e regras do sistema, de modo a 

indicar quais são as organizações participantes obrigatórias, como 

os dados devem ser disponibilizados, como devem ser consumidos, 

entre outras regras de implementação e uso do sistema. 

Segundo Rajabifard e Williamson (2001), as IDEs podem ser vistas 

como um ambiente computacional voltado a recursos geográficos, onde 

distintos atores ou partes interessadas (stakeholders) podem cooperar, 

interagindo por meio da tecnologia e em diferentes níveis políticos-

administrativos.  

Outras definições, de um ponto de vista de IDEs nacionais, afirmam 

que as mesmas podem ser consideradas um conjunto de sistemas, voltado a 

promoção do compartilhamento de dados geográficos em diferentes 

instituições públicas ou privadas, formado por diferentes componentes: 

pessoas, políticas e tecnologias (JÚNIOR; ALVES, 2006). Adicionalmente, as 

IDEs podem ser vistas a partir de diferentes pontos de vistas, o que pode variar 

os seus componentes, como por exemplo a visão de IDE computacional 

(COOPER et al., 2013). 

De uma maneira resumida as IDEs podem ser entendidas como uma 

solução ao gerenciamento de grandes quantidades de dados espaciais que são 

constantemente produzidos por diferentes organizações, com objetivo de 

prevenir a duplicidade de esforços de mapeamento, uma vez que se 

proporciona um ambiente de acesso público e colaborativo aos seus usuários, 

tudo de forma padronizada e interoperável (RAJABIFARD et al., 2000; 

WILLIAMSON; RAJABIFARD; BINNS, 2006). 

Ao longo do tempo, de acordo com estudos e com o desenvolvimento 

tecnológico, a abordagem de desenvolvimento de IDE foi evoluindo, o que deu 

origem a três principais gerações de IDEs (FIGURA 5).  
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FIGURA 5 – EVOLUÇAO DAS IDES. 

 
FONTE: Adaptado de SADEGHI-NIARAKI et al. (2010). 

 

A primeira geração, originada na pré-web e na web 1.0, foi marcada 

por estar centralizada nos dados, sendo ilustrada pelas chamadas 

“clearinghouses” que serviam como silos de dados que proviam conexões a 

várias fontes de informações geográficas, de modo a conectar produtores de 

dados, gestores e usuários através da internet (ESTADOS UNIDOS, 1994; 

JÚNIOR; ALVES, 2006). Nesta geração a padronização e disponibilização dos 

dados eram prioritárias, correspondendo à disponibilidade tecnológica da 

época. Uma das principais características desta geração é que se têm 

principalmente agências governamentais que produzem os dados, os publicam 

e realizam sua manutenção, refletindo uma abordagem de desenvolvimento 

“top-down”, ou seja, membros especialistas e grandes agências 
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governamentais produzem os dados e orientam os usuários de como consumi-

los. 

A segunda geração, com as possibilidades proporcionadas pela web 

1.0 e 2.0, foi marcada por ser orientada aos serviços (centrada em serviços), 

trazendo avanços nas formas de visualização de dados geográficos na web, 

assim como a possibilidade de se realizarem processamentos e edições de 

recursos, sendo este o modelo adotado na concepção da INDE (CONCAR, 

2010a). Os serviços podem ser entendidos como as capacidades de sistemas 

proverem o acesso e compartilhamento de recursos geográficos seguindo-se 

determinado padrão ou estrutura. Uma das principais características dessa 

geração está na adoção de geoserviços padronizados pelo Open Geospatial 

Consortium (OGC), de tal forma que diferentes sistemas pudessem ser 

implementados de maneira descentralizada (BERNARD; CRAGLIA, 2005). 

A abordagem atual de terceira geração, influenciada pela web 2.0 e 

3.0, que se encontra em fase de definição conceitual, na visão de alguns 

autores, é centrada nos usuários, de tal forma que tem como princípio permitir 

que quaisquer indivíduos publiquem seus recursos geográficos e que 

participem do planejamento e desenvolvimento do sistema (abordagem 

“bottom-up”), de modo a atender melhor suas necessidades específicas 

(BORBA et al., 2015; MCDOUGALL, 2010). Neste geração, é possível 

encontrar características de plataformas de mapeamento colaborativo, maior 

integração entre sistemas distribuídos, diferentes plataformas operando em 

conjunto, assim como maiores capacidades de predição e garantia de 

informações (BORBA et al., 2015; DUCKHAM et al., 2017; IVÁNOVÁ et al., 

2020; MCDOUGALL, 2010). 

 

2.4 INFRAESTRUTURA DE DADOS ESPACIAIS MUNICIPAIS 

 

O sistema cartográfico nacional brasileiro compreende instituições 

públicas e privadas cujas atribuições principais são a produção de cartografia, 

representadas atualmente pelo IBGE e pela DSG, além de haver previsão de 

existência de comissão que tem o papel de coordenar e elaborar as normas e 

padrões da cartografia nacional, representada pela extinta CONCAR (BRASIL, 

1967, 1984, 2019). Estes órgãos em conjunto possuem atribuição para realizar 
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o mapeamento em pequenas escalas (menores que 1:25.000), enquanto que 

outros tipos de mapeamentos, sejam eles em escala grande ou temáticos, 

ficam a cargo de municípios ou instituições públicas ou privadas específicas. 

No Brasil, tais dados são tradicionalmente produzidos e 

disponibilizados por instituições públicas, estando em grande parte 

disponibilizados na INDE pela esfera federal, onde, segundo o Decreto Nº 

6.666, de 27 de novembro de 2008, há obrigatoriedade de publicação (BRASIL, 

2008): 

 
Art. 3º O compartilhamento e disseminação dos dados geoespaciais e 
seus metadados é obrigatório para todos os órgãos e entidades do 
Poder Executivo federal e voluntário para os órgãos e entidades dos 
Poderes Executivos estadual, distrital e municipal. (BRASIL, 2008, p. 
2). 

 

No entanto, conforme se vê do trecho do decreto em questão, outros 

níveis de governo também tem a possibilidade de disponibilizar seus dados e 

de se integrar a INDE, o que é importante para que se atinja o objetivo final 

desta iniciativa da INDE, voltada a se criar uma cultura de compartilhamento de 

recursos geográficos. 

Atualmente, de um ponto de vista teórico, as IDEs são estruturadas de 

forma hierárquica, de modo que os diferentes níveis se inter-relacionam dentro 

de uma pirâmide ordenada por limites jurisdicionais, ou em uma estrutura de 

guarda-chuvas ou blocos, onde há possibilidade de se aninhar serviços em 

cascata (GSDI, 2004; RAJABIFARD et al., 2000). Esta proposição foi adotada 

globalmente e é característica de uma abordagem de segunda geração, onde 

no topo da estrutura residem infraestruturas globais (de maior abrangência 

espacial), e na base estão as infraestruturas corporativas e municipais (de 

menor abrangência espacial) (CONCAR, 2010a; GSDI, 2004; RAJABIFARD et 

al., 2000) (FIGURA 6).  

Apesar do arranjo das IDEs estar organizado de uma maneira 

hierárquica, é possível que ocorram diversos tipos de relacionamentos entre as 

diversas instituições participantes (SMIT et al., 2009). Os relacionamentos 

verticais são aqueles em que ocorrem entre diferentes IDEs e de diferentes 

níveis, enquanto que os relacionamentos horizontais são aqueles entre 

diferentes IDEs, mas em um mesmo nível hierárquico (FIGURA 7). 
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FIGURA 6 – HIERARQUIA DAS INFRAESTRUTURAS DE DADOS ESPACIAIS. 

 
FONTE: Adaptado de RAJABIFARD; CHAN e WILLIAMSON (1999). 

 
FIGURA 7 – RELACIONAMENTOS INSTITUCIONAIS. 

 
FONTE: Traduzido de SMIT et al. (2009). 

 

Conforme se vê na figura acima (FIGURA 7), são ilustrados cinco tipos 

de relacionamentos, que são detalhados a seguir conforme suas numerações: 
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1) Relacionamentos verticais entre entidades de um único nível 

hierárquico de diferença e em que os níveis inferiores compõem os 

níveis superiores, como por exemplo um município que faz parte de 

um estado ou um estado que faz parte de um país; 

2) Relacionamento vertical e horizontal entre instituições de apenas um 

nível hierárquico de diferença e em que os níveis da base não 

compõem os níveis superiores, como por exemplo uma instituição 

municipal limítrofe de um estado que se relaciona com uma 

instituição estadual do estado que faz divisa; 

3) Relacionamento vertical entre instituições de dois níveis hierárquicos 

de diferença, em que o nível da base forma o nível do topo, como 

por exemplo entidades municipais que se relacionam com entidades 

federais; 

4) Relacionamento horizontal entre instituições de mesmo nível 

jurisdicional em que ambas estão submetidas a uma mesma 

entidade de maior nível hierárquico, como por exemplo dois 

municípios que são de um mesmo estado ou dois estados de um 

mesmo país; 

5) Relacionamento horizontal entre instituições de mesmo nível 

jurisdicional, mas que estão submetidas a diferentes entidades de 

maior nível hierárquico, como por exemplo dois municípios que 

fazem divisa entre duas unidades federativas. 

É importante ressaltar que, apesar de não estar representado na figura 

acima, podem existir relações entre diferentes instituições pertencentes a um 

mesmo município, a uma mesma unidade federativa e a um mesmo país, e que 

estas relações podem apresentar características diferentes de acordo com o 

nível hierárquico de governo em que elas ocorrem.  

Como exemplo destas diferenças, é possível que em uma relação de 

instituições de um mesmo município, a relação esteja baseada em uma 

cooperação institucional para o desenvolvimento de uma única IDE comum, 

enquanto que entre instituições de nível estadual esta relação esteja baseada 

na troca de dados geográficos, assumindo que existam diferentes IDEs com 

financiamentos independentes. 
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Uma vez que a camada municipal é a base da estrutura teórica 

apresentada na literatura, e que portanto afeta todos os outros níveis da 

hierarquia através da disponibilização de recursos geográficos dos mais 

variados temas, é importante que, tendo em vista a abordagem de 

desenvolvimento orientada aos usuários (MCDOUGALL, 2010), sejam 

adotadas técnicas específicas de identificação de suas necessidades para 

melhor guiar o desenvolvimento de IDEs municipais, o que será melhor 

apresentado na seção seguinte. 

 

2.5 ENGENHARIA DE REQUISITOS 

 

A engenharia de requisitos é uma área de estudo da computação que 

está vinculada a engenharia de software, que por sua vez tem o papel de 

especificar, desenvolver, manter e criar aplicações com foco na qualidade 

(HIRAMA, 2012; WAZLAWICK, 2013).  

A engenharia de requisitos pode ser entendida como um processo que 

tem como objetivo o levantamento, descrição e análise das características e 

finalidades dos sistemas computacionais, de modo a produzir documentos que 

guiem o desenvolvimento dos sistemas (IEEE, 1998), assim como comuniquem 

as características essenciais aos usuários finais ou contratantes (ROQUE, 

2016; SOMMERVILLE, 2011). 

Os requisitos são as características que definem o sistema proposto de 

modo que o mesmo possa solucionar o problema em questão de acordo com 

as necessidades do contratante. Estas propriedades ou restrições podem ser 

classificadas em (SOMMERVILLE, 2011): 

a) Requisitos de usuário: são descrições gerais das características do sistema 

documentadas através de uma linguagem natural, que seja capaz de ser lida e 

compreendida pelos usuários finais ou stakeholders; 

b) Requisitos de sistema: são descrições das características do sistema 

documentadas com maior nível de especificidade, de modo a servir de base 

para que desenvolvedores de software modelem e programem o sistema. 

Além desta divisão, é possível classificar os requisitos em (FILHO, 

1999; SOMMERVILLE, 2011): 
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a) Requisitos funcionais: descrevem os recursos específicos que o sistema 

fornece, como se espera que ele aceite e responda às requisições, como as 

funções, entradas, saídas e exceções do sistema; 

b) Requisitos não funcionais: são propriedades mais gerais que afetam o 

sistema como um todo, o que pode ser considerado um pouco mais subjetivo e 

mais complexo de se mensurar, uma vez que estão ligados a qualidade geral 

do sistema, como por exemplo, a facilidade de uso, a confiabilidade e o 

desempenho. 

A engenharia de requisitos pode ser vista como um processo formado 

por diferentes etapas. Uma das principais etapas é a elicitação e análise, que 

pode ser caracterizada pela interação entre os stakeholders, engenheiros de 

software e desenvolvedores, e consiste em se descobrir, classificar, priorizar e 

especificar os requisitos, o que se retroalimenta de forma cíclica (FIGURA 8). 

 
FIGURA 8 – ETAPA DE ELICITAÇAO E ANÁLISE DE REQUISITOS. 

 
FONTE: Adaptado de SOMMERVILLE (2011). 

 

Quando as técnicas de engenharia de requisitos são aplicadas no 

desenvolvimento de sistemas que se utilizam de informações geográficas, é 

possível que sejam definidos os recursos geográficos e respectivas 

características, e análises espaciais necessárias às soluções propostas ao 
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domínio do problema, de modo a se subsidiar o projeto cartográfico e a 

modelagem de bancos de dados espaciais (SLUTER; ELZAKKER, 2016). 

Algumas aplicações da engenharia de requisitos desenvolvidas na 

UFPR que podem ser citadas são a elicitação de requisitos para criação de 

sistema que calcula a contribuição de melhoria decorrente de obras públicas 

(RAMOS, 2016), a determinação de requisitos necessários à aprovação de 

projetos de loteamentos, por meio de estudo de caso no município de São José 

dos Pinhais (COSTA, 2016) e também a utilização de protótipo para verificar 

requisitos em sistema que calcula a mais valia fundiária (KONNO, 2018). 

No contexto deste estudo, a engenharia de requisitos traz ferramentas 

para coletar e documentar necessidades locais através da aplicação de 

questionários junto a usuários de informações geográficas, para que seja 

possível avaliar e guiar a implementação de IDEs Municipais, uma vez que o 

estágio de preparo das instituições municipais é incerto, portanto não sendo 

considerado no processo de adesão à atual plataforma da INDE. 

 

2.5.1 Aplicações de Engenharia de Requisitos 

 

Houve aplicações de técnicas de engenharia de requisitos em estudos 

desenvolvidos na UFPR, em solução de geoinformação voltada à aprovação de 

projetos de loteamento (COSTA, 2016), em sistema para cálculo de 

contribuição de melhoria (mais valia fundiária) (RAMOS, 2016), e também no 

uso de prototipagem para validação de requisitos (KONNO, 2018). 

Conforme ocorreu uma mudança na abordagem de desenvolvimento e 

evoluções entre as gerações de IDEs, cada vez mais tem se tornado 

importante a descoberta dos mais variados tipos de usuários finais e a 

respectiva investigação e inclusão de suas demandas e requisitos no processo 

de desenvolvimento dos sistemas (COETZEE; WOLFF-PIGGOTT, 2015; 

SLUTER; ELZAKKER, 2016). 

É sabido que a abordagem de desenvolvimento da INDE é atualmente 

orientada a serviços (CONCAR, 2010a), portanto não englobando grandes 

características de terceira geração. Houve estudo apresentando a importância 

de iniciativas abertas e transparentes em IDEs, de modo a se avançar em 

direção a uma cultura de participação, com abordagem de injeção inversa 
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(BORBA et al., 2015). Ainda no mesmo estudo são identificadas falta de 

integração de IDEs com setor privado e necessidades de maior repasse de 

recursos geográficos municipais aos demais níveis de governo. Além disso, as 

questões de governança possuem um papel primordial no desenvolvimento das 

IDEs de maneira geral.  

Na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foram adotados 

questionários para diagnosticar as necessidades específicas de usuários em 

prefeituras e em instituições do governo estadual (MACHADO; CAMBOIM, 

2016). Os questionários foram aplicados em 26 instituições da RMC e 

respondidos por profissionais majoritariamente com formação de nível superior 

relacionada com a área de geociências, engenharia, arquitetura e computação, 

sendo avaliados aspectos de uso, acesso, produção, disponibilização e 

conhecimento de IDE.  

No contexto desta pesquisa, os questionários podem revelar 

necessidades específicas locais, considerando ainda a existência de estudo 

sobre a avaliação indireta da qualidade de conjuntos de dados geoespaciais 

(GOTTARDO; BARBOSA, 2021). Além da componente “usuário”, houve 

também estudo utilizando uma metodologia comparativa “de-para”, para a 

componente dados, de modo a se realizar levantamento e análise de feições 

presentes em mapas topográficos de pequenas e grandes escalas e avaliando 

a aplicação dos padrões de estruturação de categorias, classes, entre outros 

(DORNELLES; IESCHECK, 2013).  

Do ponto de vista da componente “pessoas”, houve estudo de 

identificação e caracterização de partes interessadas (stakeholders) em uma 

Infraestrutura de Dados Espaciais Temática de área de preservação ambiental 

no Paraná, por meio de uso e adaptação de modelagem proposta pela ICA 

(HJELMAGER et al., 2008; SILVA; CAMBOIM; PAULA, 2018). 

Adicionalmente, foi realizado um estudo de compatibilidade entre os 

metadados oriundos de sistemas de informações geográficas voluntárias com 

aqueles especificados pelo perfil de metadados brasileiro, através de uma 

metodologia de comparação simples entre atributos (BRAVO et al., 2015).  

No contexto desse estudo, a engenharia de requisitos pode ser 

aplicada ao contexto de IDEs municipais através da aplicação de questionários 

voltados à caracterização dos municípios, do ponto de vista das diferentes 
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componentes de IDE, o que permite, aliado a uma abordagem de análise 

SWOT, avaliar os pontos fortes e fracos das instituições, possibilitando a 

proposição de recomendações específicas para municípios semelhantes. 

 

2.6 PADROES E ESPECIFICAÇOES 

 

Nas subseções a seguir são apresentados os padrões e especificações 

que podem ser utilizados em implementações de Infraestruturas de Dados 

Espaciais que possam ser interligadas à INDE, uma vez que a maior parte das 

especificações aqui apresentadas foram elaboradas e homologadas pela 

CONCAR ou DSG com base em padrões internacionais, como os padrões 

elaborados pela OGC. 

 

2.6.1. ISO 19115 / Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil (Perfil MGB) 

 

O padrão ISO 19115 é uma norma internacional que surgiu em 2003 e 

que foi atualizada em 2014 pelo Comitê Técnico 211 (TC211) pertencente à 

Organização Internacional de Normalização (ISO), e foi criada com o intuito de 

definir um modelo de estruturação e de descrição de dados geográficos digitais 

através de metadados, que podem ser entendidos como dados ou 

propriedades acerca de outros dados (ISO, 2003, 2014). 

Neste padrão, os metadados dos dados geográficos são organizados 

em pacotes ou seções, entidades e elementos, sendo representados através 

de Linguagem de Modelagem Unificada (UML) (RUMBAUGH; JACOBSON; 

BOOCH, 1999). Este padrão, em sua primeira versão, apresentava um 

subconjunto de elementos denominado de perfil sumarizado, que, por sua vez, 

continha uma listagem de elementos considerados essenciais para a maioria 

dos casos de catalogação. 

Em sua atualização realizada em 2014, a norma deixou de adotar esse 

conceito de perfil sumarizado e deixando a cargo do usuário definir o conjunto 

necessário de elementos para suas catalogações. Todavia, as descrições 

apresentadas no padrão podem ser classificadas como obrigatórias, 

condicionais ou opcionais (OGC, 2014). 
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Com base neste padrão internacional, ainda que não se tenha mais o 

conceito de perfil sumarizado, é possível que os usuários criem perfis 

específicos para comunidades (KALANTARI et al., 2021), de modo a se 

contemplar no mínimo as descrições obrigatórias e incluir descrições 

condicionais, opcionais ou adicionar novas propriedades não existentes de 

acordo com a necessidade (FIGURA 9).  

 
FIGURA 9 – PERFIL DE METADADOS EXTENDIDO PARA UMA COMUNIDADE 

ESPECÍFICA, SEM O CONCEITO DE PERFIL SUMARIZADO. 

 
FONTE: Adaptado de ISO (2003). 

 

No Brasil, com base na ISO 19115:2003 e através da homologação da 

Comissão Nacional de Cartografia (CONCAR) foi criado o Perfil de Metadados 

Geoespaciais do Brasil, que teve sua segunda versão em 2011 (CONCAR, 

2009, 2011). No período de 2019 a 2021, o IBGE e a DSG criaram, com base 

na norma ISO 19115-1:2014, o Perfil de Metadados Geoespaciais do Brasil em 

sua versão 2.0, que também removeu o conceito de perfil sumarizado e se 

baseia em uso de linguagem UML e dicionários de dados (IBGE; DSG, 2021). 

No âmbito das IDEs de uma maneira geral, os metadados têm papel de 

permitir a catalogação detalhada dos dados e serviços geográficos, de maneira 

a tornar de conhecimento público a informação da existência e características 

dos recursos geoespaciais. É importante ressaltar que um catálogo de 

metadados serve para dar publicidade dos recursos tanto para os atores 
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externos, que podem ser entendidos como a sociedade em geral, quanto para 

os atores internos, que são os membros da própria instituição e que muitas 

vezes desconhecem sobre a disponibilidade dos recursos geográficos. 

 

2.6.2 Catalogue Service for the Web (CSW) 

 

O Serviço de Catálogo para a Web permite que metadados de recursos 

geográficos sejam catalogados, de modo que suas descrições sejam 

publicadas e possam ser buscadas através da internet. Com este serviço, os 

usuários podem realizar consultas, estabelecendo filtros ou definindo chaves 

de buscas, além de ser possível realizar a prévia avaliação dos dados antes do 

consumo (OGC, 2018).  

Este serviço oferece as seguintes operações via protocolo Hypertext 

Transfer Protocol (HTTP): 

a) GetCapabilities (obrigatório): retorna os metadados do serviço, de 

modo que seja possível obter informações das camadas disponíveis 

para consultas ou informações de sistemas de referência, entre 

outras; 

b) GetRecordById (obrigatório): obtém as descrições de determinado 

recurso disponível no servidor, de modo que é necessário informar o 

respectivo identificador do mesmo (que pode ser obtido pela 

operação GetRecords); 

c) GetDomain (opcional): retorna operações acerca do domínio de 

valores possíveis que determinado recurso admite ou que 

atualmente armazena; 

d) GetRecords (obrigatório): realiza busca no catálogo e retorna as 

descrições existentes no servidor, de modo a fornecer os 

identificadores específicos para serem utilizados em outras 

operações (GetRecordById); 

e) Transaction (opcional): define uma interface que possibilita 

adicionar, atualizar ou remover recursos do catálogo através de 

requisições HTTP POST; 

f) Harvest (opcional): referencia dados para que o serviço de catálogo 

os busque, processe e possa atualizar ou adicionar ao catálogo; 
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g) UnHarvest (opcional): remove dados anteriormente referenciados no 

catálogo, de modo que o serviço deixe de atualizar estes recursos 

no catálogo. Esta operação não estava disponível na versão anterior 

deste padrão. 

Algumas destas operações listadas foram projetadas para os usuários 

consumidores de metadados, enquanto outras foram projetadas para os 

provedores de metadados, de modo a se formar uma arquitetura com seus 

respectivos relacionamentos (FIGURA 10). 

No contexto desta pesquisa, o conhecimento acerca da adoção deste 

padrão em municípios é importante para que seja possível realizar a avaliação 

dos mesmos, tendo em vista que um catálogo de metadados é um dos 

componentes requeridos para a implantação de uma IDE de acordo com as 

diretrizes seguidas pela INDE. Portanto, a existência de um catálogo de 

metadados locais pode indicar a disponibilidade de recursos geográficos de 

forma padronizada, o que, por sua vez, aliado a uma análise da qualidade e da 

completude dos dados publicados, pode sinalizar um maior desenvolvimento 

local para uma futura integração de IDEs. 
 

FIGURA 10 – ARQUITETURA DO SERVIÇO DE CATÁLOGO. 

 
FONTE: Adaptado de OGC (2018a). 
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2.6.3 Web Map Service (WMS) 

 

O Serviço de Mapas na Web permite que dados geográficos de 

diferentes modelos de representação (vetor ou raster) e de diferentes formatos 

sejam publicados e se tornem acessíveis na internet através de diferentes 

plataformas (OGC, 2006). São geradas imagens correspondentes aos dados 

nativos e entregues aos requerentes de acordo com os parâmetros enviados 

via protocolo HTTP. 

Ao utilizar este serviço, é possível realizar as seguintes operações: 

a) GetCapabilities (obrigatório): envia ao requerente as propriedades 

(metadados) do serviço implementado, como por exemplo, as 

camadas disponíveis para consulta, simbologias utilizadas, sistemas 

de referência suportados, entre outras; 

b) GetMap (obrigatório): esta operação retorna ao solicitante uma 

imagem da camada armazenada no servidor, de acordo com os 

parâmetros de tamanho de imagem, formato, extensão geográfica, 

simbologia, entre outros; 

c) GetFeatureInfo (opcional): esta requisição retorna as propriedades 

de determinada feição que se encontra em determinadas coordenas 

referenciadas ao sistema de linha e coluna da imagem (contagem de 

pixels). 

