




 

Observatório da Natureza e Desempenho 
Ambiental (Onda) – gestão e criação de 
informações ambientais

 

Introdução

AGENDA 2030
ONU – HABITAT

Nosso objetivo:
O Observatório da Natureza e
Desempenho Ambiental - ONDA, tem a
finalidade de trazer as ferramentas de
inovação da política pública ambiental e
reunir a geoinformação em um sistema de
gerenciamento de conteúdo.

 



 

Introdução ao ONDA:
Conceito:

• "...os observatórios devem ser vistos como uma oportunidade para
criação de um espaço que promova a discussão e a construção de
consensos, entre os provedores de informação, os produtores de
indicadores e os usuários.", Testa (2002)

• Trzeciak (2009) salienta que, "... trabalhos nesta linha precisam ser
desenvolvidos , a fim de que se promova os observatórios como agentes
que permitem o monitoramento, coleta, tratamento e disseminação de
informações estratégicas".

 

Introdução ao ONDA:
Finalidade:

O Modelo:

Promover o ordenamento da produção primária de informações ambientais;

Numa escala local e regional;

Construção novos ambientes para discussão desta temática que associa o monitoramento;

Execução e a preparação da infraestrutura dos dados espaciais para obtermos o melhor
desempenho no uso destas informações no ciberespaço;

Com base em plataforma geográfica que é o centro de todo este ambiente e ecossistema
com apoio da tecnologia digital e sensorial.

 



 

Introdução ao ONDA:
Objetivos:

Promover gestão do conhecimento

Sistema de gestão ambiental

Infraestrutura de dados espaciais aplicada

Promover acesso à informação

Excelência dos serviços prestados

Manter a qualidade do meio ambiente

Fomentar o desenvolvimento sustentável

Planos de ação

Monitorar os indicadores ambientais

 

Introdução ao ONDA:
Exemplos:

Pesquisa e prestação de serviços à sociedade nos campos da meteorologia,
astronomia, geofísica e na medição do tempo e na determinação da hora.

Coordenado e mantido pelo INPE, organiza-se em três divisões:
sensoriamento remoto, processamento e geração de imagens.
Desenvolve diversos programas, projetos, cooperação internacional,
laboratórios, capacitação, eventos, produção intelectual, pós-graduação,
gestão de catálogo de imagens satélite, mapas e fototeca

Iniciativa de instituições da sociedade civil, com participação de mais de 26
organizações. Possui um formato de rede envolvendo 4 frentes de trabalho:
mudanças climáticas; mudanças do uso do solo, (florestas e biodiversidade;
desenvolvimento sustentável e informação e comunicação. Responsável
pelo MapBiomas.
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Normativas

Observatório da Natureza e 
Desempenho Ambiental - ONDA

 

Regulamentação do ONDA

Comitê Gestor ONDA

Regimento Interno

Estrutura

 



 

Regulamentação do ONDA

 

Estrutura Tecnológica

 



 

Regulamentação do ONDA

 

Recursos
do ONDA

 



 

Regulamentação do ONDA

 

Rede IDE
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Organização Temática
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Organização 
Temática
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Ferramentas e Aplicativos Digitais
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Ferramentas

SIG

sistema espacial que cria,
gerencia, analisa e mapeia
todos os tipos de dados.

 



 

Ferramentas

SIG

 

Ferramentas

SIG
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Ferramentas

Coleta e gerenciamento de dados

 

Ferramentas

Coleta e gerenciamento de dados

Imagens e sensoriamento remoto

 



 

Ferramentas

Coleta e gerenciamento de dados

Imagens e sensoriamento remoto

Análise Espacial e Ciência de Dados

 

Ferramentas

Coleta e gerenciamento de dados

Imagens e sensoriamento remoto

Análise Espacial e Ciência de Dados

 



 

Ferramentas

Coleta e gerenciamento de dados

Imagens e sensoriamento remoto

Análise Espacial e Ciência de Dados

Operações em Campo

 

Ferramentas

Coleta e gerenciamento de dados

Imagens e sensoriamento remoto

Análise Espacial e Ciência de Dados

Operações em Campo

Mapeamento

SIG 3D

 



 

Ferramentas
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Aplicações
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Aplicação

ArcGIS Enterprise como 
solução corporativa

 

Aplicação
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Ambiente ArcGIS Pro
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Funcionalidades 
ArcGIS Pro

 



 

Funcionalidades 
ArcGIS Pro
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Ambiente ArcGIS Online
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Aplicação
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Ambientes criadores de Aplicativos
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Aplicação

 



 

Aplicação

3) Análise de Dados

1) Download do app

2) Coleta de Dados
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Aplicação
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Ambiente ArcGIS Solutions
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Exemplos de 
Aplicação

Citizen Science in Glacier National Park
Wildlife Management

Red Cross Lebanon –
Humanitarian Aid

Park Infrastructure 
Management

Exemplos de 
Aplicação

Sidewalk Cafes of NYC NYC Graffiti Clean up

LA Broadband Maps Maryland Vaccine 
Locator



 

Exemplos de 
Aplicação

Estratégico Tático

Operacional Informativo

Exemplos de 
Aplicação

Fire Response Air Pollution

Bird Population Housing Stories
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