Este serviço, quando implementado em municípios, pode ser um 

indicador de que há um nível mais elevado de compartilhamento de dados 

geográficos, o que, por sua vez, pode ser visto como indicativo da preparação 

do município para o estabelecimento de uma IDE. Isto ocorre porque a 

disponibilização deste serviço pode ser interpretada como um sinal de que 

naquela instituição há conhecimento técnico acerca deste padrão, assim como 

possivelmente já exista familiaridade de uso de servidores de mapas que 

proporcionam a implementação deste serviço. 
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2.6.4 Especificação Técnica para Estruturação de Dados Geoespaciais 

Vetoriais (ET-EDGV) 

 

A ET-EDGV é uma norma técnica que apresenta uma modelagem 

conceitual da realidade física terrestre, entendendo o mundo através de um 

modelo orientado a objetos. Os objetos do mundo real são agrupados em 

classes e estas são organizadas em seções, pacotes e separadas por escala 

(pequena ou grande), de modo que em cada seção existe um tema de 

interesse (hidrografia, edificações, entre outros) que contém as classes 

(FIGURA 11) (CONCAR, 2010b, 2017a; DSG, 2016a). 
 

FIGURA 11 – CATEGORIAS DAS CLASSES DE MODELAGEM DA REALIDADE FÍSICA EM 
ESCALAS GRANDES E PEQUENAS (VERSAO DA NORMA 3.0). 

 
FONTE: Adaptado de CONCAR (2017). 

 

Para cada categoria de classes definida, através da linguagem UML, 

são então apresentados os atributos, as operações, os relacionamentos, 

cardinalidades, tipos de variáveis e domínios de cada classe que pertence 
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àquela categoria, podendo também haver classes que são de outras 

categorias, mas que são importantes para a modelagem (FIGURA 12). 

 
FIGURA 12 – EXEMPLO DE CLASSES DA CATEGORIA “ÁREA VERDE”, DO MAPEAMENTO 

TOPOGRÁFICO EM GRANDES ESCALAS (ESPECIFICAÇAO MAIS ATUAL, VERSAO 3.0). 

 
FONTE: CONCAR (2017b). 

 

Para cada classe são apresentadas as respectivas formas de 

estruturação através de tabelas com seus respectivos atributos, com as 

descrições, tipos de geometria (convencional, ponto, linha, área, complexo), 

descrições explicativas e assim como exemplos de preenchimento. 

É importante notar que a nova especificação técnica disponível prevê a 

modelagem e estruturação de classes pertencentes a grandes escalas 

(maiores que 1/25000), de modo que no contexto deste estudo, pode trazer 

regras para estruturar e implementar Infraestruturas de Dados Espaciais 

municipais. 

Uma instituição municipal, para que alcance seus objetivos, consome 

cotidianamente dados geográficos classificados como temáticos (uso 

específico) e dados topográficos (uso geral). Portanto, para que as IDEs 

municipais sejam estabelecidas e integradas com as plataformas 

supramunicipais, é necessário que se adotem estas especificações técnicas.  

No contexto deste estudo, podemos pensar que a avaliação dos 

municípios com vistas à proposição de recomendações de implantação de 
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IDEs  deve passar pela análise da adoção desta especificação, uma vez que as 

instituições que atendem este padrão podem sinalizar um maior nível de 

desenvolvimento de IDE local, tendo em vista a complexidade inerente à 

implementação. 

 

2.6.5 Especificação Técnica para Aquisição de Dados Geoespaciais Vetoriais 

(ET-ADGV) 

 

Esta norma prevê critérios para se adquirir e determinar a presença ou 

não de dados geográficos de acordo com cada escala ou nível de 

detalhamento desejado, tanto para dados em pequenas escalas quanto para 

dados em grandes escalas. Com base nas instruções reguladoras das normas 

técnicas da cartografia nacional (BRASIL, 1984), são estabelecidos padrões de 

qualidade para produtos digitais, o que varia conforme a escala (FIGURA 13). 

 
FIGURA 13 – PADROES DE EXATIDAO CARTOGRÁFICA. 

 
FONTE: DSG (2016a). 

 

Existem diferentes casos em que a norma trata a possibilidade de 

aquisição das feições, o que varia de forma dependente da escala, do tipo, 



48 
 

largura e comprimento de feição e das primitivas gráficas (área, linha ou ponto) 

(FIGURA 14): 

a) (X): casos onde a aquisição pode ocorrer em quaisquer escalas para 

a primitiva gráfica específica; 

b) (-): casos onde não há aquisição de feições para aquela primitiva 

gráfica; 

c) (C): casos onde pode haver diferentes primitivas gráficas que 

representem a feição em questão, devido à complexidade da 

mesma; 

d) (NI): casos em que não há instanciação de feição. 

 
FIGURA 14 – EXEMPLO DE CRITÉRIO DE AQUISIÇAO DE FEIÇOES DA CATEGORIA 

SANEMENTO. 

 
FONTE: DSG (2016a). 

 

Além disso, ao longo dos anexos da especificação, são apresentados 

os domínios dos atributos das classes (DSG, 2016b), assim como definições 

conceituais acerca de cada feição, apresentando exemplos gráficos de 

situações de aquisição das mesmas (FIGURA 15). 

 
FIGURA 15 – EXEMPLO DE DEFINIÇAO E AQUISIÇAO DE FEIÇAO DE ÁREA DE 

REFLORESTAMENTO. 

 
FONTE: DSG (2016c). 
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No tocante a esta pesquisa, esta especificação técnica pode servir de 

método de classificação dos dados geográficos consumidos e adquiridos pela 

instituição, de modo a subsidiar a proposição de recomendações ou regras de 

aquisição de determinados dados, para que estes estejam em conformidade, 

em harmonia e com o mesmo padrão de qualidade dos demais dados 

integrantes da INDE. 

 

2.6.6 Especificação Técnica para Representação de Dados Geoespaciais (ET-

RDG) 

 

A ET-RDG é uma norma que está atualmente em fase de 

desenvolvimento, que tem por objetivo trazer diretrizes e especificações para a 

representação, através de simbologias específicas, de dados geográficos. Esta 

especificação é diretamente relacionada com as demais especificações 

técnicas, uma vez que os dados espaciais presentes em suas diferentes fases 

de desenvolvimento, requerem o emprego de simbologias. 

Uma vez que esta norma se encontra em fase de elaboração, adotam-

se as especificações constantes do Manual Técnico T34-700, elaborado pela 

Diretoria de Serviço Geográfico do Exército (DSG). Este manual técnico trata 

das convenções cartográficas a serem utilizadas em produtos cartográficos 

oficiais, e o mesmo é dividido em duas partes: 

a) 1ª parte: destinada a estabelecimento de conceitos e definições, de modo a 

eliminar ambiguidades de entendimento ou duplas interpretações acerca de 

feições do mundo real a serem representadas nos mapas (DSG, 1998); 

b) 2ª parte: apresenta um catálogo de símbolos referentes a cada feição 

anteriormente conceituada, de modo a classificar e definir especificações de 

primitiva gráfica, matiz, tamanhos, espessuras, intervalos de espaços vazios, 

entre outras características, voltadas tanto para a etapa de aquisição das 

informações geográficas quanto para a etapa de representação (FIGURA 16). 

Além disso, a norma prevê a possibilidade de exagero na dimensão dos 

símbolos das representações, de modo a dar maior visibilidade a determinadas 

feições nos mapas. (DSG, 2000). 
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FIGURA 16 – EXEMPLO DE CATÁLOGO DE SÍMBOLO. 

 
FONTE: DSG (2000). 

 

Já houve estudos para proposição de convenções cartográficas para 

mapas em grandes escalas para o estado do Paraná através de relatório 

técnico de março de 2009, elaborado em conjunto pela Câmara Técnica de 

Cartografia e Geoprocessamento do Estado do Paraná (CTCG) e pelo IBGE 

(CTCG, 2009), além de estudo de adaptação desta proposta de simbologias no 

contexto da ET-EDGV (ARAÚJO; SLUTER; CAMBOIM, 2016, 2017). 

Além deste relatório, destacam-se estudos realizados pela UFPR na 

proposição de simbologias e modelagem geoespacial para mapas em escala 

grande (1:2000), baseada em análises da ET-EDGV (ARAÚJO; SLUTER; 

CAMBOIM, 2016), além de estudo em andamento acerca de discussões a 

respeito de simbologias em grandes escalas e suas possíveis formas de 

compartilhamento e armazenamento (SILVEIRA, 2018). 

No contexto desta pesquisa, a análise da conformidade dos dados dos 

municípios com esta especificação técnica pode ser vista como um indicador 

do nível de desenvolvimento de IDE na instituição, considerando a importância 

de que dados de uso geral, ressalvados em suas aplicabilidades específicas, 

sigam uma simbologia padrão para que sejam harmonizados com os dados 

geográficos da plataforma da INDE em um cenário mais amplo e com o 

consumo para uma maior quantidade de usuários. 
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2.6.7 Especificação Técnica para o Controle de Qualidade de Produtos de 

Conjuntos de Dados Geoespaciais (ET-CQDG) 

 

A norma ET-CQDG estabelece métricas e procedimentos voltados à 

mensuração e avaliação da qualidade de produtos cartográficos definidos na 

ET-PCDG (DSG, 2016d). Devido as diferentes faces e interpretações daquilo 

que pode ser considerado uma medida de qualidade, com base na norma ISO 

19157, são apresentadas as seguintes componentes ou medidas de 

mensuração (ISO, 2013): 

a) completude: indica erros de omissão ou comissão de dados, como 

por exemplo, porcentagens de dados de edificações faltantes, 

calculadas com base na relação total de edificações em um 

determinado mapa; 

b) consistência lógica: esta componente avalia as possíveis falhas 

topológicas presentes nos conjuntos de dados espaciais; 

c) acurácia posicional: apresenta os desvios métricos de determinado 

conjunto de dados, com relação a outras bases de dados 

consideradas de maior acurácia posicional; 

d) acurácia temporal: indicador que apresenta a validade de 

determinado produto cartográfico (relacionado a intervalo mínimo de 

atualização) ou ainda ao tempo decorrido entre a produção e a 

inspeção de determinado produto; 

e) acurácia temática: componente ligada a correta classificação de 

dados, geralmente avaliada por matriz de confusão, ou análise de 

quantidade de acertos ou erros de atributos quantitativos e não 

quantitativos. 

Além disso, são apresentados processos de avaliação por amostragem 

baseados nas normas ISO 2859 (ISO, 1989) e indicadas formas de 

apresentação dos resultados de controle de qualidade, tanto por relatórios 

específicos quanto por metadados. 

No que tange a esta pesquisa, a adoção deste padrão pode ser vista 

como um indicador de locais que possuem níveis de desenvolvimento de IDE 

mais elevados, considerando o conhecimento técnico necessário para a 

aplicação dos procedimentos definidos nesta especificação, o que serve como 



52 
 

insumo para a proposição de recomendações de IDEs municipais, 

principalmente no que diz respeito à componente de normas e padrões. 

 

2.7 ESTUDOS ACERCA DE IDE 

 

Nas seções subsequentes apresentam-se os seguintes conteúdos: na 

seção 2.7.1 é apresentado um estudo exploratório acerca das IDEs brasileiras 

integradas com a INDE, dando-se ênfase para as características dos 

visualizadores de mapas das IDEs subnacionais, o que representa uma visão 

preliminar do estado atual de implementação brasileiro que é abordado no 

artigo referente ao capítulo 3 desta tese; na seção 2.7.2 são feitas 

considerações acerca de métodos de avaliação de IDEs disponíveis na 

literatura, tendo em vista a necessidade de se caracterizar os municípios com 

soluções de compartilhamento geográfico posteriormente, o que é tratado com 

mais detalhes no artigo referente ao capítulo 4 desta tese. 

 

2.7.1 IDEs no Brasil 

 

Através do visualizador de mapas e do catálogo de metadados do 

portal da INDE, é possível encontrar cerca de 44 instituições que compartilham 

recursos geográficos na plataforma através de seus respectivos servidores 

(nós). Atualmente, existem mais de 60 nós que formam um acervo de mais de 

20 mil camadas WMS e mais de 47 mil metadados que estão disponíveis. A 

seguir são relatados alguns números e características das soluções 

subnacionais. 

No nível estadual, existem 13 nós com camadas disponíveis no novo 

visualizador da INDE, referentes a 11 instituições, que contribuem com cerca 

de 8686 camadas WMS, e destas, 7 instituições compartilham 

aproximadamente 2788 registros de metadados. Vale ressaltar que, ainda que 

não estejam disponíveis no visualizador nacional, algumas IDEs podem estar 

em estágio de preparação ou terem sido integradas recentemente à plataforma 

e, portanto, constam apenas em legislação, estudos ou publicações 

específicas. 
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No caso da IDE do estado da Bahia (atualmente não integrada), foram 

realizados testes de usabilidade do geoportal, de modo que puderam ser 

levantadas algumas dificuldades de uso das interfaces (JESUS; BRITO; 

FERNANDES, 2017), o que pode ser um indicativo para futuras melhorias em 

geoportais e melhor atendimento as necessidades de usuários. Por outro lado, 

é possível observar a existência de um mecanismo de filtros diversos e 

inclusive alguns filtros espaciais para busca de metadados (intercepta, não 

intercepta e contém), o que pode ser visto como um avanço com relação à 

usabilidade dos geoportais existentes (FIGURA 17). 
 

FIGURA 17 – IDE ESTADUAL DA BAHIA. 

 
FONTE: http://geoportal.ide.ba.gov.br/geoportal/consulta (acesso em 28 de dezembro de 

2021). 
 

No caso da IDE temática estadual de Minas Gerais, que está disponível 

na plataforma nacional (MINAS GERAIS, 2017), denominada de Infraestrutura 

de Dados Espaciais do Sistema Estadual de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos (IDE-Sisema), são disponibilizados dados do Instituto Mineiro de 

Gestão das Águas (IGAM), da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), do Instituto Estadual de Florestas 

(IEF) e da Fundação Estadual do Meio Ambiente (FEAM) (RESENDE et al., 

2018).  

Observa-se uma solução com interface amigável que utiliza a biblioteca 

de código aberto Leaflet aliada às ferramentas da ESRI, o que concede 

características específicas como a possibilidade de envio de arquivos para 
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visualização na web, inserção de formas geométricas com dimensões e 

inserção de pontos através de coordenadas no mapa. Através do visualizador 

desta IDE é possível notar alguns relacionamentos de acesso a dados 

compartilhados por instituições estaduais e federais (FIGURA 18). 

 
FIGURA 18 – VISUALIZADOR DA IDE TEMÁTICA DO SISTEMA ESTADUAL DE MEIO 

AMBIENTE E RECURSOS HÍDRICOS DE MINAS GERAIS (IDE-SISEMA). 

 
FONTE: http://idesisema.meioambiente.mg.gov.br/ (acesso em 28 de dezembro de 2021). 

 

Adicionalmente, apesar de não estar disponível através do visualizador 

da INDE, a IDE Estadual de Minas Gerais (FIGURA 19) teve seu marco legal 

em 2010, por meio do decreto estadual 45.394 (MINAS GERAIS, 2010), em 

que traz a obrigatoriedade de compartilhamento de dados e metadados para as 

instituições estaduais de Minas Gerais, além de prever a criação da Rede 

Mineira de Distribuidores de Dados Geoespaciais (RMDDG), que consiste em 

um conjunto de servidores voltados ao armazenamento e compartilhamento de 

dados e metadados espaciais do estado.  

Conforme se vê na imagem a seguir, a plataforma apresenta um 

catálogo de camadas lateral onde é possível navegar através de uma estrutura 

de pastas raiz e visualizar ou descarregar os recursos geográficos. É 

importante ressaltar que esta plataforma é um exemplo de solução onde não 

há compartilhamento através do padrão de visualização de mapas do OGC, 

uma vez que não há endereços WMS disponíveis para que o consumo dos 

mapas seja feito de forma padronizada, mas que já existe o instrumento legal 
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de criação da mesma, o que representa um passo para a futura integração com 

a INDE.  

Outra característica encontrada nesta solução é o uso da biblioteca 

livre Leaflet e a possibilidade de escolha entre diferentes camadas base do 

OpenStreetMap. Uma limitação identificada é que as camadas não podem ser 

visualizadas de maneira simultânea. Em contrapartida, existem diversos mapas 

prontos com a possibilidade de download. 

 
FIGURA 19 – VISUALIZADOR DE MAPAS DA IDE ESTADUAL DE MINAS GERAIS. 

 
FONTE: http://iede.fjp.mg.gov.br/ (acesso em 28 de dezembro de 2021). 

 

Em 2014, foi instituída a Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais 

(IEDE) do Rio Grande do Sul (RIO GRANDE DO SUL, 2014). Foram 

estabelecidas as necessidades de elaboração de um plano de ação, a 

implantação do Diretório Estadual de Dados Geoespaciais (DEDG), criação do 

“Geoportal RS”, sendo coordenado pela Secretaria do Planejamento, Gestão e 

Participação Cidadã através de um grupo de trabalho. Atualmente o portal já 

está ativo e integrado à INDE e dispõe, dentre outras funcionalidades, de um 

visualizador (FIGURA 20), de um catálogo de metadados e de um catálogo de 

serviços e aplicações. 
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FIGURA 20 – VISUALIZADOR DA IDE ESTADUAL DO RIO GRANDE DO SUL (IEDE). 

 
FONTE: https://iede.rs.gov.br (acesso em 28 de dezembro de 2021). 

 

Conforme se vê na imagem acima, o visualizador dessa infraestrutura 

foi desenvolvido por meio da plataforma ESRI e disponibiliza as camadas de 

forma categorizada por temas que são escolhidos na parte superior da página 

(Saúde, Educação, Transporte etc). Este é um exemplo de visualizador com 

funções avançadas como a possibilidade de comparação de mapas de forma 

simultânea e a seleção de feições para download de dados específicos. 

Através do Decreto 61.486 de 11 de setembro de 2015 foi instituída a 

Infraestrutura de Dados Espaciais para o Estado de São Paulo (IDE-SP), 

cabendo o gerenciamento à Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano 

S.A (EMPLASA) e tornando obrigatório o compartilhamento de dados 

geográficos pelos entes da administração do estado (SAO PAULO, 2015).  

A IDE desenvolvida têm suas camadas e metadados disponibilizados 

na INDE e o visualizador foi implementado com auxílio da biblioteca de código 

aberto Leaflet, apresentando apenas mapas base proprietários da Google. Por 

outro lado, permite a escolha de perfis de uso, a impressão de mapas, busca 

de endereços e localidades e acesso a repositórios externos, sejam eles de 

níveis estaduais, metropolitanos ou federais (FIGURA 21). 
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FIGURA 21 – VISUALIZADOR DA IDE-SP. 

 
FONTE: http://www.idesp.sp.gov.br/Visualizador (acesso em 28 de dezembro de 2021). 

 

Em São Paulo, além desta infraestrutura estadual, existe a DATAGEO-

SP, que consiste em uma IDE temática para o meio ambiente, em que não 

foram adotadas as especificações da ET-EDGV, mas sim realizada uma 

estruturação e modelagem específica às necessidades do projeto, porém 

seguindo-se os padrões da OGC (CSW, WMS, WFS, WCS) e o perfil de 

metadados brasileiro elaborado pela CONCAR (FREITAS et al., 2017), de 

modo que os arranjos institucionais foram formados apos início da 

implementação da IDE. 

Através do visualizador desenvolvido, é possível alternar entre 

diferentes camadas de referência da própria DATAGEO-SP, além de se 

realizar buscas por nomes de municípios, unidades hidrográficas, endereços, 

pontos de interesse ou distrito (FIGURA 22). Além disso, é possível customizar 

a impressão de mapas, com a definição de título, subtítulo, autoria, formato e 

tamanho de papel, o que pode ser visto como uma ferramenta avançada. 
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FIGURA 22 – VISUALIZADOR DA IDE TEMÁTICA DE SAO PAULO, COM FERRAMENTA DE 
BUSCA ATIVADA. 

 
FONTE: http://datageo.ambiente.sp.gov.br/ (acesso em 28 de dezembro de 2021). 

 

No estado do Espírito Santo, por meio do Decreto estadual 4.559 de 10 

de dezembro de 1999, foi instituído o Sistema Integrado de Bases 

Georreferenciadas do Estado do Espírito Santo (Geobases), com intuito de 

integrar os dados geográficos de diferentes instituições e reduzir esforços de 

produção, incentivando o compartilhamento na administração pública 

(ESPIRITO SANTO, 1999).  

Atualmente, o sistema é baseado em uma plataforma GEONODE, que 

permite navegar em um catálogo de metadados e realizar buscas a partir de 

diversos filtros, assim como visualizar dados e metadados. Algumas 

características importantes dessa plataforma são que ela permite que os 

usuários contribuam com dados e metadados diretamente pelo navegador e 

que estes podem interagir e enviar sugestões através de envio de mensagens 

para outros usuários e para os administradores cadastrados no portal (FIGURA 

23). 
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FIGURA 23 – IDE GEOBASES. 

 
FONTE: https://ide.geobases.es.gov.br/ (acesso em 28 de dezembro de 2021). 

 

É interessante notar que nesta plataforma, baseada em software livre, 

os recursos geográficos podem ser compartilhados, classificados e 

comentados pelos usuários de forma intuitiva, o que representa um incentivo 

para o desenvolvimento de uma cultura de colaboração e que permite a maior 

participação popular e dos usuários. 

No município de Belo Horizonte/MG, através do decreto municipal 

16.322 de 13 de maio de 2016, foi criada a Infraestrutura de Dados Espaciais 

do Município de Belo Horizonte (IDE-BHGEO) (BELO HORIZONTE, 2016). 

Antes mesmo de sua instituição legal foi iniciada a implementação do sistema, 

e para subsidiar a mesma, foram consideradas as necessidades dos usuários 

através de levantamentos de uso de dados geográficos e de atividades de cada 

departamento e secretaria, o que permitiu que o repositório fosse segmentado 

em categorias temáticas (meio ambiente, saúde, planejamento etc.) (FIGURA 

24), além de se realizarem modelagens a partir de levantamento qualitativo 

(BORGES et al., 2018; REZENDE; BORGES, 2018). 
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FIGURA 24 – VISUALIZADOR DA IDE DO MUNICÍPIO DE BELO HORIZONTE/MG. 

 
FONTE: http://bhmap.pbh.gov.br (acesso em 29 de dezembro de 2021). 

 

Além disso, esta é a primeira IDE municipal que teve seus dados 

geográficos disponibilizados através do novo visualizador da INDE, uma vez 

que a mesma é aderente aos padrões do OGC. Atualmente compartilha cerca 

de 247 camadas e aproximadamente 211 metadados e representa um modelo 

para demais prefeituras, oferecendo seus dados através de representações 

temáticas e com atualizações em tempo real. 

Outro exemplo de IDE municipal existente e integrada à INDE é a IDE-

SEFIN, da Secretaria Municipal de Finanças de Fortaleza/CE, que atualmente 

compartilha, através do portal da INDE, cerca de 21 camadas WMS e cerca de 

13 registros de metadados através de nó próprio. A plataforma online 

disponibiliza um catálogo de metadados baseado em Geonetwork e um 

visualizador de mapas que requer a autenticação do usuário para o consumo 

dos recursos, mas que oferece as funções típicas de geoportais, como controle 

de escala, escala gráfica, controle de camadas base e de camadas de 

sobreposição, legenda e consulta de atributos via identificador (FIGURA 25). 
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FIGURA 25 – VISUALIZADOR DA IDE DE FORTALEZA/CE. 

 
FONTE: https://ide.sefin.fortaleza.ce.gov.br/visualizador (acesso em 29 de dezembro de 2021). 
 

É possível observar que existem algumas características e 

funcionalidades recorrentes nos visualizadores de mapas implementados nos 

estados e municípios, como por exemplo os controles de escala do mapa e de 

visualização (zoom), controle de camadas e movimentação do mapa. Essas 

características principais são encontradas em diversos geoportais não 

integradas à INDE, o que é abordado no primeiro artigo desta tese, 

apresentado na íntegra no capítulo 3. Na tabela abaixo (TABELA 1) segue um 

resumo das características das IDEs analisadas dentro desta seção de 

referencial teórico. 

 
TABELA 1 - RESUMO DAS CARACTERÍSTICAS DAS IDES ESTADUAIS E MUNICIPAIS DO 
BRASIL. 

IDE Marco 
Legal Geoportal 

Padrõ
es 

OGC 
Funcionalidad
es específicas INDE Pesquisas 

Realizadas 

Bahia 
Decreto 
16.219 / 

2015 

Não 
disponível Sim Filtros 

espaciais Não 

Usabilidade 
da interface 

(2017); 
Qualidade de 
dados (2018) 

Minas 
Gerais - 

IDE-
Sisema 

Resolução 
2.466 / 
2017 

Leaflet / 
ESRI Sim 

Envio de 
arquivos; 

Inserção de 
formas/pontos; 

Integração 
externa. 

Sim Não 

Minas 
Gerais 

Decreto 
45.394 / 

2010 
Leaflet Não 

Camadas em 
pastas raiz; 
Opções de 

camadas base 
OSM; 

Não Não 
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Mapas para 
baixar. 

Rio 
Grande 
do Sul 

Decreto 
52.158 / 

2014 
ESRI Sim 

Camadas 
organizadas 
por temas; 

Comparação de 
mapas; 

Baixar dados 
selecionados. 

Sim 

Consideraçõe
s sobre a 

implantação 
da IEDE 
(2018) 

São Paulo 
– IDE-SP 

Decreto 
61.486 / 

2015 
Leaflet Sim 

Perfis de uso; 
Impressão de 

mapas; 
Busca de 

endereços e 
localidades; 

Acesso a 
repositórios 
externos. 

Sim Não 

São Paulo 
– 

DATAGE
O-SP 

Não há OpenLayers Sim 

Busca por 
nomes, 

unidades 
hidrográficas, 
endereços, 

POIs; 
Customização 
da impressão 

do mapa. 

Sim 

Relato da 
construção 

da IDE e sua 
relação com 

a INDE 
(2017) 

Espírito 
Santo - 

Geobases 

Decreto 
4.559 / 
1999 

Geonode Sim 

Contribuição de 
dados e 

metadados 
diretamente 

pelo 
navegador; 
Interações e 

sugestões via 
mensagens. 

Sim Não 

Belo 
Horizonte 

– IDE-
BHGEO 

Decreto 
16.322 / 

2016 
OpenLayers Sim 

Categorias 
temáticas; 

Legendas com 
controle de 
opacidade; 

Compartilhame
nto de mapa via 

link. 

Sim 

Criação da 
plataforma e 
modelagens 
através de 

levantamento 
qualitativo 

(2018) 

Fortaleza 
– IDE-
SEFIN 

Não há OpenLayers Sim 

Sistema de 
autenticação; 
Legenda com 
contagem de 

feições; 
Escala gráfica. 

Sim Não 

Fonte: O autor (2022). 
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2.7.2 Avaliação de IDEs 

 

Atualmente existem diferentes métodos para caracterização e 

avaliação do estado de implementação de uma IDE, podendo ser listados 

alguns deles: 

a) Estado do jogo (State of Play): abordagem baseada em estudo da 

INSPIRE para avaliação de IDEs na Europa. Este método consiste 

em avaliar uma IDE do ponto de vista de suas diferentes 

componentes e através de consultas a páginas da internet, 

especialistas e documentos oficiais que possibilitem a caracterização 

de uma infraestrutura (VANDENBROUCKE, 2009);  

b) Matriz de maturidade organizacional: através de um ponto de vista 

institucional, objetiva avaliar diversos fatores de uma IDE, sendo 

estes a visão, liderança, comunicação, habilidade de se auto 

organizar, consciência, sustentabilidade financeira e status de 

mecanismo de entrega. Para cada fator, esta abordagem estabelece 

quatro estágios de desenvolvimento que iniciam em aplicação stand-

alone, passam por etapa de padronização, depois por estágio 

intermediário e finalmente terminam em uma rede; 

c) Índice de prontidão de IDE: avaliação baseada em índices globais 

referentes ao aspecto organizacional, informação/disponibilidade de 

dados, pessoas, acesso a internet e a recursos financeiros, de modo 

que cada fator é decomposto em outros mais específicos e 

valorados através de lógica fuzzy; 

d) Indicadores de desempenho: adota uma abordagem de avaliação 

orientada pelo desempenho, se baseando no paradigma de 

Performance Based Management (PBM) e utilizando como medida 

Performance Indicators (PI) (GIFF, 2006); 

e) Múltiplas-vistas: avaliação através de uma estrutura multidisciplinar 

baseada nos princípios de avaliação de Sistemas Adaptativos 

Complexos (CAS), considerando as várias faces de uma IDE e 

respectiva complexidade, tendo como propósitos de avaliação os 

fatores de contabilidade, conhecimento e desenvolvimento (GRUS; 

CROMPVOETS; BREGT, 2007). 
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Em estudo realizado por (GUIGOZ et al., 2014), é utilizada uma 

metodologia combinada do INSPIRE State of Play com variáveis de avaliação 

adicionais, de modo a ser possível gerar um mapa e realizar comparações de 

soluções de IDEs entre países na África através da atribuição de um índice 

(FIGURA 26). 

 
FIGURA 26 – ÍNDICE DE AVALIAÇAO DO ESTADO DE IDE NA ÁFRICA. 

 
FONTE: GUIGOZ et al. (2014). 

 

É importante ressaltar que este índice é gerado com o uso de variáveis 

quantificáveis e objetivas, o que é algo que é considerado no contexto desta 

pesquisa, uma vez que nem todos os aspectos de uma IDE podem ser 

entendidos através de dados numéricos, porém é importante que se tenham 

métodos para a devida caracterização e avaliação das IDEs de uma forma 

sistematizada. 

É possível notar diversos métodos que tratam da avaliação de IDE em 

contextos de pós-desenvolvimento (quando há IDE estabelecida) (RANDOLF 

PEREZ; BALLARI; VILCHES-BLÁZQUEZ, 2019), que analisam a situação geral 
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de atendimento e impactos da legislação sobre o tema (NARVÁEZ-

BENALCÁZAR et al., 2019), que analisam a usabilidade e interoperabilidade de 

geoportais (RODRÍGUEZ et al., 2019), que tratam de situações de desastres 

(NUSHI; LOENEN, 2013) ou ainda que fazem a avaliação a partir de pontos de 

vistas específicos (RODRÍGUEZ; ARIZA, 2019), o que não necessariamente se 

aplica ao caso municipal brasileiro. 

Portanto, como forma de realizar uma avaliação a partir de um ponto 

de vista mais abrangente, ou seja, ao longo das cinco componentes de IDE, e 

adaptado ao cenário municipal brasileiro de escassez de IDEs implantadas, o 

capítulo 4 desta pesquisa apresenta de forma detalhada uma metodologia de 

avaliação inspirada no método State of Play que contempla a medição de 

municípios em estágio embrionário de preparação para a implantação de IDEs. 
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3 BUILDING A COLLABORATIVE ONLINE CATALOGUE OF GEOPORTALS 
IN BRAZIL 
 

Neste capítulo, apresenta-se um artigo publicado no Boletim de 

Ciências Geodésicas, onde objetiva-se preencher a lacuna de conhecimento a 

respeito da disponibilidade de geoportais brasileiros, vistos neste estudo como 

soluções de compartilhamento de recursos geográficos não integradas à INDE. 

Adicionalmente, a distribuição espacial destas soluções é revelada, indicando 

as regiões com maior concentração, assim como são analisadas as 

correlações destas disponibilidades com variáveis de cada município e 

proposto um mapa colaborativo na internet para a atualização e futura 

ampliação dos resultados. Este artigo gera uma prévia da situação brasileira, 

constatando a existência de recursos geográficos, o que orienta o 

desenvolvimento do segundo estudo desta tese para a proposição de um 

índice de avaliação flexível para municípios que não necessariamente tenham 

uma IDE implementada. A seguir é apresentado o artigo completo, porém 

contendo modificações necessárias à incorporação do texto do artigo à tese 

após os apontamentos da banca examinadora. 
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Abstract: 
It is currently possible to account for several institutions with geographic data 
shared through the INDE portal, with more than half of it being from federal 
jurisdiction. However, there are subnational geoportals not integrated with this 
infrastructure, which is difficult to quantify. Therefore, the research problem of 
this study is finding the state of subnational geographic viewers’ availability, with 
the general objective of producing a Brazilian panorama and to identify factors 
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that facilitate this availability. A research methodology based on different 
sources was applied in 27 states and 999 municipalities. As a result, we 
identified 17 regional, 82 state, and 274 municipal geoportals, with the highest 
concentration in the South and Southeast regions and lowest in the Northern 
region. In order to find factors related to geoportals availability, twenty 
characteristics of each municipality were collected, and Pearson coefficients 
were calculated, revealing significant correlations for population, economic and 
tax factors, and non-significant correlations for location factors. This acquired 
information is essential for the community and must be kept up to date. For this, 
an online collaborative map based on free software was created, allowing 
access without registration for data visualization and the registration of users for 
sending updates to the map. 

Keywords: SDI; SDI Map; Local SDI; WebGIS; Geoportals. 
 
3.1 INTRODUCTION 

 

The availability of data and services on the internet involving 

geographic resources has grown in recent years, such as the popularization of 

mobile phones with location services, the emergence of applications that 

consume or produce geospatial data, and Internet access by the population 

(IBGE 2018). This scenario of an abundance of geographic resources on the 

internet brings data management challenges since the decentralization of 

production can have side effects such as integrating resources, poor 

cataloguing and rework (CONCAR 2010a). 

Spatial Data Infrastructures (SDI) bring precisely the possibility of, 

through technology, better managing geographic resources, enabling their 

integration through the adoption of standards designed by the community, such 

as those of the Open Geospatial Consortium (OGC), and based on a legal 

framework, bringing benefits in promoting the economy, in environmental 

management and better governance (Rajabifard et al. 2000, Rajabifard, Chan 

and Williamson 1999, Williamsom, Rajabifard and Binns 2006). 

Presidential Decree 6.666, of November 27, 2008, instituted the 

National Infrastructure of Spatial Data of Brazil (INDE), establishing the 

mandatory sharing of data and geospatial metadata by the agencies and 

entities of the federal executive power, leaving this action as facultative for the 

other governmental spheres of the executive (Brasil 2008). In addition to this 

decree, in 2010, the National Cartography Commission (CONCAR), currently 

extinguished by decree 9759, of April 11, 2019 (Brazil 2019), prepared the 
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Action Plan for the Implementation of INDE. It was an essential document to 

guide the implementation of the INDE portal, which today consists, among other 

elements, of a metadata and geoservices catalogue and a map viewer. 

It is essential to highlight that this plan established implementation 

guidelines for ten years. The municipal level is defined as the last step of 

integration with the national infrastructure (CONCAR 2010a), despite the 

importance and remarkable consumption and production of this government 

sphere’s geographic data. Local-level geospatial data has diverse applications 

such as real estate registration, urban planning and urban control. 

The viewer of the INDE portal integrates data from several institutions. 

It is currently possible to count shared data from 32 institutions, of which 20 are 

from the federal sphere, 9 from the state sphere, 2 from the municipal sphere 

and 1 academic. There are also 48 listed institutions with catalogue metadata, 

29 of them (20 national, 5 state, 2 municipal and 2 academic) with at least one 

metadata shared (IBGE 2021). 

From these numbers, it is possible to notice a predominance of federal 

and state institutions as INDE nodes compared to local nodes, even though the 

number of municipalities (5570) is much higher than the number of state-level 

units (27). 

Some national SDI portals from different countries were consulted to 

account for available subnational spatial data infrastructures nodes. For 

example, at the Spanish SDI website (called IDEE), it is currently possible to 

find 78 institutions sharing some geographical resource, of which 29 are 

national, 17 from state-level, corresponding to each autonomous community in 

the country and 32 at the municipal level (Spain 2021). 

In the Argentina SDI portal (called IDERA), there are 205 listed 

institutions as providers of geospatial resources. Among those, 52 are from the 

federal level, 40 from the state or provincial level, 45 from the local level, 46 

from academic institutions, 8 from non-governmental organizations and 14 from 

companies (Argentina 2021). 

As in the Brazilian case, it is possible to notice a predominance of 

institutions of federal and state jurisdiction in the national infrastructure portal of 

Argentina. This does not occur in Spain’s SDI, where the number of 

municipalities with some SDI integrated into the platform (about 41% of the 
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institutions) almost equals the sum of national and state jurisdiction 

(approximately 59% of the total institutions). 

Some measures have already been taken to increase transparency and 

access to government information, such as the emergence of the Access to 

Information Law (Brazil 2011), the Electronic Government Interoperability 

Standards (ePING) (Brazil 2017), the creation of the National Open Data 

Infrastructure (SLTI 2012) and Brazil’s adhesion to the Open Government 

Partnership. However, a case study of SDIs from four countries (Netherlands, 

Canada, Australia and Brazil) pointed out a poor performance for opening 

Brazilian spatial data. They concluded this mainly because highway data (on a 

scale greater than 1:20,000) and land parcels boundaries were not available for 

the entire territory through the national infrastructure (Mulder, Wiersma and Van 

Loenen 2020). 

On the other hand, Brazil has been ranking better in the Open Data 

Barometer. This index assesses the opening of various government data 

(including maps) from the pillars: readiness, implementation and impact. So that 

in 2013 it occupied the 28th out of 77 positions and in the last edition (2017 

leaders’ edition) ranked 14th among 30 countries. However, specifically 

concerning the opening of spatial data, the index showed an increase from the 

first edition in 2013 (where it scored 15%) until the third edition in 2015 (where it 

scored 80%) followed by a worsening in the last editions of 2016 and 2017 (in 

which it scored 65%) (WWW Foundation 2021). 

Based on this information, it is possible to observe the low transparency 

of geographic data, mainly municipal data. Although there is a forecast of 

creating territorial information systems in the municipalities (Brazil 2009), these 

data are not currently integrated into the national repository. The point is that 

these spatial data exist, but they are distributed in different formats. So they 

become invisible to the central administration of INDE and society in general 

because they are dispersed portals, not catalogued and in general not 

integrated with SDIs. 

We can find many studies on the literature that assesses SDIs based 

on different approaches (Masser and Crompvoets 2018, Burroughs et al. 2019, 

Putra, Sekimoto and Shibasaki 2019, Rahman and Szabó 2020), however little 

of them generated a geographic overview of local initiatives that are not 
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connected to their respective national SDI. In this context, it is possible to 

mention a panorama of implemented SDI from INSPIRE member countries that 

identified, between 2009 and 2011, about 119 geospatial infrastructures 

(Noucher et al. 2017). 

Additionally, in 2019, a study evaluated local SDIs in Croatia by sending 

questionnaires to 127 cities. It was found that 43% of the municipalities had 

some kind SDI and that positive factors for their establishment are the budget, 

the population and specialist human capital (Marasović, Crompvoets and 

Poslončec-Petrić 2019). 

Also in the same year, a study assessed the state of SDIs of the 

members of the United Nations Regional Committee on Global Geospatial 

Information Management for the Americas (UN-GGIM: Americas) and the 

results of the 36 countries were made public through an interactive map 

platform (Gómez et al. 2019). 

Considering the context abovementioned and a scenario of low 

“geographic transparency” of municipal data and low adherence in the national 

infrastructure, the research problem of this study is to discover the state of 

availability of interactive geographic viewers from subnational government that 

are not integrated with the national platform, with the goal of presenting their 

spatial distribution and developing an open and collaborative platform for 

updating this information. 

We also investigate possible driving factors that can contribute to the 

availability of local infrastructures to support research and related public 

policies. Finally, we expect that with the evolution of technology linked to SDIs 

(Borba et al. 2017, Borba et al. 2015), this type of study might support 

proposals for integrating decentralized platforms not necessarily endorsed by 

the architecture of standardized geoservices that have traditionally been built. 

 

3.2 METHODOLOGY 

 

The following are the methodological steps adopted to achieve the 

results presented in this study, better detailed in the image below (FIGURE 27), 

in the following order: section 3.2.1 shows the methodology used to search for 

Brazilian municipal geoportals; section 3.2.2 offers the steps for implementing 
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the collaborative geoportal platform; section 3.2.3 explains the analysis of the 

characteristics and correlations calculated for the investigated municipalities. 

 
FIGURE 27 – FLOWCHART OF THE METHODOLOGICAL TASKS FOLLOWED. 

 
SOURCE: The author (2021). 

 

3.2.1 Definition of Geoportal and Searches 

 

Since this research’s main problem was to quantify the availability of 

Brazilian subnational geoportals not integrated with INDE, it was necessary to 

define an acceptance criterion, that is, to determine what could be considered a 

geoportal according to some essential chosen characteristics. 

Pragmatically, a geoportal can be defined as an access point on the 

internet that, with the help of technology, makes the intermediation between 

providers that share geographic information and data openly with users, who in 

turn consume these resources according to their needs, being able to offer 

services of storage, search, manipulation, visualization, analysis and processing 

of spatial data in a similar way to Geographic Information Systems (Goodchild 

2012, Jiang et al. 2019). 

Based on the definition extracted from the literature, within the scope of 

this article, for a page to be considered a “geoportal”, it must present, at a 

minimum, free access to geographic resources on the internet to allow 

interaction between the user and geographic data directly through the access 

point. Interactivity with spatial data, within the scope of this article, was defined 

as a user’s ability to perform basic operations with the digital map: activate and 

deactivate layers, increase and decrease the scale and move horizontally and 

vertically on the digital map. 
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Therefore, using the criteria established above, the web pages that only 

allow the viewing of static maps for localization and printing or only allow the 

download of maps for local consumption or via FTP servers were excluded from 

searches. An example of a page that did not match the criterion is the webpage 

from Belém/PA, with data from the master plan 

(http://www.belem.pa.gov.br/planodiretor/paginas/planodiretoratual.php) in 

which it is possible to download data only for local consumption. In contrast, an 

example of acceptance is the data portal of the municipality of Brasília/DF 

(https://geoportal.seduh.df.gov.br/mapa/) due to the presence of interactivity 

between users and spatial resources. 

For the identification of geoportals, the search took place in a sequence 

of groups as described in the following list, and after that a resume of all the 

search methods is showed in a table (TABLE 2): 

a) Given the number of municipalities in Brazil (5570), limiting the 

number of searches was necessary. First, a search was done in the 

399 municipalities of the state of Paraná. However, there was the 

need to conduct those searches in the other Brazilian states to obtain 

a national overview. To define this criterion, we started from the 

hypothesis based on some literature (Pashova and Bandrova 2017, 

Kalantari Oskouei et al. 2019, Putra, Sekimoto and Shibasaki 2019, 

Mulder, Wiersma and Van Loenen 2020) that municipalities with a 

larger population have more financial and human resources to create 

an SDI. It may be more likely to find geoportals in these 

municipalities. Therefore, the first scanned group was the medium or 

large cities, cities with more than 100,000 inhabitants. 

b) Google web search engine: seven keywords related to geoportals 

were defined combined with the jurisdictional level, in such a way 

that the first ten results obtained were analyzed: “ide”, “ide 

municipal/estadual/nacional”, “infraestrutura de dados espaciais”, 

“sigweb”, “geoportal”, “webgis” and “mapa interativo”. In this 

procedure, the search engine was set to return only pages from 

Brazil and in the Portuguese language; 

c) Institutional pages: for each municipality, state or country searched 

by the previous procedure, it was also explored through the available 



73 
 

links and in the citizen services section of the institutional page of the 

place to find links to geoportals not found by the previous step; 

d) Questionnaires: during 2020, questionnaires were sent to assess 

municipalities’ state of preparation for implementing local SDIs in 

several cities in Brazil (Silva and Camboim 2021). In this 

questionnaire, among other questions, we asked the availability of 

local geoportals (with information of the web address by the 

interviewee), so the data of 10 respondents was considered too; 

e) Facebook groups and web pages: publications on 39 groups related 

to geotechnologies were scanned to find publications that contained 

links to the respective geoportals. The searches were performed 

using the previously defined keywords. Besides, six web pages 

containing lists of geographic data sources were investigated; 

f) Portfolio of companies: for each geoportal found by the previous 

methods, it was also searched within the companies’ pages that 

implemented such solutions to find other sharing platforms within 

their other services and clients. Overall, portfolios and clients from 23 

companies were investigated. The complete list of groups, web 

pages and companies investigated was published on Figshare, 

accessible through the following address: 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14226998.v1. 

In addition to these municipalities, we searched over 50 towns identified 

in a previous study, which explored locations with auction notice to acquire 

territorial information systems (SIT) between 2016 and 2019 (Nubiato and 

Delazari 2021). We understood that the availability of already established 

interactive maps could also be more likely in these places. 
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TABLE 2 – RESUME OF THE SEARCHES PERFORMED. 
Source Method Scope Details 

Google Search 
Engine 

7 Keywords related to 
SDI and geoportals 
combined with the 
name of the place 

10 results analyzed 
per search; 

Municipalities above 
100.000 inhabitants; 
Municipalities from 

Paraná state; 
50 municipalities with 

auction notice 

The search engine 
was configured to 
show page results 
only in Portuguese 

Institutional pages 

Searches in the main 
page and Citizen 

services section of 
the city 

Municipalities above 
100.000 inhabitants; 
Municipalities from 

Paraná state; 
50 municipalities with 

auction notice 

In some cases, a 
search with a 

geoportal related 
keyword was 

performed (like 
“geoprocessamento”) 

Questionnaires 

Question about the 
existence of 

geoportal inside an 
SDI evaluation 

method 

10 municipalities 

The questionnaires 
were sent via internet 
and asked, between 
other things, about 

availability of a local 
geoportal in the city 

Facebook and pages 

Searches by 
keywords in pages 

and groups related to 
geotechnologies 

39 selected facebook 
groups; 

6 pages on the 
internet 

The searches results 
analysis were 

performed in the 
entire publication 

section of the groups 

Companies Portfolio 

Investigation in the 
page of companies 
that implemented all 

the previous 
geoportals founded; 
Keywords searched 
in the cities of the 

clients of the 
companies 

23 companies 
investigated 

As the previous 
sources were being 
completed, a list of 

companies that 
implemented each 

geoportal found was 
elaborated 

SOURCE: The author (2021). 
 

3.2.2 Collaborative Platform: Geoportais do Brasil 

 

With the searches completed, it was then possible to produce different 

visualizations of the municipal and state data from the data obtained in maps 

and tables, generating an overview of the current situation. However, the status 

of each location sought can change over time. Over time, new municipalities 

and states may create geoportals. Others may decide to stop making their 

geographic resources available openly and interactively or choose to implement 

their local SDIs and integrate them with INDE. 

This situation pointed to a need for constant updating of the results 

obtained and generation of updated panoramas. On the other hand, this task, 

due to a large number of existing municipalities, would take a long time to be 
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performed by a few people, which led to the need to create a tool to update this 

data collaboratively, to allow the community to publish the web addresses of the 

geoportals they know about. 

It is possible to imagine both users and producers interacting inside this 

platform: a typical user could be a researcher or a planning institution gathering 

geospatial data from multiple places for making regional analysis or studies. On 

the other hand, members from city halls could act as producers and use the 

platform to promote their local geoportals visibility. Managing members of INDE 

could also be interested in producing an inventory of potential municipalities’ 

nodes for the national platform. 

First, the system was planned by creating a UML (Unified Modeling 

Language) use-case diagram to briefly represent which actors would be present 

and their operations. Also, a diagram presenting the system’s architecture was 

designed to have a general preview of the solution. After modeling the system, 

the cartographic language of the maps was defined. Thus, based on the 

conceptual model and the cartographic design created, a geographic database 

was implemented using the PostgreSQL software and its PostGIS spatial 

extension. 

Subsequently, a map server and a file server were created, using 

Geoserver software and Apache software. Also, a web page was created, using 

HTML and JavaScript, with the jQuery library’s aid, and its access to the 

database was performed through algorithms programmed in PHP with the Ajax 

methodology’s support. 

The manipulation of the geographic data of the page was implemented 

using the Leaflet library and its plugins. Finally, a login system was created with 

validation of the reCAPTCHA service, with the access to the platform being 

limited by the creation of three user profiles: 

1) Viewer: users from the general public that only want to view the data 

shared on the platform, without the need to register; 

2) Editor: registered users from the general public that intends to 

contribute to the platform through the inclusion, exclusion or edition 

of geoportal information; 

3) Administrator: expert users and managers of the platform, who have 

privileges to include and exclude layers, as well as permission to 
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make substantial changes to the database, servers, page and maps 

of the platform to improve and maintain their proper functioning. 

Additionally, a Uniform Resource Locators (URLs) validation of data 

filled out by users in the form, based on built-in HTML functions and regular 

expressions, was added to the portal to mitigate problems of fake or mistyped 

websites addresses. In a future platform update, implementing an additional 

validation of URLs can also prevents the sending of malicious websites links to 

the server database. 

 

3.2.3 Municipality Analysis 

 

Once the quantification of geoportals by municipalities was raised, it 

was possible to investigate the factors leading to certain cities having some 

form of an interactive map, in contrast to others that do not have such tools. 

It is essential to highlight that some municipalities had more than one 

geoportal, which was accounted for in the calculations. For each municipality, 

data characteristics of the location sought from the IBGE were obtained to 

compare with the number of available geoportals for each area. In order to 

measure the correlation between the variables investigated, we calculated 

Pearson’s Correlation (1), a coefficient generated from the variance and 

covariance between the chosen variables. This coefficient takes values 

between 1 (a perfect positive correlation) and -1 (a perfect negative correlation), 

and takes a 0 value when there is no dependence between variables. 

 

(1) 

 

where: 

: Pearson’s coefficient; 

 and : measured values for the variables; 

 and : arithmetic means of both variables; 

: number of measured values for both variables. 
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For this study, the following variables of municipalities were analyzed: 

whether it is capital; geographic region; federal unit; estimated population for 

2020; if it is a metropolitan area; type of urban concentration; classification in 

the urban hierarchy; if it belongs to the legal Amazon; if it is from semiarid; 

gross added value of agriculture; gross added value of the industry; gross 

added value of services; gross added value of public administration, defense, 

education and health and social security; total gross added value; taxes; gross 

domestic product; gross domestic product per capita; activity with higher gross 

added value; activity with second-highest gross added value and activity with 

third-highest gross added value. 

To calculate the correlations between variables, it was necessary to 

transform the values from textual classifications into numbers. Therefore, a 

value was assigned to each textual category. As an example of that procedure, 

the variable “capital” received the value 0 when the category response was 

“no”, while the value 1 was assigned to the category “yes”. Finally, some 

hypotheses were elaborated from the calculated correlations compared to some 

SDI evaluations that already exist in the literature. 

 

3.3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

According to the methodology applied, this study will present the results 

and discuss their most essential issues. Section 3.3.1 is dedicated to showing 

the municipalities where the searches were done and the results of the 

availability of subnational geoportals by state through different maps; section 

3.3.2 presents the diagrams for modeling the collaborative platform and its 

access page; in section 3.3.3, Pearson’s correlations are given for the 

municipalities searched. 

 

3.3.1 Panorama of Brazilian Geoportals 

 

Searches were carried out in 999 municipalities, corresponding to 

approximately 18% of the total municipalities and 15% of the Brazilian territorial 

area. As seen on the map (FIGURE 27), the cities cover all states, with the 

following distribution by region: 34 from the North, 77 from the Northeast, 215 
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from the Southeast, 629 from the South and 44 from the Midwest. The federal 

units with the highest proportion of municipalities investigated were the Distrito 

Federal, Paraná and Santa Catarina. 

 
FIGURE 28 – LOCATION OF THE MUNICIPALITIES INVESTIGATED AND PROPORTION OF 

MUNICIPALITIES SEARCHED. 

 
SOURCE: The author (2021). 

 

As we can see, there was a predominance of municipalities searched 

from the South and Southeast regions. In the South region, it was due to a 

complete search carried out in all cities of Paraná, while in the Southeast 

region, it was due to a large concentration of municipalities with more than 

100.000 inhabitants in the states of São Paulo (81), Minas Gerais (33) and Rio 

de Janeiro (30). 

Regional interactive maps were also searched, totalizing 17 regional 

geoportals belonging to 9 states (FIGURE 28). In addition to these, state 

geoportals were searched for all 27 states, using the same previously defined 

keywords, resulting in a total of 82 geoportals belonging to 20 states (FIGURE 

29). 
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FIGURE 29 – NUMBER OF REGIONAL AND STATE GEOPORTALS FOUND BY STATE. 

 
SOURCE: The author (2021). 

 

As seen in the right side of the figure above, the states with the highest 

concentration of state geoportals found were Rio de Janeiro and São Paulo, 

while the states of Roraima, Amazonas, Acre, Rondônia, Amapá, Piauí and 

Mato Grosso do Sul were those that did not have geoportals found through the 

applied search methodology. For the regional level (left side of the figure), 

Amazonas and Sao Paulo had the most significant map viewers count (four 

each). 

In total, 274 municipal geoportals were found (left side of the next 

figure), belonging to 237 municipalities, which represents an overall search 

success rate of approximately 24% (right side of the next figure). That is, for 

every four cities searched, one of them had some type of interactive map 

accessible through the internet (FIGURE 30). 

The states that accounted for the most significant number of geoportals 

were Rio Grande do Sul and Paraná. All the results of the searches carried out 

in this study were published online on the Figshare server and can be accessed 

through the following web address: 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.14214386.v1. 
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FIGURE 30 – NUMBER OF MUNICIPAL GEOPORTALS AND SEARCH SUCCESS RATE BY 
STATE. 

 
SOURCE: The author (2021). 

 

On the other hand, the states with the most success rate in the 

searches were the Distrito Federal and Roraima. This occurred because these 

federative units have the lowest number of municipalities in the country. In all 

the few cities searched for, some geoportals were found. The same did not 

happen for the state of Amapá. Despite having few municipalities (16), the 

searches carried out did not return geoportals, which made this state, together 

with Acre, Amazonas, Pará and Sergipe, the states with less successful search 

rates. 

 

3.3.2 Catalogue of geoportals 

 

As previously explained, the survey presented here represents 

municipalities and states’ situation for a given time, which may not necessarily 

apply to future cases, considering the limitations imposed by using a limited 

sample. Therefore, a collaborative system was designed to assist in this task. 

Such a system was designed through a use-case diagram (FIGURE 31) 

to present the stakeholders’ main interactions and the proposed approach. In 

total, 22 use cases were designed for the platform. The expected users of the 

system were thought to be members of prefectures to promote their municipal 

geoportals, people from academic and planning institutions, when dealing with 

regional studies and managers from state and national level SDIs, for providing 

a map of potential nodes for future integrations. 
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FIGURE 31 – USE-CASE DIAGRAM OF THE PROPOSED SYSTEM. 

 
SOURCE: The author (2021). 

 

In this diagram, it is possible to identify six actors, seen here as the 

parts that are related in some way within that environment: “viewer”, “editor”, 

“administrator”, “OGC”, “OSM” and “IBGE”. The first three (in blue) are actors 

directly linked to the consumption and maintenance of the collaborative 

platform. Simultaneously, the last three (in green) are indirectly related to the 

system. In the case of OGC, through the publication of standards to be 

followed; in the case of OSM, by providing a reference base map; and in the 

case of IBGE, as a provider of reference and thematic map layers. 

In addition to this diagram, a diagram of the system architecture was 

elaborated (FIGURE 32), presenting the main components and interactions of 

the system. From the image, it is possible to observe four main interactions of 

the webpage: with the client (user), through the internet and mediated by a login 

system; with the geospatial database, through PHP language; with the map 



82 
 

server and file server in order to present the data to the user; and with the 

algorithms and libraries required to maintain the portal functioning. Besides that, 

the system interacts with the Open Street Map to present a base map layer to 

the user. 

 
FIGURE 32 – ARCHITECTURE OF THE SYSTEM. 

 
SOURCE: The author (2021). 

 

The components illustrated above are exposed on the internet through 

the file server implemented by the Apache software foundation, and the website 

is available at: www.labgeolivre.ufpr.br/geoportais_brasil/. When accessing this 

web address, the user is redirected to a web server where the page is stored, 

and the first screen presented is a login page (FIGURE 33). 
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FIGURE 33 – LOGIN PAGE OF THE COLLABORATIVE PORTAL. 

 
SOURCE: The author (2021). 

 

As can be seen in figure 6, the developed portal has a screen in which 

the user can be logged in with the credentials of the user “editor” or 

“administrator”, or the registration of new users can be made. Furthermore, on 

this same screen, the option of access without login is made available to the 

general public with a “viewer” profile. 

After the user logs in, the second screen (FIGURE 34) shows the 

collaborative map with the geoportals found in each municipality and grouped 

using the marker cluster plugin. The page offers the option to add, change or 

remove web addresses through the state’s acronym, the city name and the 

geoportal URL. In addition, the data can be submitted through the “Enviar” 

button. 
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FIGURE 34 – PROPOSED COLLABORATIVE PORTAL. 

 
SOURCE: The author (2021). 

 

The platform was implemented using the Bootstrap library’s aid to be 

responsive and adaptable to the user’s device’s screen sizes. As can be seen 

on the right side of the above image, as the user zooms in on the map, the 

municipalities’ layer activates, and we can access the links of geoportals 

associated with each centroid on the map. 

In order to achieve a better management of the webpage, all the code 

produced in the implementation of this platform was made available on the 

following Github repository: 

https://github.com/eduardosilverio1990/geoportais_brasil. In the future, this 

platform could be a data source for research activities, being an alternative and 

auxiliary way of finding geodata and geoservices from different municipalities. 

Therefore, as the updates on the platform occur, would be interesting to 

promote it through institutional webpages and social groups from the Brazilian 

GeoCommunity, since this could maintain the map up-to-date. 

 

3.3.3 Correlations and hypotheses 

 

Pearson’s coefficients were calculated for a total of 20 variables, 

compared with the total number of geoportals found in each of the 999 

municipalities searched (TABLE 3). As shown in the table below, it is possible to 

observe that the most remarkable positive correlation found was between the 

number of geoportals available in the municipality and the estimated population 

variable (45.5%). Other significant positive correlations (over 40.0%) were the 
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variables of Gross Value Added for Industry (44.4%), Total Gross Value Added 

(41.2%) and GDP (41.1%). 

 
TABLE 3 – CALCULATED CORRELATIONS 

Variable r (%) Variable r (%) Variable r (%) Variable r (%) 
Capital 37.2 Type of 

Urban 
Concentrati

on 

14.8 Gross Added 
Value of 
Industry 

44.4 GDP 41.1 

Geographic 
region 

-4.6 Urban 
Hierarchy 

30.2 Gross Added 
Value of 
Services 

39.3 GDP per 
capita 

14.5 

State -1.5 Legal 
Amazon 

-6.4 Management 
Gross Added 

Value 

29.9 Activity with 
higher Gross 
Added Value 

7.6 

Estimated 
population 

45.5 Semiarid 1.1 Total Gross 
Value Added 

41.2 Activity with 
second 

highest Gross 
Added Value 

1.2 

Metropolita
n region 

1.7 Gross 
Value 

Added of 
Agriculture 

3.5 Taxes 39.8 Activity with 
third highest 
Gross Value 

Added 

-5.3 

SOURCE: The author (2021). 
 

These data are similar to some statements found in the literature about 

SDI and the need for institutions to maintain an SDI project financially (Pashova 

and Bandrova 2017, Gómez et al. 2019, Kalantari Oskouei et al. 2019, 

Marasović, Crompvoets and Poslončec-Petrić 2019). Local governments with 

more significant financial conditions (closely linked to the city’s size for receiving 

government resources) can acquire geographic data and hire the necessary 

technical staff to implement geographic sharing mechanisms on the internet. 

On the other hand, no correlations were found (below 10.0%) with 

variables related to the location of the municipalities searched (Geographic 

region, state, metropolitan region, Legal Amazon and Semiarid). This may 

indicate independence between the geographical characteristics concerning the 

possibility of sharing geographic data on the internet. 

 

3.4 CONCLUSION 

 

Despite the importance of geospatial data in large cartographic scale for 

management and everyday life, few integrated subnational SDIs are nodes at 

INDE. Nevertheless, these data exist and are available, but often invisible, in 
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geoportals spread across the country. This work aimed to collect and offer a 

tool to update this information, a crucial step for evolving our SDIs to a more 

comprehensive and user-centric infrastructure. 

In the course of this study, the importance of integrating subnational 

data with INDE was presented, especially those from municipalities, which 

currently have the legal provision for the creation of their territorial information 

systems, but which are not yet obliged to share these resources through the 

national infrastructure. However, the sharing of this information is guaranteed 

by the Access to Information Law, therefore making information available 

through map viewers, even if not integrated with INDE, can increase the 

transparency and reuse of data from states and municipalities. 

Given the low integration scenario with the national infrastructure, this 

research catalogued the current availability of subnational geoportals not 

connected to INDE. Furthermore, this research also presented a methodological 

alternative for geographic viewers’ searches through the combined use of 

different search sources: the search engine with keywords, institutional pages, 

social media groups, questionnaires and portfolios of companies. The search 

methodology used proved to effectively identify the viewers of subnational 

maps, revealing a proportion of approximately 24% of municipalities with 

geoportals within the investigated sample. 

The amounts raised allowed us to generate a previous map of the 

Brazilian situation, which pointed to a higher concentration of geoportals for the 

states in the south and southeast regions and a lower concentration for the 

North and some states in the Northeast region. 

This research presented a solution to update the Brazilian panorama, 

using a collaborative platform based on free and open software, which allows 

the community to inform the availability of municipal geographic viewers and 

consume the information available by the users. 

Finally, Pearson’s correlations were calculated to investigate factors 

linked to the availability of municipal geoportals compared to twenty municipal 

characteristics published by IBGE. This indicated more significant positive 

correlations with the population variable and the variables related to the 

municipalities’ economy and taxes, which is in line with other studies on SDI 
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assessments. Besides, no significant correlations were found with variables 

regarding the location of the municipality. 

Recommendations for further research include investigating a more 

significant number of variables, which express both characteristics of 

municipalities and institutions’ organizational characteristics, such as, for 

example, the presence of specific departments, positions or professionals. It 

would also be interesting to analyze the geographic resources available through 

these geoportals and apply assessment methodologies for these geographic 

viewers. 
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4. UM ÍNDICE MULTICRITÉRIO PARA AVALIAR A PREPARAÇAO DE 
MUNICÍPIOS PARA A CRIAÇAO DE IDEs 
 

Neste capítulo, considerando as constatações do estudo anterior que 

confirmou um panorama de baixa implementação de IDEs nos municípios, que 

muitas vezes optam por soluções alternativas de compartilhamento, objetiva-se 

preencher a lacuna metodológica de avaliação da preparação de municípios 

brasileiros no que diz respeito à implementação de IDEs locais. Portanto, 

propõe-se uma abordagem baseada em questionários inspirados no método de 

avaliação State of Play, porém adaptada ao cenário de inexistência de IDEs e 

segmentado ao longo das cinco componentes que aparecem no Plano de Ação 

da INDE. Este artigo foi publicado junto à Revista Brasileira de Cartografia, e a 

seguir é apresentado na íntegra, podendo conter modificações realizadas para 

incorporar o texto do artigo à esta tese e atender aos comentários e 

apontamentos recebidos pela banca examinadora da tese. 
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Resumo: O uso e compartilhamento de dados geoespaciais é essencial para a 
gestão municipal. No entanto não se sabe ao certo o estágio de preparação 
que os municípios brasileiros se encontram para que constituam suas 
Infraestruturas de Dados Espaciais Locais e possam então se integrar às 
iniciativas estaduais e nacionais, gerando importante conhecimento sobre as 
realidades locais. No Brasil, hoje fazem parte como nó da INDE apenas 2 de 
5570 municípios, em contraponto a várias organizações dos outros níveis 
federativos. Desde o Plano de Ação da INDE, a inclusão de dados locais foi 
colocada como vital, e o desenvolvimento de modelos acaba sendo prejudicado 
pela diversidade de municípios no Brasil e a falta de ferramentas que norteiem 
o desenvolvimento de soluções compartilhadas para realidades semelhantes. 
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Este estudo propõe um método para preencher esta lacuna de dados, com 
base no método de avaliação State of Play, utilizado como avaliação da 
INSPIRE, para o caso de IDEs municipais brasileiras, de modo a propor um 
questionário com 25 questões e um conjunto de indicadores calculados com 
base nas respostas de cada quesito. O questionário proposto foi aplicado, após 
testes em duas prefeituras e algumas adaptações, em quatro prefeituras 
pertencentes a municípios de diferentes faixas populacionais. Com a 
metodologia proposta foram constatadas possibilidades de mensuração em 
nível de perguntas, de componentes de IDE e de instituição, assim como se 
evidenciou a necessidade de um critério objetivo para definição de pesos para 
respostas, perguntas e componentes, o que depende da IDE de referência do 
avaliador. 

Palavras-chave: IDE municipal. Avaliação de IDEs. INDE. INSPIRE. 
 
Abstract: The use and sharing of geospatial data is essential for municipal 
management. However, it is not known for sure the stage of preparation that the 
Brazilian municipalities are to constitute their Local Spatial Data Infrastructures 
and then be able to integrate state and national initiatives, what could generate 
important knowledge about local realities. In Brazil, today only 2 of 5570 
municipalities are members of the INDE node, as opposed to several 
organizations at other federal levels. Since the INDE Action Plan, the inclusion 
of local data was considered vital, and the development of models ends up 
being hampered by the diversity of municipalities in Brazil and the lack of tools 
to guide the development of shared solutions for similar realities. This study 
proposes a method to fill this data gap, based on the State of Play evaluation 
method, used as an INSPIRE evaluation, for the case of Brazilian municipal 
SDIs, in order to propose a questionnaire with 25 questions and a set of 
indicators calculated based on the answers to each question. The proposed 
questionnaire was applied, after tests in two municipalities and some 
adaptations, in four municipalities from different population groups. With the 
proposed methodology, measurement possibilities were found at the level of 
questions, SDI components and institutions, as well as the need for an objective 
criterion for defining weights for answers, questions and components, which 
depends on the Benchmark SDI of the evaluator. 

Keywords: Local SDI. SDI evaluation. NSDI. INSPIRE. 
 
4.1 INTRODUÇÃO 

 

Os dados geográficos são recursos que auxiliam em diversas 

atividades, desde a gestão de territórios até a localização de feições na 

superfície física terrestre (HARVEY et al., 2012). Atualmente, é possível notar a 

disponibilidade destes recursos na internet, seja ocasionada por uma tendência 

de descentralização em sua produção ou por legislação que garante o acesso 

à informação (BRASIL, 2011). 
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Para que se extraia o valor máximo das informações geográficas, além 

da necessidade de estímulo ao seu compartilhamento, é necessário que isto 

ocorra de forma padronizada, atendendo-se aos diversos usuários, 

independente das plataformas onde ocorrerá o seu consumo (CONCAR, 

2010a). 

A adoção das Infraestruturas de Dados Espaciais (IDE) traz justamente 

a possibilidade de acesso e compartilhamento padronizado de dados 

geográficos de modo a se atingir maior interoperabilidade, o que pode trazer 

benefícios no sentido de se evitar o retrabalho e de se incentivar o uso racional 

de recursos, além do incentivo à cooperação entre produtores (BERNARD; 

CRAGLIA, 2005). 

Este compartilhamento de recursos interoperáveis passa pela adoção 

de ferramentas, padrões e serviços para dados geográficos, em grande parte 

concebidos pela comunidade do Open Geospatial Consortium (OGC), cuja 

aplicação é encontrada em diversos geoportais. No Brasil, já há mais de 10 

anos desde a criação da INDE (BRASIL, 2008), sendo possível contabilizar 

diferentes soluções de compartilhamento geográfico através de seu principal 

ponto de acesso (INDE, 2020; MORAES; CUNHA; BARBOSA, 2018). No 

entanto, ao se buscar mensurar o desenvolvimento atual destas soluções, 

percebe-se que a característica multifacetada das IDEs torna essa uma tarefa 

complexa (MAHMOUD, 2017; MARASOVIĆ; CROMPVOETS; POSLONČEC-

PETRIĆ, 2019). 

Atualmente, dentre os municípios, apenas a Secretaria Municipal das 

Finanças de Fortaleza (SEFIN) e a Prefeitura de Belo Horizonte (BORGES et 

al., 2018) disponibilizam seus recursos geográficos por meio do visualizador da 

INDE e a Prefeitura de Paracambi/RJ disponibiliza metadados através do 

catálogo de serviços e metadados geoespaciais da plataforma (CONCAR, 

2022), evidenciando um cenário de baixa adesão ao repositório nacional. Isto 

pode ocorrer devido a não obrigatoriedade de compartilhamento, prevista pelo 

artigo 3º do decreto 6.666 de 27 de novembro de 2008 (BRASIL, 2008), por 

faltas financeiras, assim como baixa prioridade para este tipo de projeto e por 

conta dos repositórios municipais existentes estarem restritos a uso interno, 

ainda que possam seguir os padrões de compartilhamento oficiais. 

Este cenário também está ligado a fatores como a resistência de 
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compartilhamento de dados (cultura de não compartilhamento), com 

necessidades tecnológicas e de atendimento a padrões de catalogação, 

estruturação e compartilhamento, inclusive com resistências políticas ou falta 

de corpo técnico qualificado e dedicado a esta atividade (ARZBERGER et al., 

2004; GSDI, 2004; TENOPIR et al., 2011). É importante destacar ainda que a 

grande maioria dos municípios brasileiros tem porte pequeno (menos de 

100.000 habitantes) (IBGE, 2020) e que portando não possuem recursos 

tecnológicos, humanos e financeiros adequados para a implementação e 

manutenção de uma IDE municipal. 

Esta situação de escassez de IDEs municipais faz com que muitas 

vezes o único objeto passível de ser estudado nos municípios seja o quão 

preparados os mesmos estejam, seja em termos de pessoal técnico disponível 

ou de tecnologia disponível (software de geoprocessamento) por exemplo, para 

uma futura criação de IDE ligada aos repositórios oficiais (estadual e federal). 

Atualmente já existem métodos para avaliação de IDEs na literatura 

(BURROUGHS et al., 2019; GRUS, 2010), porém esses podem estar restritos a 

avaliar apenas determinado aspecto ou a partir de algum ponto de vista ou 

abordagem específica (empresarial, de desempenho etc.) (GIFF, 2006; 

KALANTARI OSKOUEI et al., 2019). Além disso, podem não ser aplicáveis nas 

IDEs brasileiras devido a necessidades de adaptações (VANDENBROUCKE, 

2009), ou podem não estar aptos a medir o desenvolvimento de municípios 

quando não há uma IDE local estabelecida. 

Há que se observar que o desafio da mensuração do desenvolvimento 

de qualquer IDE municipal e que a proposição de soluções que atendam as 

necessidades locais presumem a existência de informações que subsidiem tais 

análises. Adicionalmente, dada a heterogeneidade dos municípios (BITOUN et 

al., 2005), isto por si só já pode ser considerado um desafio, uma vez que 

depende do nível de publicidade das informações nas respectivas instituições e 

o grau de transparência de seus portais de acesso (CGU, 2019; MPF, 2020). 

A Pesquisa de Informações Básicas Municipais do IBGE (Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística), que traz informações acerca da estrutura, 

dinâmica e funcionamento de prefeituras, assim como dados do censo, da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) e do 

IBGE cidades são um ponto de partida para análises (IBGE, 2018). Isto porque 
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tais dados podem auxiliar na contextualização do diagnóstico dos municípios, 

de modo que municípios semelhantes possam ser agrupados em comparações 

(BITOUN et al., 2005). 

No entanto, não há informações disponíveis especificamente sobre 

dados geográficos e seu compartilhamento, o que pode estar em fontes 

dispersas. Pode-se listar, além do portal da INDE, os portais e geoportais de 

acesso das próprias instituições, o portal da transparência no caso de contratos 

ou licitações relacionados à dados ou serviços geográficos, o portal brasileiro 

de dados abertos, os portais das câmaras de vereadores e assembleias 

legislativas. Além destas fontes, é possível realizar o contato direto com os 

gestores e servidores locais por meio de entrevistas (MACHADO; CAMBOIM, 

2016). 

Considerando este cenário de desafios na obtenção de informações 

municipais, de falta de uma metodologia de mensuração de IDE através de 

indicadores, esta pesquisa visa definir critérios para a coleta de informações e 

avaliação de municípios. Desta forma, objetiva-se tanto estimar e comparar o 

desenvolvimento de repositórios locais, quanto apoiar a elaboração de políticas 

públicas que venham estimular a criação ou aprimoramento de IDEs. 

 

4.2 METODOLOGIA 

 

A seguir são apresentadas as metodologias utilizadas neste estudo. Na 

seção 4.2.1 é apresentado o método State of Play e suas características; a 

seção 4.2.2 trata da adaptação dos indicadores ao caso brasileiro; a seção 

4.2.3 apresenta uma nova visão proposta dos indicadores, através das 

componentes da INDE; a seção 4.2.4 descreve um experimento realizado com 

o uso de questionário; e a seção 4.2.5 descreve o uso de pontuações para 

mensuração. 

 

4.2.1 Indicadores State of Play 

 

O método de avaliação do estado de uma IDE denominado State of 

Play pode ser entendido como um estudo criado pela Comissão Europeia em 

2002 que descreve os pontos fortes e fracos das IDEs integrantes da 
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Infrastructure for Spatial Information in Europe (INSPIRE) 

(VANDENBROUCKE, 2009). 

Para gerar os resultados, o mesmo se baseia em relatórios com 

indicadores coletados junto aos países membros, de documentos e serviços 

disponibilizados via internet e de contatos com especialistas representantes de 

cada país membro (GRUS; CROMPVOETS; BREGT, 2007). 

Atualmente existem duas versões desta metodologia. A primeira e, 

portanto, mais antiga, possui 32 indicadores representados por perguntas 

abertas que estão distribuídas ao longo de sete categorias (QUADRO 1): 

 
QUADRO 1 – INDICADORES DE AVALIAÇAO. 

Indicador Descrição 

Organisational issues 
7 perguntas que investigam questões 

organizacionais, como o tipo de coordenação 
e participantes da IDE 

Legal issues and funding 

9 perguntas sobre questões legais e 
financiamento, como a existência de 

legislação específica, parcerias, restrições de 
uso e licenciamento de dados geográficos 

Data for the themes of the INSPIRE annexes 
6 perguntas sobre completude de dados,  
questões de padronização, de controle de 

qualidade e de linguagem 

Metadata for the data of the themes of the 
INSPIRE annexes 

3 perguntas que medem a completude e 
aderência de metadados para cada camada 

correspondente aos temas da INSPIRE 

Access and other services for data and their 
metadata 

5 questões sobre provimento de acesso e de 
serviços, como a presença de serviços de 

descoberta, visualização, descarga e 
transformação 

Standards 1 pergunta sobre padronização 

Thematic environmental data 1 questionamento sobre completude de 
dados ambientais 

FONTE: O autor (2020). 

 

Para cada pergunta das categorias acima, existem três níveis de 

atendimento, traduzidos pelas seguintes respostas: 

a) agree: a IDE do país em questão atende plenamente ou em grande 

parte ao quesito levantado; 

b) partially agree: a IDE do país em questão atende parcialmente ao 

quesito levantado; 

c) no agreement: a IDE do país em questão não atende ou atende em 

pequena parte ao quesito levantado. 

Na metodologia nova, perguntas foram propostas em 2009, formando 
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oito indicadores que podem ser respondidos por um modelo disponibilizado 

pela INSPIRE, baseando-se, principalmente, na análise da completude dos 

temas da INSPIRE, do ponto de vista dos dados, metadados e serviços. 

Apesar de ambas as versões das metodologias serem 

complementares, esta pesquisa não utiliza os novos indicadores, se limitando 

aos 32 indicadores antigos, por serem perguntas mais abrangentes e, portanto, 

melhor adaptáveis ao caso brasileiro, o que é apresentado na seção seguinte. 

 

4.2.2 Adaptação dos indicadores ao caso brasileiro 

 

Conforme exposto na seção anterior, o método de avaliação State of 

Play foi concebido para ser aplicado nas IDEs nacionais da Europa, o que traz 

desafios voltados à adaptação do método ao caso brasileiro. Há que se 

recordar que a estratégia de avaliação supracitada leva em conta os relatórios 

obtidos pela aplicação de questionários com os indicadores, acessos a 

documentos na internet e o contato com informantes considerados 

especialistas de cada país membro da União Europeia. 

Em comparação ao Brasil e a este estudo, não há definição de quem 

são os informantes especialistas de cada município, sendo esta parte da 

abordagem desconsiderada. Portanto, o escopo deste artigo se resume a 

propor indicadores sem uma abordagem específica para acesso a documentos 

na internet, o que não implica em enviesamento dos indicadores propostos. 

Para efetuar esta adaptação, primeiramente foi realizada uma tradução 

das 32 perguntas que formam os indicadores de avaliação da INSPIRE, o que 

evidenciou algumas diferenças com relação ao caso do Brasil (QUADRO 2). 

 
QUADRO 2 – RELAÇÕES ENTRE OS INDICADORES ORIGINAIS E O CASO BRASILEIRO. 

Características State of Play Caso Brasileiro Adaptação 

Nível de governo Continental e 
Federal Municipal 

Os termos foram 
alterados para 

referenciar ao nível 
de governo municipal 

Dados de referência 
e temáticos 

Temas dos Anexos 
da INSPIRE 

Temas do Plano de 
Ação para 

Implementação da 
INDE 

Perguntas alteradas 
para se referirem ao 
Plano de Ação da 

INDE 

Padronização de 
Dados de Referência 

Sem avaliação da 
padronização dos 

dados 

Especificações 
Técnicas para 

Estruturação de 

Criadas perguntas 
acerca da 

padronização da ET-
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Dados Geoespaciais 
Vetoriais (ET-EDGV) 

EDGV 

Linguagem Diferentes idiomas Idioma único 

Perguntas 
relacionadas a 
idiomas foram 

removidas 

Existência de 
Metadados Anexos da INSPIRE Plano de Ação da 

INDE 

Perguntas passaram 
a se basear no Plano 

de Ação da INDE 

Padronização de 
Metadados 

Não especificado 
previamente, a 

depender do país 
avaliado 

Perfil de Metadados 
Geoespaciais do 
Brasil (PerfilMGB) 

para qualquer 
município 

Perguntas foram 
direcionadas ao 

Perfil MGB 

Dados específicos Dados ambientais Não há 

Perguntas 
específicas de dados 

ambientais foram 
removidas, 

produzindo-se uma 
visão abrangente 

FONTE: O autor (2020). 
 

4.2.3 Redistribuição e criação de novos indicadores 

 

Conforme visto inicialmente, os indicadores de avaliação da INSPIRE 

se apoiam em sete categorias (QUADRO 1), que se aproximam das 

componentes presentes em infraestruturas de dados espaciais (CRAGLIA; 

CAMPAGNA, 2009). Dado este cenário, e após a tradução, remoção e 

adaptação das perguntas da metodologia original, foi realizada uma 

classificação dos novos indicadores através das cinco componentes elencadas 

no plano de ação para implementação da INDE: pessoas, dados, institucional, 

tecnologia e normas e padrões (CONCAR, 2010a; WARNEST, 2005). 

Uma vez realizada esta redistribuição de indicadores para maior 

aderência ao Plano de Ação brasileiro, foi feita análise do número de perguntas 

em cada componente, de modo a identificar discrepâncias de avaliação, tendo 

em vista a necessidade de que haja o mesmo número de perguntas para cada 

componente e que assim a mensuração do desenvolvimento de IDEs ocorra de 

forma homogênea em suas diferentes componentes. 

Definiu-se então que cada componente deveria possuir cinco questões, 

totalizando 25 indicadores. Aquelas componentes que possuíam um número 

menor de perguntas tiveram novas perguntas adicionadas enquanto que as 

componentes que possuíam um número excedente ao estipulado tiveram 

perguntas removidas, de modo que a coleta de informações fosse 
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aproximadamente igual em cada componente e que assim se obtivesse um 

indicador representativo de todas as componentes de IDE. 

Considerando que o total de indicadores foi reduzido, cada uma das 

perguntas foi novamente adaptada, de modo que cada questionamento 

pudesse coletar o máximo de informação possível. Para melhor alcançar este 

objetivo, as opções de respostas das novas perguntas deixaram de seguir o 

padrão original de apenas três opções (concorda, discorda ou concorda 

parcialmente) e passaram a conter respostas com maiores níveis de acordo ou 

desacordo. 

 

4.2.4 Aplicação de questionário 

 

Com as novas perguntas definidas, elaborou-se um questionário 

através do aplicativo de administração de pesquisas Formulários Google, 

formado por seis seções, sendo estas divididas da seguinte forma: 

a) identificação: nesta seção há quatro perguntas abertas, com a ideia 

de conhecer o entrevistado e medir o seu grau de envolvimento com 

a IDE ou com o projeto de compartilhamento de dados geográficos 

de seu município; 

b) pessoas: primeira componente do Plano de Ação da INDE a ser 

pesquisada, contendo perguntas fechadas voltadas a caracterizar os 

participantes, quadro técnico e partes interessadas no projeto da IDE 

da instituição/município em estudo; 

c) dados: perguntas fechadas voltadas a identificar a existência, nível 

de estruturação, de simbolização e de formatos dos dados 

geográficos em posse da instituição; 

d) institucional: perguntas fechadas que visam identificar o estado atual 

dos acordos entre instituições, de financiamento e da estrutura legal 

que cria e planeja a IDE do município; 

e) tecnologia: perguntas fechadas que tem o objetivo de medir o 

provimento de serviços, sejam eles padronizados segundo a Open 

Geospatial Consortium ou serviços que não seguem padrões, além 

de verificar a existência de algum geoportal e a presença de 

software livre em comparação com software proprietário; 
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f) normas e padrões: perguntas fechadas que visam mensurar 

questões como o uso de sistemas de referência padronizados e 

atuais para o Brasil, assim como a presença de metadados e 

regulamentos para acesso e uso dos recursos geográficos da 

instituição. 

O questionário foi então aplicado preliminarmente a um grupo de três 

técnicos integrantes do Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano de 

Curitiba (IPPUC) de forma presencial e simultânea, com o preenchimento de 

apenas uma resposta ao questionário, com o objetivo de testar as perguntas e 

obter a opinião dos entrevistados acerca do entendimento das indagações. 

Para melhor obter a opinião dos entrevistados, foi realizada a gravação 

da voz dos mesmos e eles foram orientados a falarem o que pensavam acerca 

de cada pergunta, de modo a não restar ambiguidades. Os áudios foram 

posteriormente analisados e as perguntas adaptadas de acordo com os 

comentários considerados mais relevantes dos entrevistados. 

Além disso, o questionário foi enviado para a Prefeitura de São José 

dos Pinhais para obtenção de opiniões e comentários, de forma não presencial, 

sobre os questionamentos e estimar o tempo de preenchimento do mesmo. 

Finalmente, foi realizada a divulgação para quatro prefeituras pertencentes a 

municípios de diferentes densidades populacionais (FIGURA 35) através de 

correio eletrônico obtido nos respectivos portais web de cada município, sendo 

preenchido por profissionais pertencentes às secretarias municipais que 

consomem ou produzem dados geográficos cotidianamente. 
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FIGURA 35 – LOCALIZAÇÃO DOS MUNICÍPIOS AVALIADOS COM O QUESTIONÁRIO. 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

4.2.5 Atribuição de pontuações 

 

Apesar da aplicação de um questionário produzir um conjunto de 

respostas que subsidiam a visão de determinada solução de compartilhamento 

geográfica em determinado município, pode ser muitas vezes subjetivo ou 

moroso comparar diferentes municípios ou até mesmo avaliar se houve 

evolução ao longo do tempo em determinados municípios, uma vez que as 

respostas não são numéricas. 

Tendo em vista esta limitação, para cada resposta foi atribuída 

determinada pontuação, aplicada de acordo com sistemas de pesos utilizados 

em avaliações multicritérios (ZWIROWICZ-RUTKOWSKA, 2017), cuja 

contribuição de cada conjunto de respostas (respectivas a cada componente da 

INDE) se calcula através de uma ponderação proporcional por questão. 

Pode-se entrar no debate de que determinadas componentes devem 

ter pesos maiores do que outras, ou ainda de que determinadas perguntas são 

mais efetivas do que outras dentro de cada componente avaliada e que, 

portanto, deveriam ter pesos diferentes. No entanto, o escopo deste trabalho se 
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limitou a propor um índice baseado em pontuações de respostas ponderadas, 

onde quem define a IDE de referência (benchmark) que se busca construir é o 

avaliador. 

Na literatura, existem outras abordagens como a SDI-readiness e a 

Clearinghouse Suitability (GRUS; CROMPVOETS; BREGT, 2007) que podem 

ser consideradas para avaliação de IDEs, uma vez que se baseiam em 

metodologias aplicáveis como a visita de páginas da internet, de coletas via 

questionários e de contato com especialistas, o que é proposto aqui como 

possibilidade de trabalhos futuros. 

 

4.3 RESULTADOS E DISCUSSAO 

 

A principal contribuição deste estudo está na proposição de um 

conjunto de perguntas e respostas mensuráveis que permitem avaliar o 

desenvolvimento de IDEs em municípios. A seguir são apresentados os 

questionamentos de acordo com suas respectivas componentes, sendo que o 

questionário completo que foi divulgado pode ser acessado no endereço 

https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12180144.v2: 

a) pessoas: diagnóstico do perfil do capital humano e a presença de 

relações com produtores de informação geográfica. A metodologia 

State of Play provia duas perguntas nesta componente, portanto 

foram adicionadas três novas perguntas (QUADRO 3); 

 
QUADRO 3 – PERGUNTAS PARA AVALIAÇÃO DA COMPONENTE PESSOAS. 

C
1 

- P
es

so
as

 P1) Quais produtores de informação geográfica compartilham dados em sua 
instituição? 
P2) Quem pode administrar os recursos geográficos de sua instituição? 
P3) De que forma os recursos geográficos são disponibilizados aos usuários? 
P4) Qual o envolvimento dos profissionais com o desenvolvimento de uma IDE? 
P5) Existe alguma comissão estabelecida para o desenvolvimento de IDE? 

FONTE: O autor (2020). 
 

b) dados: constatação da existência de dados geográficos e suas 

características de estruturação, formato e simbologia. Dentre os 

indicadores da INSPIRE, havia quatro questões desta componente, 

das quais duas eram sobre linguagem, que foram substituídas por 
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três novas perguntas, chegando-se aos questionamentos abaixo 

(QUADRO 4); 

 
QUADRO 4 – PERGUNTAS PARA AVALIAÇÃO DA COMPONENTE DADOS. 

C
2 

- D
ad

os
 P6) Como os dados geográficos de sua instituição estão estruturados? 

P7) Quais procedimentos de controle de qualidade são empregados sobre os dados? 
P8) Há algum procedimento de versionamento de dados em sua instituição? 
P9) Qual o formato em que os dados se encontram? 
P10) Qual simbologia está aplicada aos dados? 

FONTE: O autor (2020). 
 

c) institucional: diagnóstico referente à legislação, projetos, acordos, 

apoio político e financiamento, a fim de medir a institucionalização 

do desenvolvimento de uma IDE municipal. Os indicadores State of 

Play forneciam sete perguntas nesta categoria, e por isso algumas 

foram agrupadas e outras removidas, chegando-se ao resultado do 

quadro a seguir (QUADRO 5); 

 
QUADRO 5 – PERGUNTAS DE AVALIAÇÃO DA COMPONENTE INSTITUCIONAL. 
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l P11) Existe algum programa/projeto nomeado que coordena o desenvolvimento de 
IDE? 
P12) Existe apoio político em sua instituição para o desenvolvimento de uma IDE? 
P13) Qual o estado do financiamento do desenvolvimento de uma IDE em sua 
instituição? 
P14) Há acordos ou políticas para compartilhamento de informação geográfica? 
P15) Há estrutura legal que cria e determina a estratégia de IDE em sua instituição? 

FONTE: O autor (2020). 
 

d) tecnologia: diagnóstico de serviços e software de dados geográficos. 

Originalmente os indicadores da INSPIRE continham sete perguntas 

nesta categoria, portanto algumas foram agrupadas e outras 

removidas, resultando-se nas questões a seguir (QUADRO 6); 

 
QUADRO 6 – PERGUNTAS DE DIAGNÓSTICO DA COMPONENTE TECNOLOGIA. 
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a P16) Quais serviços padronizados estão sendo disponibilizados? 

P17) Quais serviços não padronizados estão sendo disponibilizados? 
P18) Em que categoria de software se enquadram as soluções adotadas em sua 
instituição? 
P19) Existe algum geoportal em sua instituição? 
P20) Como ocorre a contribuição de dados entre os usuários e a IDE ou projeto 
existente? 

FONTE: O autor (2020). 
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e) normas e padrões: investigação do uso de sistemas de referências 

padronizados, a proporção de metadados, uso de padrões e 

questões de direitos autorais e licenciamento. Na metodologia 

original, há 10 indicadores nesta componente, portanto alguns foram 

agrupados ou removidos (QUADRO 7). 

 
QUADRO 7 – PERGUNTAS DE DIAGNÓSTICO DA COMPONENTE NORMAS E PADRÕES. 
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P21) Qual sistema de referência é adotado dentro da sua instituição? 
P22) Como os metadados (informações acerca dos dados) estão descritos e 
acessíveis? 
P23) A informação geográfica compartilhada pode ser protegida por direitos autorais? 
P24) Quais das seguintes normas/padrões são seguidas por sua instituição? 
P25) Existem regulamentos de acesso aos recursos geográficos em sua instituição? 

FONTE: O autor (2020). 
 

4.3.1 Avaliação através de pontuações 

 

A seguir são apresentadas as equações utilizadas para cálculo das 

pontuações que representam as notas do município referentes às respostas do 

questionário de avaliação proposto. A equação (2) apresenta a pontuação 

obtida para perguntas isoladas: 

 

 
 (2) 

 

onde: 

 soma das respostas escolhidas pelo entrevistado; 

 número inteiro representativo da escolha do entrevistado para cada 

resposta da questão (0=não escolhida; 1=escolhida); 

 valor da resposta passível de ser escolhida pelo entrevistado, que 

pode variar conforme o peso que o avaliador deseja dar a cada 

resposta; 

 número de respostas disponíveis para a questão; 

 número da pergunta em questão, que a princípio pode variar de 1 a 

25. 

Conforme se vê na fórmula acima e através do questionário, cada 

pergunta possui uma numeração que funciona como um identificador para o 
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quesito, sendo o número de respostas e escolhas do entrevistado variável em 

cada pergunta, ficando a cargo do avaliador definir a pontuação de cada 

resposta. 

Tendo em vista que apenas um número absoluto não apresenta de 

prontidão o nível de atendimento do quesito, é importante que se calcule a 

pontuação em porcentagem. Desta forma, se define primeiramente o valor 

máximo passível de ser pontuado na questão, de acordo com sua natureza. 

Para perguntas que admitem múltiplas escolhas, o valor máximo é calculado 

através da equação (3): 

 

 
 (3) 

 

onde: 

: valor máximo possível de ser marcado na pergunta em questão. 

Nos casos de perguntas de única escolha, o valor máximo é obtido 

pelo maior valor de pontuação que se encontra no conjunto de respostas, 

conforme se vê na equação (4): 

 

  (4) 

 

Para obtenção da proporção do desenvolvimento no quesito, divide-se 

o somatório das respostas escolhidas no questionamento pelo valor máximo 

possível de ser obtido na questão, de acordo com a equação (5): 

 

 
 (5) 

 

onde: 

 valor que representa a proporção de desenvolvimento do quesito, 

em porcentagem. 

Estas fórmulas são aplicadas para todas as questões, e a partir destes 
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valores a pontuação de cada componente é obtida pela equação (6): 

 

 
 (6) 

 

onde: 

 valor obtido em determinada componente; 

 número inteiro representativo da componente analisada (1=Pessoas; 

2=Dados; 3=Institucional; 4=Tecnologia; 5=Normas e Padrões). 

Da mesma forma que para cada pergunta, para que se expresse o 

valor em porcentagem, se calcula, através da equação (7), a pontuação 

máxima para cada componente: 

 

 
 (7) 

 

Posteriormente, divide-se o valor resultante de cada componente pelo 

respectivo valor máximo possível de ser obtido, por meio da equação (8): 

 

 
 (8) 

onde: 

valor que representa a proporção de desenvolvimento da 

componente. 

Para cálculo da nota do município, soma-se o resultado de cada 

componente (equação (9)), enquanto que o valor máximo possível de ser 

obtido é calculado através da somatória das máximas de cada componente 

(equação (10)): 
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 (9) 

   

 
 (10) 

 

onde: 

pontuação total obtida pelo município avaliado;

pontuação total máxima possível de ser obtida para um 

município. 

Analogamente aos casos anteriores, para expressar a nota do 

município em porcentagem, divide-se a pontuação total conseguida pelo 

município pelo valor máximo possível, conforme se vê na equação (11): 

 

 
 (11) 

 

onde: 

proporção representativa do desenvolvimento geral do 

município. 

 

4.3.2 Estudo de caso de aplicação do questionário 

 

Conforme mencionado anteriormente, a avaliação dos municípios 

através da metodologia apresentada depende da atribuição de pontuações de 

cada resposta, que produzem a pontuação máxima de cada pergunta ( ), 

de cada componente ( ) e do desenvolvimento do município ( ). 

Portanto, foram atribuídas pontuações para as respostas obtidas de 

quatro municípios de diferentes densidades populacionais para teste do cálculo 

do índice de desenvolvimento de IDE. Tais pontuações foram obtidas através 

de valores de referência predeterminados para cada resposta do questionário, 

que foram definidos com base na experiência acerca de IDE dos autores. Por 
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sua vez, os valores de referência são expressos em porcentagem e 

representam a contribuição de cada resposta para o atendimento pleno de 

cada pergunta, e podem variar com base na visão de IDE de referência dos 

avaliadores. Os valores referenciais podem ser consultados através do 

endereço: https://doi.org/10.6084/m9.figshare.12611453.v1. 

Para uma melhor visualização dos resultados, a pontuação máxima do 

índice definida neste estudo foi de 100 pontos, que foram distribuídos de forma 

aproximadamente uniforme nas componentes e perguntas do questionário. A 

seguir são apresentados os resultados da aplicação das fórmulas com as 

respostas obtidas de cada município, com base nos valores referenciais 

predefinidos, conforme TABELA 4, TABELA 5, TABELA 6 e GRÁFICO 1. 

 
TABELA 4 – PONTUAÇÕES DOS MUNICÍPIOS EM CADA QUESITO E VALORES MÁXIMOS 
DE REFERÊNCIA. 

Pm 
Xangri-lá/RS Ouro Preto/MG Itajaí/SC Natal/RN 

Pm_máx (menos de 
50.000 hab) 

(50.000 a 
100.000 hab) 

(100.000 a 
500.000 hab) 

(mais de 
500.000 hab) 

P1 0,80 1,20 2,00 0,80 3,00 
P2 1,00 3,00 3,00 3,00 4,00 
P3 2,14 0,00 1,29 0,43 3,00 
P4 0,17 1,50 2,25 0,50 5,00 
P5 0,00 0,00 3,75 0,00 5,00 
P6 0,87 1,73 2,21 1,44 5,00 
P7 2,40 0,00 4,00 3,20 4,00 
P8 0,00 0,60 1,80 1,80 3,00 
P9 2,33 2,18 3,03 3,50 4,00 
P10 0,50 0,50 2,32 2,32 3,00 
P11 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 
P12 0,00 0,00 0,00 0,00 4,00 
P13 0,00 0,00 0,00 0,00 5,00 
P14 0,00 4,00 4,00 0,00 4,00 
P15 0,00 1,00 0,00 0,00 5,00 
P16 3,00 0,00 2,00 0,00 5,00 
P17 0,38 0,19 0,56 0,00 3,00 
P18 4,00 4,00 4,00 4,00 4,00 
P19 5,00 0,00 5,00 0,00 5,00 
P20 0,00 0,00 0,78 0,33 3,00 
P21 2,25 2,84 2,86 3,00 3,00 
P22 2,65 0,00 2,74 0,00 5,00 
P23 0,00 0,00 2,75 0,00 4,00 
P24 0,00 0,00 0,50 0,50 4,00 
P25 1,00 1,00 1,00 1,00 3,00 

FONTE: O autor (2020). 
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TABELA 5 – PONTUAÇÕES EM CADA COMPONENTE E VALORES MÁXIMOS DE 
REFERÊNCIA. 

Cn 
Xangri-lá/RS Ouro 

Preto/MG Itajaí/SC Natal/RN 
Cn_máx (menos de 

50.000 hab) 
(50.000 a 

100.000 hab) 
(100.000 a 

500.000 hab) 
(mais de 

500.000 hab) 
Pessoas 4,11 5,70 12,29 4,73 20,00 
Dados 6,10 5,01 13,36 12,26 19,00 

Institucional 0,00 5,00 4,00 0,00 22,00 
Tecnologia 12,38 4,19 12,34 4,33 20,00 
Normas e 
Padrões 5,90 3,84 9,85 4,50 19,00 

FONTE: O autor (2020). 
 
TABELA 6 – ÍNDICE CALCULADO PARA CADA MUNICÍPIO E VALOR MÁXIMO DE 
REFERÊNCIA. 

Imun 
Xangri-lá/RS Ouro Preto/MG Itajaí/SC Natal/RN 

Imun_máx (menos de 
50.000 hab) 

(50.000 a 
100.000 hab) 

(100.000 a 
500.000 hab) 

(mais de 
500.000 hab) 

Imun 28,48 23,74 51,84 25,82 100,00 
FONTE: O autor (2020). 
 
GRÁFICO 1 – PONTUAÇÕES OBTIDAS EM CADA COMPONENTE E EM CADA MUNICÍPIO. 

 
FONTE: O autor (2020). 

 

Observando-se as tabelas e gráfico acima é possível notar que para 

cada município avaliado há valores representativos da soma das respostas 

obtidas em cada pergunta ( ), valores de soma das perguntas de cada 

componente ( ) e valores que são a soma de todas as componentes que 

formam o índice alcançado pelo município ( ). 

É importante ressaltar que as diferenças nas pontuações máximas 

definidas em cada quesito funcionam como pesos dentro do cálculo de cada 
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componente e do índice, de tal forma que isso pode variar de acordo com a 

visão de IDE de referência do avaliador, sendo que neste caso ilustrado a 

componente institucional recebeu maior peso. Todavia, isto não impede a 

comparação entre municípios e tampouco a análise de diferentes épocas, 

desde que as pontuações/pesos das respostas se mantenham constantes. 

De modo a tentar explicar as maiores pontuações obtidas em 

determinados municípios, foram consultados dados do Produto Interno Bruto 

(PIB), Valor adicionado bruto (agregado de valores de agropecuária, indústria e 

serviços) e dos impostos de cada município avaliado. Isto permitiu que se 

calculassem as correlações de Pearson com as pontuações obtidas em cada 

município (TABELA 7). 

 
TABELA 7 – CORRELAÇÕES DE PEARSON CALCULADAS PARA AS VARIÁVEIS 
INVESTIGADAS. 

Correlação de 
Pearson PI
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Imun 0,49 0,27 0,90 0,95 0,66 0,33 0,68 0,98 
Pessoas 0,53 0,32 0,90 1,00 0,61 0,58 0,45 0,88 
Dados 0,96 0,88 0,90 0,61 1,00 -0,12 0,16 0,61 

Institucional -0,03 -0,14 0,24 0,58 -0,12 1,00 -0,12 0,21 
Tecnologia -0,13 -0,32 0,36 0,45 0,16 -0,12 1,00 0,79 

Normas e Padrões 0,40 0,18 0,84 0,88 0,61 0,21 0,79 1,00 
FONTE: O autor (2020). 
 

A partir dos valores encontrados, é possível notar que as maiores 

correlações (superiores ou iguais a 90%) com a pontuação total de um 

município (Imun) são as variáveis de impostos e as componentes “Pessoas” e 

“Normas e Padrões”. Pode-se interpretar que quando há recursos públicos 

abundantes no município (arrecadado via impostos), é possível decretar a 

criação de uma IDE e investir em corpo técnico para sua implementação de 

acordo com as normas e padrões vigentes, o que se reflete numa maior 

pontuação para o município avaliado. 

Além disso, é possível observar que há grandes correlações entre a 

componente “Dados” e o PIB e Impostos, assim como a componente “Pessoas” 

e os Impostos. Isso pode indicar que municípios com maiores recursos 
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financeiros públicos podem custear a aquisição de dados geográficos e 

contratar e capacitar o corpo técnico necessário para a criação e manutenção 

de uma IDE. É importante observar que a destinação de recursos públicos para 

o desenvolvimento de IDEs pode ser incentivada através do estabelecimento 

de políticas públicas sobre este tema, e que a manutenção e avaliação dos 

projetos municipais ao longo do tempo pode requerer a adoção de práticas de 

governança, incluindo políticas de treinamento e capacitação de pessoal 

técnico. 

 

4.4 CONCLUSOES 

 

Conforme se expõe na seção introdutória deste artigo, as IDEs 

proporcionam um meio de compartilhamento interoperável de recursos 

geográficos, auxiliando em diversas atividades, e que podem ser utilizadas a 

partir do geoportal da INDE. Porém, quando se trata de avaliar o 

desenvolvimento destas soluções, há que se considerar diferentes pontos de 

vistas, tendo em vista a característica complexa das mesmas. 

Ao se analisar o método de avaliação adotado pela INSPIRE, 

denominado State of Play, constatou-se que esse possui um ponto de vista 

multifacetado que leva em conta diferentes componentes de uma IDE, mas 

para que o mesmo possa ser aplicado em IDEs municipais brasileiras, diversas 

adaptações devem ser efetuadas. 

Através de um processo que partiu das 32 perguntas que formam os 

indicadores da INSPIRE, iniciado pela tradução e adaptação preliminar, pela 

redistribuição dos indicadores ao longo das cinco componentes de IDE 

descritas no Plano de Ação da INDE, pelo teste de questionário e nova 

adaptação das perguntas foi possível propor 25 novas perguntas de avaliação. 

Tendo em vista a necessidade de mensuração de cada resposta, 

propõe-se o uso de perguntas com respostas predeterminadas e que possuam 

níveis de atendimento ou concordância, sendo que o peso de cada resposta é 

algo que deve ser estabelecido pelo avaliador, de acordo com o perfil da IDE 

de referência ou modelo que se objetiva alcançar. 

Uma vez estabelecidos pesos ou pontuações, foi proposto o uso de 

equações que se baseiam em somatórios das respostas obtidas do município 
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em comparação com os somatórios máximos possíveis de serem obtidos em 

cada questionamento, em cada componente ou para a instituição como um 

todo, conforme ilustrado através de cálculo dos índices de desenvolvimento 

para quatro municípios entrevistados em diferentes estados e de diferentes 

faixas populacionais. 

Esta abordagem proposta apresenta algumas vantagens como a 

possibilidade de avaliação numérica de um município através da porcentagem 

de desenvolvimento em cada componente previsto para uma IDE. No entanto, 

como proposta de trabalhos futuros, é importante que também possam ser 

estabelecidos critérios para a definição de uma IDE de referência para 

estabelecimento das pontuações máximas em cada quesito, o que atualmente 

fica a cargo do objetivo do avaliador. 

Além disso, a partir da aplicação deste questionário e da obtenção 

destes indicadores é possível propor soluções para conjuntos de municípios 

em situação semelhante e conhecer o real estado da gestão de dados 

geoespaciais nas prefeituras, inclusive através do monitoramento da melhoria 

de indicadores, o que pode subsidiar a criação de políticas públicas voltadas ao 

aprimoramento de IDEs locais no Brasil. 
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5. UMA ABORDAGEM METODOLÓGICA PARA A PROPOSIÇAO DE 
PLANOS DE AÇAO DE IDEs LOCAIS A PARTIR DE DIAGNÓSTICO 
MUNICIPAL 
 

Este último artigo componente desta tese tem como objetivo preencher 

a lacuna de conhecimento metodológico com respeito à proposição de planos 

de ação para a implantação de IDEs municipais. Para isso, este estudo se 

baseia em aplicar o índice proposto no artigo anterior (capítulo 4) em alguns 

municípios de diferentes características e classifica-los em fases referentes a 

diferentes estágios de preparação, se baseando no Manual de IDE Municipal 

da City Planning Labs e em uma análise SWOT. Este artigo está em fase de 

elaboração para que futuramente seja submetido a alguma revista da área de 

cartografia e IDE. Portanto, o texto do artigo após a incorporação dos 

apontamentos e correções da banca examinadora da tese é apresentado 

abaixo.  
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Resumo: Atualmente é minoritária a disponibilidade de IDEs municipais na 
plataforma da INDE, o que pode ser explicado por diversos fatores, como a não 
obrigatoriedade de compartilhamento e falta de recursos humanos e financeiros 
locais. No entanto, é possível que a criação de Planos de Ação locais, que 
existem em outras esferas governamentais, possa melhorar este cenário que, 
por sua vez, pode ser causado pela falta de uma metodologia de criação de 
tais planos. Portanto, este estudo propõe um método de elaboração de planos 
locais considerando as diferenças de preparação de municípios. Para isto, é 
realizado um diagnóstico multicritério de IDE em onze municípios de diferentes 
portes populacionais e proposta a categorização dos resultados em quatro 
fases de desenvolvimento, considerando pesos para as características dos 
respondentes (tempo, cargo e formação) e considerando três níveis de 
desenvolvimento de componentes (baixo, médio e alto). Baseando-se em 
planos de ações existentes, em experiências de outros países, em 
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agrupamento de indicadores de avaliação e em uma análise SWOT, foi 
possível gerar um guia com recomendações, oportunidades e ameaças 
relacionados com a implantação de cinco componentes de IDEs em municípios 
de diferentes estágios de preparação. 

Palavras-chave: IDE municipal. Plano de Ação de IDE. Recomendações de 
IDE. Roteiro de IDE. INDE. 
 
Abstract: Currently, the availability of municipal SDIs on the INDE platform is a 
minority, which can be explained by several factors, such as the non-
compulsory sharing and lack of local human and financial resources. However, 
it is possible that the creation of local Action Plans, which exist in other 
governmental spheres, can improve this scenario, which, in turn, may be 
caused by the lack of a methodology for creating such plans. Therefore, this 
study proposes a method of elaboration of local plans considering the 
differences in the preparation of municipalities. For this, a multi-criteria 
diagnosis of SDI is carried out in eleven municipalities of different population 
sizes and the categorization of the results into four stages of development is 
proposed, considering weights for the characteristics of the respondents (time, 
position and training) and considering three levels of development of 
components (low, medium and high). Based on existing action plans, on 
experiences from other countries, on a grouping of evaluation indicators and on 
a SWOT analysis, it was possible to generate a guide with recommendations, 
opportunities and threats related to the implementation of five components of 
SDIs in municipalities of different stages of preparation. 
 

Keywords: Local SDI. SDI action plan. SDI recommendations. SDI roadmap. 
INDE. 
 

5.1 INTRODUÇÃO 

 

No contexto atual, em que a informação geográfica é produzida e 

disponibilizada na internet com cada vez mais rapidez e para diversas 

finalidades e usuários, as Infraestruturas de Dados Espaciais (IDEs) têm 

ganhado protagonismo como meio de gerenciar a produção, o 

compartilhamento e a reutilização destes recursos de forma padrão e 

interoperável, além de conservar seus propósitos originais de fomento a 

economia, subsídio à gestão ambiental, respostas a desastres e a melhoria na 

tomada de decisões e no aprimoramento da governança (IVÁNOVÁ et al., 

2020; RAJABIFARD; FEENEY; WILLIAMSON, 2002). 

É importante observar que os benefícios proporcionados pela adoção 

de IDEs se alinham com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da 

agenda de 2030 definidos pela Organização das Nações Unidas (ONU), como 
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por exemplo com o gerenciamento de recursos hídricos através de cooperação 

que transcenda os limites administrativos (objetivo 6.5), o que reforça a sua 

importância (UNITED NATIONS GENERAL ASSEMBLY, 2020). 

Cabe destacar que, de um ponto de vista teórico, as IDEs se 

organizam e se inter-relacionam através de uma pirâmide formada por “blocos 

de construção”, em que no topo se encontram as infraestruturas de 

abrangência global e regional e que na medida em que se desce nesta 

estrutura a abrangência jurisdicional das IDEs diminui, até que se chegue às 

infraestruturas municipais e corporativas, onde se encontram recursos de maior 

nível de detalhamento (RAJABIFARD et al., 2000). 

No Brasil, através do Decreto 6666/2008, foi instituída a Infraestrutura 

Nacional de Dados Espaciais (INDE), que se trata de uma plataforma de 

abrangência nacional que integra recursos espaciais de instituições do governo 

federal de forma obrigatória e das instituições das demais esferas de governo 

de maneira voluntária (BRASIL, 2008). A materialização desta IDE pode ser 

representada pelo seu portal de acesso a dados, metadados e geoserviços, 

que são providos por uma rede de bancos de dados de diversas instituições 

que já aderiram formalmente à INDE (CONCAR, 2010a). 

Através das estatísticas do portal da INDE, pode-se notar a 

predominância de instituições federais e a baixa adesão municipal (CONCAR, 

2022), o que pode ser explicado, em parte pela não obrigatoriedade de 

compartilhamento, em outra parte pela barreira técnica de criação e integração 

de uma IDE e em parte pela falta de recursos humanos e financeiros 

adequados nos municípios, que em sua maioria são de pequeno ou médio 

porte populacional (IBGE, 2021b), ainda que existam recursos geográficos e 

soluções de compartilhamento geográfico alternativas disponíveis em diversos 

municípios (BRASIL, 2009; IBGE, 2016; SILVA; CAMBOIM, 2021b). 

Adicionalmente, podemos citar a baixa capacitação, apesar de esforços 

de capacitação realizados pelo IBGE e pelas universidades, e a falta de um 

roteiro com recomendações para a implantação de IDE nos municípios, o que 

atualmente existe apenas para a esfera federal, ainda que desatualizado, 

situação esta agravada pela extinção da CONCAR (BRASIL, 2019) e que pode 

ser encontrada na literatura como um fator decisivo para o estabelecimento e 

manutenção de infraestruturas a nível local e consequente participação das 



118 
 

instituições municipais na plataforma nacional do país (SIEBRITZ et al., 2021). 

É possível encontrar diferentes estudos que aplicam metodologias de 

avaliação de IDE em diversos países, incluindo comparações e caracterizações 

a partir de diferentes pontos de vistas (CROMPVOETS et al., 2008; IZDEBSKI; 

ZWIROWICZ-RUTKOWSKA; NOWAK DA COSTA, 2021; OGUNBIYI, 2021; 

TRYSTUŁA; DUDZIŃSKA; ŹRÓBEK, 2020), no entanto poucos estudos tratam 

da avaliação de municípios (FRANKE; SOUZA BIAS, 2016; SILVA; CAMBOIM, 

2021a) e faltam estudos que abordem a criação de planos de ação para guiar 

as implementações de IDEs municipais, de forma a se estimular a adesão à 

plataforma nacional. 

Tendo em vista a característica multifacetada e com múltiplos 

propósitos das IDEs, podendo estas serem comparadas com sistemas 

adaptativos complexos (GRUS; CROMPVOETS; BREGT, 2010), a criação de 

um plano de ação local requer que se considerem as forças e fraquezas em 

cada uma de suas componentes, para que a partir daí possam ser 

recomendadas características específicas das IDEs locais propostas 

(MOHAMED ALI, 2019; MWANGE; MULAKU; SIRIBA, 2017). 

Portanto, considerando o exposto, este estudo investiga uma 

abordagem metodológica para auxiliar na concepção de guias ou roteiros de 

criação de IDEs municipais, fornecendo recomendações específicas e ligadas 

ao estágio de desenvolvimento em que os municípios avaliados se encontrem, 

levando em conta diferenças de preparação por componentes e a natureza 

complexa das IDEs. 

 

5.2 METODOLOGIA 

 

A seguir são apresentadas as etapas executadas para o 

desenvolvimento da metodologia de criação de um guia de recomendações de 

IDE municipal. Na seção 5.2.1 é feito um resumo de reflexões existentes sobre 

Planos de Ação de IDEs existentes na literatura; Na seção 5.2.2 é apresentado 

o método de diagnóstico utilizado para gerar o conhecimento base a ser 

utilizado na proposição de recomendações; Na seção 5.2.3 é descrito o 

procedimento de criação de classes e dos estágios de desenvolvimento de 

IDE; Na seção 5.2.4 é proposta uma análise SWOT para a construção do guia. 
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5.2.1 Planos de Ação de IDEs 

 

Antes da criação de recomendações, foi feita uma pesquisa acerca de 

planos de ações existentes voltados a implantação de IDEs, os quais são 

descritos a seguir. É possível encontrar Planos de Ação de diferentes escalas 

de aplicação: global, regional, nacional e municipal. 

O exemplo clássico é o SDI Cookbook, que foi desenvolvido pela 

Global Spatial Data Infrastructure Association (GDSI) e que é direcionado a 

implementações em todo o globo e em diferentes níveis de governos, no que 

diz respeito a padrões, soluções de software, interoperabilidade, estratégias 

organizacionais e políticas, e melhores práticas de IDE (GSDI, 2012). 

Igualmente em esfera global, o Comitê de Especialistas United Nations 

Global Geospatial Information Management (UM-GGIM) criou o “Integrated 

Geospatial Information Framework”, que é uma estrutura metodológica 

composta por uma estratégia geral que apresenta os princípios, objetivos e 

caminhos estratégicos relacionados a IDE e por um guia de implementação 

segmentado em 9 componentes vinculadas a três áreas de influência: 

governança, tecnologia e pessoas. A estrutura apresenta detalhamentos e 

recomendações de implementação para cada componente e propõe que a 

partir destas diretrizes os países interessados desenvolvam seus respectivos 

planos de ação (UN-GGIM, 2020). 

Em abrangência regional, existe o INSPIRE Roadmap, que se aplica 

aos países membros da União Europeia. Este plano visa implementar o 

preconizado pela Diretiva INSPIRE (EUROPEIA, 2007) e se trata de um roteiro 

segmentado em vários documentos que são relativos a metadados, a 

especificações de dados, serviços de rede, compartilhamento de dados e 

serviços, serviços de dados espaciais e relatórios de monitoramento. 

 Também em nível regional, o SDI Manual for the Americas é um plano 

criado pelo Comitê Permanente da IDE da América (CP-IDEA) para 

implementar uma IDE para as Américas do Sul e Central. Neste plano são 

abordadas, entre outras questões, acerca do conceito de IDE, de 

planejamento, boas práticas, identificação de partes interessadas, questões de 

financiamento, governança, padronização, política, capacitação, monitoramento 
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e alguns estudos de casos de IDE (PC-IDEA, 2013). 

Outro exemplo de plano de ação existente é o SDI-Africa, que foi criado 

por especialistas em desenvolvimento de informação geográfica, e projetado 

como uma extensão do plano global da GSDI, porém voltado para as 

necessidades específicas dos países da África. Neste plano, de maneira 

resumida, são definidos o conceito de IDE e suas componentes, uma listagem 

de conjuntos de dados fundamentais, abordadas questões de padrões, 

metadados, catálogos, acesso, política e legislação, partes interessadas, assim 

como planejamento, capacitação e avaliação de IDE (GSDI, 2008). 

Além destes, é possível encontrar planos voltados a implementação de 

IDEs para a região Ártica, que tem uma característica mais abrangente e 

resumida (ARCTIC SDI BOARD, 2020). Há também planos para IDEs em 

países específicos, como é o caso do Plano de Ação da INDE no Brasil e o 

Spatial Data Infrastructure Cookbook da Nova Zelândia (CONCAR, 2010a; 

NEW ZEALAND GEOSPATIAL OFFICE, 2013). De maneira similar aos 

demais, estes tratam de questões conceituais de IDE e de suas componentes, 

assim como padronização de dados e metadados, de catálogos e acesso aos 

recursos. 

No caso da Argentina, o plano de ação da IDE é composto por um 

plano de trabalho e um plano estratégico seguidos por equipes de coordenação 

eleitas em assembleias. Além disso, existe um regulamento geral de 

funcionamento da IDE nacional e diversos procedimentos, guias e diretrizes 

documentadas que coordenam as ações, com a previsão de encontros para 

debater e difundir o assunto, o que tem resultado em grande disponibilidade de 

IDEs no país (ARGENTINA, 2021, 2022). 

Na Espanha, a implantação e manutençao de IDE é de 

responsabilidade do Instituto Geográfico Nacional (IGN) e de seus conselhos 

executivos, sendo esta tarefa regulada pela Lei número 14, de 5 de julho de 

2010 (LISIGE) (ESPANHA, 2010). O Plano de Ação existente é vinculado à 

Diretiva INSPIRE e prevê o monitoramento ao longo do tempo através de 

análise da conformidade dos recursos geográficos disponibilizados pelas IDEs 

com os temas presentes na Diretiva Europeia (CODIIGE, 2020). 

Para o âmbito municipal, um ponto de partida, que atualmente pode ser 

visto como em um alto estágio de desenvolvimento, é o Municipal Spatial Data 
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Infrastructure Manual (MSDI Manual), que foi concebido pelo City Planning 

Labs (CPL), e que por sua vez é vinculado ao Programa de Assistência 

Técnica do Banco Mundial (SINGH et al., 2011). 

Este manual visa subsidiar municípios provenientes de diferentes 

países na implementação de suas IDEs locais, auxiliado na criação de um 

documento que pode ser concebido mesmo em locais em estágio inicial, que é 

quando não há quaisquer soluções de compartilhamento geográfico ou 

conhecimento de IDE na instituição. Para isto, o plano prevê o desenvolvimento 

de quatro pilares fundamentais: institucional, pessoas, dados e sistemas. De 

uma forma simplificada, as ferramentas utilizadas são reuniões de identificação 

e engajamento de atores, aplicação de questionários e avaliações e o 

estabelecimento de prioridades e produção de um roteiro. 

Considerando que o objetivo deste estudo é desenvolver uma 

metodologia para a criação de um guia de recomendações de IDE em 

municípios e que o manual existente desenvolvido pela CPL já está em um 

nível avançado de maturidade, considerando que o mesmo já foi aplicado em 

diversos municípios ao redor do mundo, este foi tomado como base para o 

desenvolvimento da metodologia proposta, adaptando-se, quando necessário, 

às realidades brasileiras e das ferramentas existentes.  

 

5.2.2 Diagnóstico 

 

Ao longo de todo o manual de recomendações do CPL, são 

consideradas quatro componentes de IDE (IPDS), enquanto que o Plano de 

Ação para Implantação da INDE é baseado em cinco componentes de IDE. 

Portanto, a metodologia proposta neste estudo foi norteada pela proposta de 

recomendações para as componentes: pessoas, dados, institucional, 

tecnologia e normas e padrões. 

Outra característica que foi considerada é que o roteiro de criação do 

plano de ação do CPL se baseia essencialmente em três fases: 

1) atores: nesta fase são identificadas as partes interessadas na IDE e 

são propostas reuniões e um diagnóstico preliminar com intuito de 

obter engajamento dos gestores e usuários; 

2) oportunidades/recomendações: fase em que, com base nas 
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reuniões, nos workshops e diagnósticos realizados através de 

questionários, são identificadas e definidas as recomendações de 

IDE; 

3) finalização: fase em que se concebe o roteiro com as designações 

de papéis e responsabilidades das partes interessadas e são 

definidas as ações prioritárias para os diferentes horizontes de 

tempo do município. 

Analisando-se as fases definidas acima, é possível observar que um 

dos requisitos para a elaboração do plano é a criação de um diagnóstico do 

município baseado em aplicação de questionários junto aos atores. Portanto, 

foi feita a escolha de um método de avaliação de IDEs em municípios que 

fosse baseado nas cinco componentes de IDE. 

Na literatura existem vários métodos de avaliação de IDE (GRUS; 

CROMPVOETS; BREGT, 2007). No entanto, devido a suas diferenças com 

relação a abordagens e a realidade brasileira, optou-se por aplicar uma 

metodologia de avaliação já concebida em estudo anterior, que se baseia no 

cálculo de um índice multicritério ao longo das cinco componentes de IDEs e 

que já foi testada em quatro municípios brasileiros de diferentes estados e de 

portes populacionais distintos (SILVA; CAMBOIM, 2021a). 

O plano do Laboratório de Planejamento de Cidades (CPL) apresenta 

algumas IDEs nacionais de referência ao redor do mundo e alguns estudos de 

caso de aplicação do plano em cidades da Indonésia: Semarang, Denpasar e 

Balikpapan. Portanto, da mesma forma, para que fosse desenvolvida a 

metodologia deste estudo, foram enviados questionários de avaliação 

multicritério para diversas prefeituras, dos quais 11 respostas de municípios (de 

um total de 15) foram objeto de estudo, o que abrange diferentes estados e 

populações, possibilitando a análise de diferentes estágios de desenvolvimento 

local (FIGURA 36). Os demais quatro municípios foram excluídos deste estudo 

por já terem sido diagnosticados em estudo anterior, em que é proposto um 

método de avaliação multicritério de IDE municipal. 
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FIGURA 36 – MAPA DOS MUNICÍPIOS SELECIONADOS PARA A APLICAÇÃO DO 
DIAGNÓSTICO INICIAL. 

 
FONTE: O autor (2022). 

 

Tais municípios foram selecionados para o diagnóstico por terem 

respondido ao questionário de avaliação que foi enviado ao e-mail institucional 

de diversas prefeituras em todo o país durante os anos de 2019, 2020 e 2021 

(SILVA; CAMBOIM, 2021a). Com as respostas de cada município recebidas, 

foram calculadas as proporções de atendimento para cada uma das 25 

questões propostas pelo método, assim como as proporções de atendimento 

em cada uma das 5 componentes de IDE e obtidos os índices totais de 

atendimento. 

Considerando que em uma situação real de avaliação de um município 

para a implantação de uma IDE possam existir mais pessoas dispostas a 

responder ao questionário, esse estudo propõe que ele seja aplicado a cada 

respondente disponível e que para o cálculo dos indicadores seja feita uma 

média ponderada das pontuações obtidas por cada entrevistado. 

Para se alcançar este objetivo, é proposto que o peso das respostas de 

cada respondente seja calculado a partir de fatores como o tempo de trabalho 

na instituição avaliada, pela similaridade das atribuições do cargo ocupado na 
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instituição com a área de geociências e pela aderência e nível da formação 

técnica do entrevistado (educação formal) com o tema de IDE e/ou Sistemas 

de Informações Geográficas (SIG). 

Portanto, o peso de cada entrevistado e a proporção final de 

atendimento de cada indicador da avaliação multicritério, considerando a 

possibilidade de mais de um respondente para o mesmo município, podem ser 

calculados através da equação (12) e equação (13): 

 

  (12) 
 

onde: 

: número identificador do respondente, podendo variar de 1 até o 

número total de respondentes; 

: peso final do respondente com o número de identificador 

“ ”, a ser atribuído no cálculo da pontuação final de cada indicador; 

: fator representativo do tempo em que o respondente trabalha na 

instituição do município avaliado, a ser contabilizado em anos e fração 

de anos. Por exemplo, um fator de 1,5 equivale a um ano e seis meses; 

: fator representativo da similaridade do cargo ocupado com a 

área de geociências. O valor deste fator pode ser obtido através da 

classificação de cargos da instituição como de alta, média ou baixa 

correlação, sendo esta uma atribuição do avaliador; 

: fator que representa a educação formal do entrevistado com 

relação ao tema. Neste caso é possível que se utilize o mesmo critério 

de correlação adotado para o fator cargo com a adição de pontuações 

relativas ao nível de instrução alcançado, que podem variar desde o 

ensino médio até a pós-graduação. 

 
 

 (13) 

 

onde: 

: número identificador da pergunta do questionário, que a princípio 



125 
 

varia de 1 a 25; 

: pontuação final do indicador sob o identificador “ ”, 

considerando as respostas ponderadas de todos os respondentes do 

município. 

A fórmula da pontuação dos indicadores ponderada foi baseada no 

plano do CPL e no diagnóstico de transformação digital de municípios 

disponível na plataforma digital da Gove (GOVE, 2021; SINGH et al., 2011). 

Finalmente, foi calculado o valor de Alfa de Cronbach para análise da 

confiabilidade do diagnóstico. 

 

5.2.3 Definição de Fases 

 

Uma vez realizado o diagnóstico dos municípios, analisou-se as 

proporções de atendimento em cada uma das cinco componentes de IDE. É 

importante ressaltar que estas proporções vieram de uma análise multicritério 

efetuada através de metodologia adaptada do método de avaliação State of 

Play (aplicado na União Europeia) (VANDENBROUCKE, 2009), mas que 

poderiam ter sido obtidas através de outros métodos existentes na literatura, 

com as devidas adaptações ao caso municipal brasileiro. 

Considerando as diferentes proporções de atendimento encontradas e 

a necessidade de se propor recomendações específicas para atender de forma 

diferente aos desiguais, identificou-se a necessidade de se estabelecer níveis 

representativos do estágio de desenvolvimento de IDE em cada município. 

Definida esta necessidade, surgiu a dúvida de quantas classes ou fases seriam 

necessárias. 

Na literatura existem vários métodos estatísticos para definição de 

classes de acordo com o tamanho de amostras. Portanto, foram calculados 

números de classes através do método da raiz (recomendado para amostras 

pequenas) (equação 14), método de Sturges (equação 15) e método da 

desigualdade (equação 16) (MORETTIN; BUSSAB, 2017).  

 

  (14) 

  (15) 
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  (16) 

 

onde: 

: número de classes; 

: quantidade total de amostras. 

Com base nos valores de classes obtidos e em análise dos valores 

médios e máximos encontrados na amostra, foi definida a quantidade de 

estágios de desenvolvimento de IDE. 

Tendo em vista que, para cada componente de IDE, podem ser 

encontradas médias de desenvolvimento diferentes, a definição dos limites de 

cada classe levou em conta incrementos diferenciados. Além disso, o limite 

inferior da última fase de atendimento de IDE, vista neste estudo como o 

estágio em que determinado município é considerado apto a implementar sua 

IDE e consequentemente aderir oficialmente à INDE, foi definido de acordo 

com as médias encontradas em cada componente (FIGURA 37), de modo que 

componentes com menores médias de atendimento também tivessem menores 

proporções de atendimento a serem atingidas para entrar na fase de adesão. 

 
FIGURA 37 – ESQUEMA APRESENTANDO AS DIFERENÇAS DE ENTRADA NA FASE DE 

ADESÃO DE ACORDO COM O TIPO DE COMPONENTE AVALIADA. 

 
FONTE: O autor (2022). 

 

Conforme se vê na imagem esquemática acima, foram definidos três 

níveis de desenvolvimento de componentes, número este definido pelo método 

de Sturges considerando uma amostra de cinco componentes, classificados de 

acordo com a média encontrada na amostra do diagnóstico: 

a) Baixo desenvolvimento: componentes que tiveram sua proporção 
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média de atendimento inferior a 16,7%, e que, portanto, entram na 

fase de adesão quando chegam em uma proporção de atendimento 

de 40,0%; 

b) Médio desenvolvimento: componentes que resultaram em um 

atendimento médio acima de 16,7% e até 33,4%, e que, portanto 

são consideradas aptas à adesão a partir de 50,0% de atendimento; 

c) Alto desenvolvimento: componentes que produziram uma média de 

atendimento acima de 33,4%, sendo consideradas aptas à aderir à 

INDE a partir de 60,0% de desenvolvimento. 

As demais classes foram definidas a partir dos incrementos de 

intervalos iguais calculados a partir da amplitude de cada componente 

analisada. Ressalva-se que o valores de entrada utilizados para classificar as 

componentes e enquadrar os municípios nas fases propostas depende do perfil 

e conhecimento dos respondentes acerca de IDE nas instituições sob análise, 

o que pode variar de acordo com a amostra utilizada, sendo esta limitação um 

problema proposto para pesquisas futuras. 

 

5.2.4 Análise Interna x Externa 

 

Se pensarmos que o estabelecimento de uma IDE municipal pode ser 

entendido como um projeto que faz parte de um negócio, é possível que se 

apliquem técnicas de gestão estratégica para o desenvolvimento de diretrizes e 

metas a serem alcançadas. Uma das técnicas mais amplamente conhecidas e 

utilizadas é a análise SWOT, que apresenta, através de uma matriz 

esquemática e de forma resumida, as forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças a determinado negócio (DAG ØIVIND MADSEN, 2016). 

Este tipo de análise já foi aplicado no campo das IDEs de diversos 

locais do mundo (denominada em alguns estudos de “SWOT GIS”), como 

forma de avaliação e prognóstico, de modo a ser possível a geração de 

recomendações de acordo com a situação dos fatores internos e externos do 

ambiente do projeto (MUNAA; CHOGSOM; TUMURSHUKH, 2016; PUTRA; 

SEKIMOTO; SHIBASAKI, 2019; SINGH et al., 2011; SOARES; MARTINS, 

2012). 

É sabido que para a elaboração da matriz SWOT é necessário 
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conhecer o estágio em que se encontra o negócio ou projeto a ser 

desenvolvido. Portanto, o diagnóstico quantitativo realizado anteriormente 

através de questionários (SILVA; CAMBOIM, 2021a) foi utilizado como insumo 

à elaboração desta matriz, de modo que os pontos fracos e fortes foram 

definidos como sendo as componentes de IDE cujas fases ou proporções de 

atendimento fossem as mínimas e máximas respectivamente, o que se repetiu 

para cada município avaliado. 

Para definição das oportunidades e ameaças, é necessário que se 

avaliem questões externas aos municípios em análise. Portanto, foram 

definidos, para cada componente de IDE, questões favoráveis e desfavoráveis 

das componentes: dados, pessoas, institucional, tecnologia e normas e 

padrões. Para isto foram consideradas a situação atual brasileira e 

recomendações de implementação de IDE de diferentes países, de modo a se 

identificar questões recorrentes (DE MONTALVO, 2001). 

 

5.3 RESULTADOS E DISCUSSAO 

 

Nas seções seguintes são apresentados os resultados e respectivas 

reflexões acerca das etapas metodológicas seguidas anteriormente. Na seção 

5.3.1 é apresentado o diagnóstico dos municípios selecionados para a amostra; 

Na seção 5.3.2 é feita a classificação dos municípios de acordo com as fases 

de desenvolvimento concebidas; Na seção 5.3.3 é apresentada a análise 

SWOT com as recomendações e algumas considerações sobre a metodologia 

proposta. 

 
5.3.1 Avaliação 

 

O questionário de avaliação aplicado nos 11 municípios retornou com 

apenas uma resposta para cada instituição. Portanto, nestes casos, não 

houveram modificações das pontuações obtidas através do cálculo das 

proporções médias ponderadas em cada pergunta. Sendo assim, foram 

calculadas as proporções de atendimento para cada componente de IDE 

conforme tabela abaixo (TABELA 8). Adicionalmente, foi calculado o valor de 

Alfa de Cronbach, que resultou em 0,68, o que indica uma consistência interna 
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classificada como substancial para o diagnóstico (entre 0,61 e 0,80). 

 
TABELA 8 – AVALIAÇÃO MULTICRITÉRIO POR COMPONENTES. 

Município C1 - 
PESSOAS 

C2 - 
DADOS 

C3 - 
INSTITUCIONAL 

C4 - 
TECNOLOGIA 

C5 - 
NORMAS E 
PADROES 

Itaverava/MG 13,3% 21,1% 0,0% 8,1% 0,0% 
Sabáudia/PR 15,8% 16,4% 0,0% 25,7% 8,5% 

Salto Grande/SP 7,3% 16,1% 0,0% 8,1% 0,0% 
Rio dos 

Cedros/SC 14,5% 30,5% 0,0% 29,7% 10,1% 

Matelândia/PR 32,7% 24,0% 21,7% 16,2% 33,6% 
Antonina/PR 19,4% 39,4% 34,8% 24,3% 35,5% 

Curitibanos/SC 29,1% 32,1% 4,3% 25,7% 59,3% 
Porto Feliz/SP 16,4% 18,8% 0,0% 28,4% 9,2% 
Cabo de Santo 
Agostinho/PE 18,2% 23,0% 0,0% 25,7% 18,7% 

Juiz de Fora/MG 30,9% 39,6% 0,0% 29,7% 14,3% 
Duque de 
Caxias/RJ 21,8% 30,3% 0,0% 31,1% 0,0% 

Amplitude 25,5% 23,5% 34,8% 23,0% 59,3% 
Média 19,9% 26,5% 5,5% 23,0% 17,2% 

FONTE: O autor (2022). 
LEGENDA: Em vermelho estão os três valores máximos e em azul os mínimos encontrados. 
 

Através dos resultados apresentados na tabela acima, é possível notar 

que, com exceção da pontuação da componente “Normas e Padrões” para o 

município de Curitibanos/SC (59,3%), todas as proporções ficaram abaixo de 

40% para todas as componentes e em todos os municípios da amostra. Este 

resultado indica que em geral os municípios não estão preparados para 

estabelecerem suas IDEs e aderirem e compartilharem seus recursos 

geográficos através da INDE. 

Além disso, é importante observarmos que a componente “Institucional” 

foi a componente com menores níveis de atendimento (média de 5,5%) e com 

a maior parte dos municípios tendo obtido pontuação nula. A componente 

institucional é em grande parte medida pela capacidade de financiamento de 

algum projeto de IDE, assim como a existência de apoio político e de uma 

estrutura legal que promova o seu estabelecimento, o que, devido à realidade 

de falta de recursos locais na maioria dos municípios ligados aos seus portes 

populacionais, pode refletir em um baixo desenvolvimento generalizado. 

Adicionalmente, podemos notar que os maiores atendimentos foram na 

componente “Dados” (média de 26,5%), o que pode ser interpretado como a 
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existência de dados geográficos nos municípios, ainda que os mesmos não 

estejam publicados e não sigam os padrões de estruturação, catalogação e 

simbologia. Por outro lado, pode-se interpretar que a exigência legal de criação 

de Sistemas de Informações Territoriais Municipais, aliada com a necessidade 

de produção de dados espaciais para subsidiar os planos diretores 

(determinado pelo Estatuto da Cidade) impulsione essa componente de 

maneira generalizada (BRASIL, 2001, 2009).  

Este resultado também pode ser considerado como um complemento à 

pesquisa básica de municípios realizada pelo IBGE em 2015 (MUNIC 2015), 

por denotar a existência de dados geográficos municipais (IBGE, 2016), muitas 

vezes compartilhados através de geoportais (representado por um maior 

desenvolvimento da componente Dados), porém não disponíveis através de 

IDEs, o que é influenciado pela falta de recursos financeiros locais, 

representados por um baixo desenvolvimento da componente institucional. 

A título de curiosidade, dentre as camadas de dados geográficos 

listadas no Plano de Ação da INDE, as que foram indicadas mais vezes como 

disponíveis nos municípios avaliados foram as de bacias hidrográficas, 

recursos hídricos, zoneamento, mapeamento cadastral (lotes) e modelo 

numérico de terreno. 

 

5.3.2 Categorização por Componentes 

 

Conforme mencionado na seção de metodologia, foram calculados 

números de classes considerando a amostra de 11 municípios, o que resultou 

em 3 classes pelo método da Raiz e em 4 classes pelo método de Sturges e 

pelo método da Desigualdade. Portanto, optou-se por realizar a classificação 

das pontuações das componentes utilizando três classes para representar os 

diferentes estágios de preparação para a implantação de uma IDE municipal 

(fases 1, 2 e 3) e uma categoria adicional para representar a fase de adesão à 

INDE (fase 4) (GRÁFICO 2). 

Todavia, antes de atribuir tais classes aos municípios, o limite superior 

da classe 3 e o limite inferior da classe 4 (transição para a fase de adesão) 

foram ajustados de acordo com análise dos valores médios de 

desenvolvimento em cada componente considerando a amostra completa 
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(TABELA 9).  

 
TABELA 9 - FASES PARA CADA COMPONENTE. 

COMPONENTE FASE 
1 2 3 4 

C1 - PESSOAS 16% 24% 50% 100% 
C2 - DADOS 24% 32% 50% 100% 

C3 - INSTITUCIONAL 12% 23% 40% 100% 
C4 - TECNOLOGIA 16% 23% 50% 100% 

C5 - NORMAS E PADROES 20% 40% 50% 100% 
FONTE: O autor (2022). 
 

De acordo com os valores de médias encontradas, a componente 

institucional foi classificada como de baixo desenvolvimento (até 16,7%), 

enquanto que as demais são categorizadas como de desenvolvimento médio 

(de 16,7% a 33,4%), o que resultou no ajuste do limite superior da terceira fase 

dessas componentes. 

 
GRÁFICO 2 – CLASSIFICAÇÃO DOS RESULTADOS POR FASES. 

 
FONTE: O autor (2022). 

 

É possível observar que através da classificação realizada, a 
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componente de tecnologia possui o maior número de municípios na fase 3, 

com 8 municípios, seguido das componentes de dados e pessoas, com 3 

municípios nesta fase cada. Isto é interessante, pois a média da componente 

dados é ligeiramente maior do que a da tecnologia. Esta situação leva ao ponto 

de que é necessário ter cautela no momento de extração de informações 

classificadas, tendo em vista que a atribuição de classes implica em uma 

generalização que pode mascarar algumas situações, sendo esta uma 

limitação desta abordagem. 

Adicionalmente, é possível que municípios em uma mesma fase na 

componente Dados tenham diferenças quanto ao tipo de dado disponível 

(digital ou analógico), o que implicaria em trabalho adicional de conversões, a 

que deve ser levado em conta na avaliação do município. Por outro lado, a 

classificação adotada permite uma visualização mais simplificada e de fácil 

entendimento, o que pode representar um ganho na questão da comunicação 

com gestores e com não especialistas em IDE. Neste sentido, outra 

característica positiva é o monitoramento do desenvolvimento de diversos 

municípios de maneira facilitada. 

 

5.3.3 Proposição de Recomendações 

 

Com base na identificação das fases máximas e mínimas obtidas nos 

diagnósticos e considerando as pontuações máximas e mínimas de cada 

componente, foi possível definir as forças e fraquezas de cada município 

(análise FOFA), o que reflete uma visão do comportamento interno do projeto 

na análise SWOT (DAG ØIVIND MADSEN, 2016), representada através da 

tabela abaixo (TABELA 10). É importante ressaltar que nos casos de fases e 

pontuações iguais para componentes diferentes, foi adotado o critério do tipo 

de componente (baixo, médio ou alto desenvolvimento) como desempate, 

definindo-se assim apenas uma componente como força ou fraqueza do 

município. 
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TABELA 10 – ANÁLISE FOFA BASEADA EM VALORES MÁXIMOS E MÍNIMOS DE CADA 
COMPONENTE DE IDE. 

Município Forças Fraquezas 
Componente Fase Componente Fase 

Itaverava/MG C2 - DADOS 1 C5 - NORMAS E PADROES 1 
Sabáudia/PR C4 - TECNOLOGIA 3 C3 - INSTITUCIONAL 1 

Salto Grande/SP C2 - DADOS 1 C5 - NORMAS E PADROES 1 
Rio dos Cedros/SC C4 - TECNOLOGIA 3 C3 - INSTITUCIONAL 1 

Matelândia/PR C1 - PESSOAS 3 C4 - TECNOLOGIA 2 
Antonina/PR C2 - DADOS 3 C1 - PESSOAS 2 

Curitibanos/SC C5 - NORMAS E 
PADROES 4 C3 - INSTITUCIONAL 1 

Porto Feliz/SP C4 - TECNOLOGIA 3 C3 - INSTITUCIONAL 1 
Cabo de Santo 
Agostinho/PE C4 - TECNOLOGIA 3 C3 - INSTITUCIONAL 1 

Juiz de Fora/MG C2 - DADOS 3 C3 - INSTITUCIONAL 1 
Duque de Caxias/RJ C4 - TECNOLOGIA 3 C5 - NORMAS E PADROES 1 
FONTE: O autor (2022). 
 

Conforme se observa na tabela, ainda que existam municípios com as 

mesmas forças ou mesmas fraquezas, é possível que estas estejam em níveis 

de desenvolvimento diferentes, o que é representado nas colunas 

denominadas de “Fase”. Um exemplo desta situação está entre os municípios 

de Salto Grande/SP e Antonina/PR, em que ambos têm como ponto forte a 

componente de dados, no entanto Antonina está em um estágio mais avançado 

(fase 3) do que Salto Grande (fase 1). Esta diferenciação é importante, pois 

implica em uma necessidade de executar ações diferentes, assim como seguir 

outras recomendações. 

Além disso, é possível que dentro de uma mesma componente e em 

uma mesma fase, existam diferenças relativas aos quesitos específicos que 

geraram determinada pontuação. Isso pode levar a necessidade de ações 

distintas, o que deve ser levado em conta na decisão de quais recomendações 

específicas seguir. Tais recomendações para cada fase estão intimamente 

ligadas às perguntas realizadas pelo método diagnóstico escolhido, o que pode 

variar dependendo da metodologia adotada.  

A seguir são apresentadas as recomendações e as respectivas 

oportunidades e ameaças baseadas em uma análise externa, para cada 

componente de IDE, sendo as recomendações de cada fase ligadas ao 

atendimento aos 25 quesitos do diagnóstico e as oportunidades e ameaças 

propostas a partir de recomendações encontradas em outros planos de ações 

e de deduções dos autores considerando o cenário atual brasileiro. 
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5.3.3.1 Pessoas 

 

Esta componente é, em grande parte, medida pela presença de 

profissionais especializados e dedicados em um projeto de IDE na instituição, 

assim como se existe alguma comissão para o desenvolvimento do projeto e se 

há relacionamentos com outras instituições e com os usuários externos. 

Portanto, as ações desta componente podem ser divididas nas seguintes fases, 

que são formadas com o objetivo de responder, através de ações, às perguntas 

relacionadas do diagnóstico, as quais são indicadas entre parênteses: 

1) Contratação/capacitação (P4): estágio em que não há profissionais 

que conheçam o tema de IDE na instituição, e em que, portanto, é 

necessário fomentar a contratação, assim como promover a 

capacitação dos profissionais existentes, o que, neste último caso, 

pode ser uma opção mais palpável em um cenário de poucos 

recursos financeiros. Recomenda-se a introdução do uso da 

informação geográfica na execução de processos chave da 

instituição, assim como incentivar a participação em cursos e 

palestras da área, de modo a se conscientizar acerca da 

necessidade do profissional. Também é possível buscar parcerias 

junto a universidades ou instituições de ensino com a finalidade de 

obter dados geográficos, capacitação e trocas de experiências, 

vinculando os programas de estágios e bolsas de estudo com as 

atividades da instituição, de modo a agregar profissionais envolvidos 

com o tema de IDE no município. A falta de recursos financeiros 

pode ser amenizada caso existam parcerias ou programas das 

esferas nacionais ou estaduais interessados no desenvolvimento de 

IDE; 

2) Distribuição/divulgação (P2 e P3): fase em que é necessário atribuir 

responsáveis pelo gerenciamento de recursos geográficos internos, 

assim como implementar formas de distribuição simplificada dos 

recursos à sociedade e a outras instituições; 

3) Relacionamento (P1 e P5): estágio em que existem profissionais 

capacitados em informação geográfica na instituição, porém estes 

trabalham de maneira não coordenada formalmente. Recomenda-se 
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a criação de uma comissão para desenvolvimento permanente de 

IDE, assim como firmar acordos de cooperação com membros de 

outras instituições, com objetivo de fortalecer a troca de dados e 

informações com atores internos e externos. É importante criar e 

manter atualizada uma lista de pontos de contato para 

compartilhamento com outras instituições. 

Considerando os fatores externos de IDE para esta componente, ou 

seja, fatores que independem das ações internas da instituição, mas que são 

de relevância e de importante reconhecimento para as instituições, é possível 

elencar: 

a) Ameaças: é possível que com o tempo ocorram mudanças nas 

normas, padrões e tecnologias relacionadas com IDE, o que pode 

impactar na necessidade de atualização e novas capacitações dos 

profissionais existentes, ou até mesmo da contratação de 

profissionais de outras áreas (por exemplo ligados a tecnologia de 

informação). Adicionalmente, trabalhadores temporários e 

terceirizados podem deixar a instituição e levar importante 

conhecimento e/ou habilidades sobre o projeto, o que implicaria em 

necessidade de novas contratações ou capacitações; 

b) Oportunidades: atualmente é possível notar com cada vez mais 

frequência a disponibilidade de cursos, palestras e capacitações 

gratuitas e inclusive em modalidade a distância, o que pode ser 

aproveitado para a capacitação dos funcionários, inclusive para os 

casos em que a instituição esteja adotando o modelo de trabalho em 

“home office”. Exemplos deste tipo de capacitações são o programa 

Capacidades, do Ministério de Desenvolvimento Regional, que traz 

diversas opções de cursos para agentes públicos e sociais 

(https://www.capacidades.gov.br/) e a iniciativa do IGAC na Colômbia 

(https://telecentro.igac.gov.co/moodle/enrol/index.php?id=29), que 

oferece, dentre outros temas, cursos online sobre fundamentos de 

IDE e de SIG. No que tange às mudanças de normas, padrões e 

tecnologias, é possível que estas possam ser simplificadas, o que 

pode diminuir a barreira de entrada, como por exemplo o uso de 

Inteligência Artificial para o barateamento da produção de bases 
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cartográficas. 
 

5.3.3.2 Dados 

 

Nesta componente, indaga-se acerca do nível de desenvolvimento com 

respeito à disponibilidade de dados, sua estruturação, simbologia, formatos de 

armazenamento, controle de qualidade e versionamento. Desta forma, são 

estabelecidas três fases de ações recomendadas em resposta a cada 

subconjunto de perguntas: 

1) Produção (P6): nesta fase considera-se que não há uma quantidade 

de dados significativa em posse da instituição, de modo que se 

recomenda a realização contínua de levantamento de dados a 

serem adquiridos através de priorização por necessidades dos 

departamentos, escala, qualidade e classificação entre dados 

“obrigatórios” e dados “desejáveis”, assim como quantificar os dados 

de maior e menor quantidade disponíveis. Nesta fase recomenda-se 

a contratação de levantamento de dados, assim como o 

estabelecimento de rotinas de coletas próprias vinculadas e 

integradas aos processos internos da instituição, o que deve ser 

avaliado de acordo com os recursos disponíveis para cada 

município, sendo incentivada a adesão à consórcios e possíveis 

programas de incentivo de outras esferas de governo nos casos de 

poucos recursos existentes; 

2) Estruturação (P6 e P9): a partir deste estágio, assume-se que 

existem dados geográficos na instituição, mas que estes não estão 

estruturados ou não estão em formato de fácil manuseio e 

compartilhamento. Recomenda-se a conversão de arquivos de 

formatos de Desenho Assistido por Computador (CAD) para 

formatos compatíveis com SIG, assim como se realize a 

digitalização gradativa dos materiais analógicos existentes e a 

classificação dos dados existentes em dados de referência e 

temáticos. Adicionalmente, converter estruturas de arquivos em 

implementação gradativa de Bancos de Dados Geográficos, 
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aplicando-se o padrão da ET-EDGV aos dados de referência e 

seguindo-se algum padrão interno para os dados temáticos. 

Considerando a complexidade destas estruturações e conversões, é 

importante que se incentive a criação de cooperações e redes de 

apoio para trocas de experiências e de produtos cartográficos com 

universidades e municípios parceiros; 

3) Comunicação, histórico e confiabilidade (P7, P8 e P10): neste 

estágio, é importante que se apliquem as especificações para 

simbologia dos dados. Nos casos de dados de referência utilizar a 

ET-RDG ou manual técnico T34-700, e no caso de dados temáticos, 

é possível recorrer a padrões propostos em estudos ou pesquisas 

(SILVEIRA et al., 2021), ou seguir um padrão próprio e único dentro 

da instituição. Além dessas medidas, torna-se necessário 

implementar medidas de controle de qualidade de acordo com a 

especificação ET-CQDG e criar um procedimento de manutenção de 

dados e metadados ordenados e disponibilizados por data de 

aquisição, de modo a se construir um histórico para o município e 

para os cidadãos. 

No que diz respeito aos fatores externos de IDE, podemos citar as 

seguintes constatações para esta componente:  

a) Ameaças: as novas contratações de dados da instituição podem não 

prever a necessidade de integração com os dados legados, de modo 

a se perder um valioso histórico de mudanças do município. Além 

disso, os tratamentos específicos necessários para a estruturação, 

padronização, aquisição, controle de qualidade e versionamento, 

assim como mudanças de formatos e padrões adotados pela INDE 

podem sobrecarregar os funcionários da instituição no sentido de 

demandarem mais tempo para conhecer e readequar os recursos 

existentes e futuros as novas especificações; 

b) Oportunidades: hoje existe uma constante produção e 

disponibilidade de dados abertos colaborativos que podem ser 

incorporados de forma gratuita à base de dados da instituição (por  

exemplo o OpenStreetMap). Além disso, cada vez mais instituições 

estão disponibilizando seus dados na internet de forma 
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interoperável, o que pode ser incluído na base da instituição. A 

incorporação de dados produzidos em outros níveis de governo, a 

união de municípios em forma de consórcios, a criação de parcerias 

com universidades e as coletas de dados junto a usuários externos 

também deve ser considerada. 

 

5.3.3.3 Institucional 

 
O diagnóstico desta componente é medido pela existência de recursos 

financeiros, de apoio político, de acordos e políticas de compartilhamento e de 

uma estrutura legal que propicie a implantação e manutenção de uma IDE. 

Portanto, foram definidas 3 fases de recomendações: 

1) Projeto (P11, P12 e P15): nesta fase o foco é a conscientização do 

conceito, importância e benefícios de uma IDE para o município. 

Portanto, é recomendado que sejam feitas reuniões, palestras e 

workshops de engajamento em IDE, podendo ser definidos grupos 

de trabalho, de modo a se criar um projeto com uma visão de médio 

a longo prazo baseada em interesses comuns (por exemplo em 

acesso facilitado a conjuntos de dados e serviços geográficos 

fundamentais). Uma vez acatada a ideia pelos gestores, deve-se 

fomentar a criação de decreto ou lei para servir de marco legal para 

o projeto. Finalmente, para que se alcance algum grau de 

governança no projeto de IDE, baseando-se nas definições 

conceituais deste termo na literatura (KOOPER; MAES; 

LINDGREEN, 2011; PETERS, 2013), é necessário que metas sejam 

definidas e monitoradas ao longo do tempo, o que pode ser 

realizado através da aplicação periódica de algum método de 

avaliação de IDE municipal, podendo seus resultados  serem 

documentados em relatórios trienais, por exemplo; 

2) Financiamento (P1): nesta etapa, o objetivo é obter recursos internos 

e/ou externos para o financiamento do projeto. Pode-se avaliar a 

obtenção de cooperações junto a municípios vizinhos (com a divisão 

de custos pelas instituições beneficiárias), assim como vincular o 

projeto ao Plano Plurianual (PPA) da instituição. É importante 
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realizar análises de retorno de investimento, como por exemplo no 

aumento da arrecadação oriundo da aquisição de dados geográficos 

que farão parte da IDE, além da melhoria da gestão, e aumento de 

transparência para o cidadão. É importante definir estratégias para 

inclusão de financiamento da iniciativa privada, como por exemplo 

habilitar a venda de produtos cartográficos na plataforma com a 

retenção de taxas revertidas para as instituições gestoras da IDE, 

assim como a inclusão de anúncios em determinados produtos (por 

exemplo em mapas turísticos). É importante ressaltar que nesta fase 

objetiva-se institucionalizar o projeto de IDE, o que deve levar em 

conta a sua natureza complexa e multifacetada, fatores políticos e 

técnicos institucionais, assim como se realizar análises de feedbacks 

dos atores, assegurando-se a percepção de valor, de confiabilidade 

e de utilidade da IDE na comunidade geográfica (DE MAN, 2006); 

3) Acordos (P12 e P14): nesta etapa, é necessário fortalecer o apoio 

político para a manutenção do projeto e fortalecimento da 

governança, ressaltando-se os resultados alcançados até o 

momento e com o vislumbre de perspectivas futuras proporcionas 

pelas novas tecnologias. Neste estágio, recomenda-se firmar 

acordos com outras instituições para se criar uma cultura de 

compartilhamento. É importante destacar que a ideia dos acordos a 

ser apresentada para as instituições é de que não há intenção de 

centralização dos recursos, mas que os mesmos continuarão sob  

controle e gerências das próprias agências produtoras.  

Esta componente está ligada, no que tange aos fatores externos, às 

seguintes ameaças e oportunidades: 

a) Ameaças: tendo em vista que a questão do financiamento é vital 

para o projeto, mudanças políticas podem mudar as prioridades e 

metas do governo e descontinuar o financiamento da IDE. Podem 

ocorrer alterações em lei ou novos decretos que venham a revogar o 

estabelecimento do projeto, assim como alterações das metas de 

governança e dos planos orçamentários do governo; 

b) Oportunidades: é possível que, no momento de criação do marco 

legal da IDE, que este seja feito através de lei que assegure o 
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desenvolvimento contínuo da mesma de maneira transcendente aos 

mandatos da instituição, de modo a transformar o projeto em uma 

política de governo que independe de vontade política para ser 

executada. É possível que municípios vizinhos ou regiões 

metropolitanas sejam uma força propulsora na criação do projeto, no 

sentido de que este possa beneficiar a todos os envolvidos. Também 

podem-se realizar acordos de cooperação com universidades no 

sentido de compartilhamento de recursos geográficos de pesquisas 

e de uso de equipamentos para a geração de dados cartográficos. 

 
5.3.3.4 Tecnologia 

 
Esta componente é avaliada por questões acerca do provimento de 

serviços de recursos geográficos, pela análise do tipo de software utilizado, 

pela existência de algum geoportal na instituição e pela maneira pela quão são 

realizadas as colaborações dos usuários externos. Portanto, as perguntas 

semelhantes do diagnóstico foram agrupadas e os grupos foram separados em 

3 estágios: 

1) Provimento (P16 e P17): neste estágio, assume-se que há pouco ou 

nenhum serviço relacionado a recursos geográficos sendo 

disponibilizado pela instituição. Portanto, é necessário realizar um 

levantamento dos serviços prioritários a serem oferecidos ao público 

externo e aos membros da própria instituição, considerando suas 

necessidades coletadas através de Engenharia de Requisitos. Neste 

momento, também já é possível projetar as soluções a serem 

adotadas para a criação de um catálogo de metadados e para um 

visualizador de mapas na internet; 

2) Implantação (P18 e P19): nesta etapa se recomenta implementar as 

soluções projetadas, considerando a limitação de recursos locais 

(pessoal, tecnológico, financeiro e institucional), como por exemplo: 

banco de dados geográficos, servidor de mapas, catálogo de 

metadados, visualizador etc. É importante que seja dada preferência 

ao software livre perante ao proprietário, para garantir a continuidade 

do projeto ao longo dos anos e seguir os princípios e diretrizes do 
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Padrão de Interoperabilidade de Governo Eletrônico (ePING) 

(BRASIL, 2017). É recomendado, com base em experiências de 

outros países, a se documentar as soluções adotadas e se criar uma 

lista de discussão permanente, de modo a reter o conhecimento das 

características do sistema implementado na instituição e auxiliar as 

possíveis mudanças de profissionais envolvidos com o projeto; 

3) Relacionamento externo (P20): neste estágio, recomenda-se 

implementar soluções de compartilhamento para dispositivos 

móveis, de modo a fortalecer o canal de comunicação com a 

sociedade em geral. Neste ponto, é importante incorporar e integrar 

a plataforma, sempre que possível, outras soluções e serviços de 

mapas de terceiros, de modo a se criar um ambiente rico em 

informações geográficas. Adicionalmente, a criação e publicação de 

materiais educativos, de treinamento e de funcionamento da 

plataforma pode auxiliar no envolvimento de novos técnicos e na 

atração de novos usuários para o projeto. 

Adicionalmente, esta componente apresenta algumas oportunidades e 

ameaças que podem ser vistas como fatores externos à instituição: 

a) Ameaças: podem ocorrer mudanças de padrões e protocolos de 

serviço de mapas que impliquem custos de migração ou adaptação 

da solução de IDE implementada. Mudanças de arquitetura de 

serviço também podem implicar em necessidade de modificações da 

IDE (por exemplo SOAP e REST). Esta necessidade de mudança 

pode ser agravada pela falta de recursos disponíveis localmente, o 

que pode resultar em um projeto de sistema sem a devida 

manutenção ou atualização; 

b) Oportunidades: atualmente há grande disponibilidade de aplicativos 

e variadas opções de software livre e de criação de soluções 

compartilhadas que podem ser reaproveitadas entre os municípios, 

assim como cada vez mais as peças de hardware têm se tornado 

mais acessíveis. Além disso, é possível hospedar uma IDE através 

da modalidade de “Nó Central” junto ao Diretório Brasileiro de Dados 

Geográficos do IBGE (DBDG), o que pode baratear a implantação e 

manutenção de um servidor de IDE. Além disso, o surgimento de 
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novas tecnologias pode ocasionar uma simplificação e barateamento 

da implantação e manutenção de IDEs ao longo do tempo. 

 
5.3.3.5 Normas e Padrões 

 
A avaliação desta componente se baseia principalmente em 

questionamentos acerca do seguimento de padrões de recursos geográficos e 

metadados na instituição, assim como na existência de regulamentos de 

acesso aos recursos e proteção de direitos autorais. Os indicadores foram 

agrupados por similaridade nas seguintes fases de desenvolvimento e com as 

respectivas recomendações: 

1) Diagnóstico (P21, P22 e P24): nesta fase, assume-se que não há 

conhecimento acerca das normas, padrões e especificações que 

regem a INDE, sendo necessário realizar um estudo das mesmas e 

de suas aplicabilidades. Neste estágio, recomenda-se fazer um 

levantamento do nível de aderência de dados e metadados aos 

padrões e às normas da cartografia nacional, inclusive no que diz 

respeito a conversões de sistemas de referências (por exemplo de 

SAD69 para SIRGAS2000). Neste momento é importante identificar 

as informações sensíveis que deverão ser mantidas em sigilo de 

acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD). Também é 

importante firmar parcerias com a academia para atualização 

contínua a respeito da capacitação das normas mais atuais 

relacionadas com IDEs; 

2) Adequação: realizar as conversões identificadas no levantamento da 

fase anterior e adequar os recursos geográficos da instituição as 

normas, padrões e especificações técnicas existentes. Introduzir ao 

máximo o uso das especificações técnicas nos procedimentos 

internos referentes a recursos geográficos da instituição; 

3) Regulamentação (P23 e P25): atribuir licenças de uso aos recursos 

geográficos existentes e criar e tornar público os regulamentos que 

orientem a forma de acesso e uso dos recursos disponibilizados pela 

instituição. Nesta fase podem ser elaborados modelos de 

requerimentos e termos de consentimento a serem aceitos na 
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distribuição dos recursos pela internet. 

Para esta componente, foram identificados os seguintes fatores 

externos: 

a) Ameaças: a falta de uma comissão nacional de cartografia gera uma 

certa insegurança jurídica de norteamento dos projetos de IDEs. 

Apesar de pouco provável, uma revogação do decreto de criação da 

INDE pode gerar uma descoordenação e desinteresse de diversos 

atores envolvidos com IDE. Mudanças nos padrões do OGC e ISO 

podem gerar necessidades de adaptações dentro da instituição; 

b) Oportunidades: a recriação da Comissão Nacional de Cartografia e 

de comissões estaduais pode prever uma relação mais estreita com 

comissões municipais, o que pode fortalecer a cooperação entre 

instituições, possibilitando maior participação local na plataforma 

estadual e nacional. Mudanças em normas e padrões podem trazer 

formas mais simplificadas e diretas de implantação e manutenção de 

IDEs, o que deve ser utilizado como incentivo de desenvolvimento 

local. 

 

5.4 CONSIDERAÇOES FINAIS 

 

A partir deste estudo é possível constatar que vivemos num contexto 

de baixa disponibilidade, baixa adesão e baixo nível de desenvolvimento 

generalizado de IDEs municipais no Brasil, o que foi afirmado ser resultante de 

diversos fatores relacionados principalmente a estrutura legal de criação da 

INDE e a realidade de falta de recursos humanos e financeiros locais 

direcionados a projetos deste tema. 

Além destes fatores, partiu-se do pressuposto de que este cenário 

também pode estar ligado à falta de planos de ação ou de guias com 

recomendações de implementações locais, diretrizes estas que atualmente 

existem apenas na esfera federal. Portanto, se quisermos aumentar a adesão 

de municípios à INDE, há que se criar uma metodologia que subsidie a 

proposição de manuais de implantação específicos para diferentes municípios, 

sendo este o problema geral tratado nesta pesquisa. 

Uma breve revisão de Planos de Ação da literatura revelou uma 
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diversidade de níveis de abrangência geográfica e de questões abordadas nos 

guias de IDE encontrados. Para a criação da metodologia desta pesquisa, 

foram tomadas como base as características estruturais do manual de IDE 

concebido pela CPL, que por sua vez se mostrou factível de ser aplicado em 

algumas cidades, porém neste caso sendo adaptado à realidade brasileira. 

A ideia principal da proposta foi de realizar um diagnóstico quantitativo 

em diversos municípios, com base em uma metodologia de avaliação da 

preparação dos mesmos, e posteriormente classificar as avaliações por fases e 

pelas cinco componentes de IDE elencadas no Plano de Ação da INDE, o que 

se mostrou possível, inclusive com a possibilidade teórica de compilar múltiplas 

avaliações por meio de aplicação da média ponderada das pontuações dos 

indicadores pelos perfis dos respondentes. 

Posteriormente, este artigo revelou, com base em diferenças de 

médias de desenvolvimento encontradas na amostra de 11 municípios, que as 

componentes de IDE podem ter desenvolvimentos desiguais, e que estas 

diferenças podem ser consideradas através de usos de intervalos de classes e 

de estágios de entrada diferentes, de modo que componentes amplamente 

mais desenvolvidas tenham maiores níveis de atendimento antes da adesão 

oficial. 

Adicionalmente, a classificação por estágios de preparação se mostrou 

como uma ferramenta auxiliar de análise simplificada, que pode ser utilizada na 

comunicação com gestores municipais e não especialistas, de modo a 

aumentar o engajamento em projetos de IDE. Estas categorias também se 

mostraram eficazes para a identificação de pontos fortes e fracos de 

componentes, assim como na separação de recomendações em diferentes 

fases. 

As recomendações geradas, no entanto, se mostraram dependentes de 

análise individual dos resultados de cada agrupamento de indicadores, de 

modo que as fases calculadas no diagnóstico por componentes não 

necessariamente implicam na adoção das recomendações das mesmas fases 

das recomendações propostas. Esta é uma característica que poderá ser 

aprimorada em pesquisas futuras, sendo recomendado um estudo que faça a 

comparação de matrizes SWOT montadas por recomendações de estágios 

gerais de diagnóstico com as recomendações a partir de grupos de perguntas, 
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o que poderá constatar essas diferenças. 

Finalmente, os fatores externos puderam ser gerados através de 

separação por componentes e do cenário atual no que tange a IDEs no Brasil. 

Talvez seja interessante que em estudos futuros sejam incluídas análises 

externas de experiências de IDEs municipais de diversas cidades do mundo, o 

que pode requerer a realização de um levantamento global, e que se encontra 

além do escopo deste artigo. 
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6. RECURSOS UTILIZADOS, COOPERAÇÃO E SUPORTE 
 

Para a execução desta pesquisa, foram utilizados recursos financeiros 

da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) 

assim como recursos próprios e da Prefeitura Municipal de Guaíba. O suporte à 

pesquisa foi realizado através de orientação acadêmica de professores do 

Programa de Pós-graduação em Ciências Geodésicas da Universidade Federal 

do Paraná (PPGCG), assim como auxílio técnico e cooperação por parte de 

servidores e gestores da Prefeitura Municipal de Guaíba/RS. 
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7. CONCLUSOES E RECOMENDAÇOES 
 

Ao longo desta pesquisa, foram abordados três problemas científicos 

que compõem a questão central e objetivos desta pesquisa, sendo estes 

apresentados de forma resumida através de uma matriz contributiva de 

amarração onde se encontram as sínteses dos resultados, as contribuições, as 

limitações e as propostas de estudos futuros de cada artigo em específico 

(FIGURA 38). 

 
FIGURA 38 – MATRIZ CONTRIBUTIVA DE AMARRAÇAO DE CONCLUSAO. 

 

QUESTAO CENTRAL DE PESQUISA 
Como propor planos de ação de IDEs compatíveis com as 

características específicas dos municípios? 
OBJETIVO GERAL 

Estimular a participação de municípios na INDE 

Building an 
Online Catalogue 
of Geoportals in 

Brazil 

Um Índice 
Multicritério para 

Avaliar a 
Preparação de 

Municípios para a 
Criação de IDEs 

Uma abordagem 
metodológica 

para a 
proposição de 
planos de ação 
de IDEs locais a 

partir de 
diagnóstico 
municipal 

Síntese de 
Resultados 

Cerca de 24% de 
municípios 

buscados têm 
geoportal, o que 

pode estar ligado a 
fatores 

demográficos, 
fiscais e de recursos 

locais 

Constatada a 
possibilidade de 

quantificar o 
desenvolvimento local 
de IDEs por meio de 

indicadores de 
questionário, e foram 
identificadas grandes 
correlações entre o 
índice e os fatores: 
porte populacional, 

recursos humanos e 
recursos financeiros 

Foi possível realizar 
a categorização do 

diagnóstico em 
fases e aplicar uma 
análise SWOT por 
componentes de 
IDE propondo-se 
recomendações 

internas e externas 
baseadas em planos 

de ações e 
experiências de 
outros países 

Contribuição 

Quantificação e 
distribuição espacial 

de geoportais 
subnacionais, 

identificação de 
fatores 

influenciadores e 
criação de mapa 
para atualização 

colaborativa 
 

Metodologia 
quantitativa para 
diagnóstico de 

municípios brasileiros 
por meio de 

indicadores de IDE a 
partir de aplicação de 
questionários e uso 

de valores de 
referências 

Metodologia para 
criação de um plano 

de ação local 
específico para o 

estágio de 
preparação em que 

o município se 
encontra 
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Limitações 

Municípios e fatores 
não investigados 

podem influenciar no 
cenário encontrado 
e nas correlações 

calculadas 

Necessidade de 
atribuição de valores 
referenciais, o que 

depende do 
“benchmark de IDE” 
de cada avaliador 

Dependência das 
recomendações com 

os indicadores do 
diagnóstico 

Estudos 
Futuros 

Ampliar o panorama 
para o nível global e 

realizar a 
comparação entre 

países 

Generalizar a 
metodologia para 

possibilitar alterar a 
quantidade de 

indicadores e definir 
um critério para 

atribuição de pesos 
às perguntas 

Criar metodologia 
para definição 
categórica da 
proporção de 

desenvolvimento 
necessário para que 
um município possa 

aderir à INDE 

 

CONCLUSAO 
É necessário conhecer o contexto em que os municípios se 

encontram no que diz respeito à IDE, o que pode ser 
solucionado por uma comunidade engajada em colaborar com 

a construção de um panorama municipal, para que então, a 
partir da realização de diagnósticos em municípios 

semelhantes e segmentados por componentes de IDE, seja 
possível propor recomendações específicas para tratar de 

questões recorrentes, para resolver os pontos fracos e 
ameaças e para intensificar os pontos fortes e oportunidades 

locais em cada estágio de desenvolvimento 
FONTE: O autor (2022). 

 

Esta pesquisa iniciou levantando um cenário de baixa adesão 

municipal à INDE, o que foi apontado como sendo consequência de diversos 

fatores relacionados a questões legais, de recursos humanos e financeiros, de 

capacitação, entre outros. Em contrapartida, através de metodologia de busca 

combinada em uma amostra de municípios brasileiros, foi revelada a existência 

de soluções de compartilhamentos implementadas, ainda que não sigam os 

padrões definidos pela CONCAR. 

Devido às limitações de amostra, é evidente a necessidade de 

ampliação e atualização da situação dos municípios para geração de novos 

panoramas, o que é passível de ser realizado através de um mapa colaborativo 

online baseado em software livre, com diferentes perfis de acesso e de uma 

comunidade geográfica engajada nesta tarefa. 

Acredita-se que grande parte da disponibilidade de recursos 

geográficos municipais, ainda que não padronizados, esteja ligada à 

obrigatoriedade legal de implantação de Sistemas de Informações Territoriais, 

e que uma das barreiras para integrar tais sistemas à INDE seja a falta de 



152 
 

recursos e a falta de capacitação local, o que pode ser compensada através da 

criação de guias de implantação, de forma similar aos planos de ações que 

existem em outras esferas de governo. 

No entanto, é sabido que para propor recomendações sobre 

desenvolvimento de IDEs, é preciso conhecer os municípios, requerendo o uso 

de metodologias de avaliação. Devido à realidade brasileira ser de ausência de 

IDEs municipais, o diagnóstico deve se basear em uma abordagem flexível, 

porém com a capacidade de se mensurar e comparar de forma quantitativa ao 

longo do tempo, o que se mostrou possível através de método de avaliação 

inspirado em metodologia européia. 

Adicionalmente, as Correlações de Pearson calculadas indicam que há 

grande relação entre a disponibilidade de geoportais e de preparo de IDE com 

variáveis relacionadas com a arrecadação, com o PIB e com os impostos, que 

por sua vez são variáveis ligadas ao porte populacional dos municípios. 

Portanto, podemos concluir que municípios mais prósperos 

economicamente ou que disponham de mais recursos oriundos de repasses ou 

impostos, podem investir na aquisição de insumos cartográficos, na 

contratação e capacitação de corpo técnico e na institucionalização de projetos 

relacionados com IDE, o que tende a refletir em maior disponibilidade de 

geoportais e de preparo para uma futura implantação de IDE municipal. 

É possível concluir ainda, que a realização de um diagnóstico 

quantitativo é essencial para a criação de Planos de Ações locais, uma vez que 

os dados obtidos do diagnóstico são utilizados como insumos para a 

identificação de pontos fortes e fracos de IDEs locais, tendo em vista a 

abordagem da análise SWOT. 

Outra questão fundamental revelada nesta pesquisa foi a necessidade 

de tratamentos diferentes para as componentes de IDE, uma vez que 

determinadas componentes podem ser mais desenvolvidas do que outras. Isto 

é detectável através das médias de preparação de diversos municípios, que em 

geral têm a componente Dados como mais desenvolvida e a componente 

Institucional menos desenvolvida.  

Acredita-se que a componente institucional possa ser fortalecida 

através da implantação de práticas de governança, por meio da identificação, 

estabelecimento e avaliação de metas, além do estabelecimento de arranjos 
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efetivos à nível estadual e federal, bem como o fortalecimento de aspectos 

legais. 

Pode-se concluir que deve ser levado em conta, no momento da 

determinação de aptidão de um município a aderir oficialmente à INDE, o 

desenvolvimento médio de cada componente de IDE dos municípios da região 

estudada, uma vez que determinado desempenho pode ocorrer de forma 

generalizada em diversos locais.  

Através dos resultados encontrados, defende-se que em geral os 

municípios não estão preparados para a adesão à INDE, mas que, 

considerando o cenário geral de baixo desenvolvimento, a adesão possa ser 

avaliada quando as componentes de IDE atingirem um índice de 40% a 60%, a 

depender do tipo de componente avaliada. 

É possível que em cenários futuros de diferentes desenvolvimentos 

generalizados de municípios, as fases de adesão possam ter seus inícios em 

valores diferentes dos aqui propostos, o que é recomendado ser estudado em 

trabalhos futuros. Naturalmente, este tipo de análise pode ser efetuada em 

outros países, o que pode levar a diferenças significativas. 

Além do exposto até aqui, constata-se que a categorização por fases 

de preparação de IDE pode ser utilizada como uma ferramenta para o 

engajamento das partes interessadas na IDE, tendo em vista a simplificação de 

apresentação dos resultados, o que pode ajudar na comunicação e em 

comparações e definição de metas dentro das instituições. 

Finalmente, a análise SWOT se mostrou adequada para planejar o 

projeto de IDE nos municípios, pois a partir dela é possível identificar questões 

a serem melhoradas ou mantidas, o que pode refletir em ações distintas a 

serem tomadas de acordo com os estágios de preparação de cada município. 

A identificação de oportunidades e ameaças ainda precisa ser aperfeiçoada, 

pois apresenta uma única fase para todos os estágios de preparação. 

Para próximos estudos ficam recomendadas análises SWOT com a 

inclusão de diferentes horizontes de ação, tanto para as forças e fraquezas 

quanto para as oportunidades e ameaças, o que pode ser levantado através de 

aplicação de questionários que investiguem as prioridades de gestão e as 

atividades realizadas nos departamentos dos municípios avaliados. Além disso, 
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sugere-se um estudo para identificar os recursos geográficos fundamentais de 

acordo com cada atividade relacionada com IDE. 

É importante observar que as IDEs estão sempre em evolução, com a 

criação de novos padrões e adoção de novas tecnologias. Atualmente têm 

surgido propostas de criação de Infraestruturas de Conhecimento Espacial, que 

podem ser um novo passo para superar os desafios de um contexto de cidades 

inteligentes e conectadas, num ambiente colaborativo e com decisões 

preditivas em tempo real. Neste sentido, sugerem-se pesquisas futuras que 

avaliem o impacto dessas mudanças no contexto dos municípios brasileiros. 
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