




 

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

 

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:
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

 



 

Opção alternativa de fundo de tela – Grafite
Títulos e conteúdo em branco

Normativas

Observatório da Natureza e 
Desempenho Ambiental - ONDA

 

Regulamentação do ONDA

Comitê Gestor ONDA

Regimento Interno

Estrutura

 



 

Regulamentação do ONDA

 

Rede IDE

 



 

Organização 
Temática

 

Ferramentas

SIG

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

 



 

Ferramentas

SIG

 

Ferramentas

SIG

 



 

Ferramentas

 

Ferramentas

 



 

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

Operações em Campo

 



 

Ferramentas

Coleta e gerenciamento de dados

Imagens e sensoriamento remoto

Análise Espacial e Ciência de Dados

Mapeamento

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

 



 

Opção alternativa de fundo de tela – Grafite
Títulos e conteúdo em branco

Ambientes criadores de Aplicativos

Observatório da Natureza e 
Desempenho Ambiental - ONDA

 

Aplicação

 



 

Aplicação

3) Análise de Dados

1) Download do app

2) Coleta de Dados

 

Aplicação

 



 

Aplicação

 

Aplicação

 



 

Aplicação

 

Aplicação

 



 

Aplicação

 

Aplicação

 



 

Aplicação

 

Opção alternativa de fundo de tela – Grafite
Títulos e conteúdo em branco

Ambiente ArcGIS Solutions

Observatório da Natureza e 
Desempenho Ambiental - ONDA

 



 

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

 



 

ONDA – Site e Plataforma

Site – Ambiente Externo –
voltado para público externo

Plataforma – Ambiente interno –
voltado para Organização

 

Opção alternativa de fundo de tela – Grafite
Títulos e conteúdo em branco

Observatório da Natureza e 
Desempenho Ambiental - ONDA

Inserção de Camadas e criação de Webmaps

 



 

Portal ONDA

Acesso aos apps

 

Portal ONDA

Organização

 



 

Portal ONDA

Grupos

 

Portal ONDA

Galeria

 



 

Portal ONDA

Conteúdo

 

Portal ONDA

Conteúdo

 



 

Portal ONDA

Conteúdo

 

Portal ONDA

Adicionar item:
• Do Computador
• Da URL

 



 

Opção alternativa de fundo de tela – Grafite
Títulos e conteúdo em branco

Gestão da informação (Licenciamento Ambiental)

Observatório da Natureza e 
Desempenho Ambiental - ONDA

 

StoryMaps:

https://onda.ibram.df.gov.br/portal/apps/storymaps/stories/c57db
0080fcd4d1aa12bd8f652773538

Passos para manutenção da informação 
(Licenciamento Ambiental). Organize e mantenha a 

temática atualizada (viva) para eficiência do seu 
trabalho.

 



 

Plano de ação geoespacial - Licenciamento
Ambiental

• Módulos e Integrações
• Fluxo e arquitetura
• Ferramentas ONDA
• Perfil e Grupos

 

Plano de ação geoespacial - Licenciamento
Ambiental (Fluxo Geral)

• Módulos e Integrações
• Fluxo e arquitetura
• Ferramentas ONDA
• Perfil e Grupos

 



 

Plano de ação geoespacial - Licenciamento
Ambiental (Fluxo Geral)

• Módulos e Integrações
• Fluxo e arquitetura
• Ferramentas ONDA
• Perfil e Grupos

 

Plano de ação geoespacial - Licenciamento
Ambiental (Fluxo Geral)

• Módulos e Integrações
• Fluxo e arquitetura
• Ferramentas ONDA
• Perfil e Grupos

 



 

Plano de ação geoespacial - Licenciamento
Ambiental (Fluxo Geral)

• Módulos e Integrações
• Fluxo e arquitetura
• Ferramentas ONDA
• Perfil e Grupos

Gestor do dado

Analista

Organização

Gestão

Publico Externo

 

Plano de ação geoespacial - Licenciamento
Ambiental (Passos)
1. Dados (Temática)
2. Criação de Mapas Base
3. Criação de Painéis
4. Criação de Mapas Interativos
5. Automações
6. Tutoriais (Storymap)

1
2

3

4
5

6

 



 

1. Dados (Temática)
• Separado por temática (evitar 

atribuir grupo específico)
• Criar Feição do tema com 

informações necessárias para 
a análise daquela temática 
(nível gestão, nível 
organização, nível público)

Plano de ação geoespacial - Licenciamento Ambiental
(Passo 1)

 

1. Dados (Temática)
• Organizar estrutura da 

temática no ONDA (separação 
de informações em mínimo 
Gestão, Organização e público)

• Compartilhar cada produto 
aos grupos específicos.

Plano de ação geoespacial - Licenciamento Ambiental
(Passo 1)

 



 

1. Dados (Temática)
• Os temas precisam dispor das 

informações (atributos) necessários 
a cada nível de análise (Gestão, 
organização, Público);

•

Plano de ação geoespacial - Licenciamento Ambiental
(Passo 1)

 

1. Dados (Temática) - Roteiro
a) Acessar ambiente corporativo do ONDA.

b) Ir em Conteúdo/ Meu Conteúdo.

c) Criar uma pasta para organização da
camada a ser incluída criando no ícone
“criar nova pasta” (nomear :
SULAM_aula)

d) Clique na pasta e crie a feição desejada
clicando no ícone “Criar”

e) Selecione na caixa de diálogo “camada
de feição” e escolha o tipo Poligono e
clique em “criar”.

Plano de ação geoespacial - Licenciamento Ambiental
(Passo 1)

f) preencher todos os campos da feição a
ser criada para que a informação fique
de fácil acesso e compreensão. (nome:
sulam_sigla_gestão; tag: teste; pasta:
SULAM_aula)

g) Página da Camada será aberta. Nela é
possível editar várias
informações clicando no ícone editar.

h) Importante deixar o título do projeto e
da camada iguais para isso copie o
título do projeto e clique no ícone
editar.

i) Em seguida vá em “dados” clique em
“Campos” e em “adicionar” para criar
as colunas referentes aos atributos da
feição.

j) Preencha os campos com o conteúdo
que se deseja ao atributo e clique em
“adicionar Novo Campo”. (Dicionário
de dados). Adicionar: tipo, interessad,
ato, cpf, cnpj e proc_la.

k) Edite as informações da feição
(dicionário de dados e metadados)

l) Criar camadas clone (3 camadas:
gestão, organização e público). Ocultar
colunas (LGPD) no dado público;

m) Compartilhar cada feature com o
público alvo (gestor, organização e
público)

n) Abra o arquivo e edite criando 4
poligonos e preenchendo as
informações.

o) Edite a legenda.

 



 

1. Dados (Temática) - Formulários
• Cada setor terá uma dinâmica diferente de gestão de sua informação 

além de formulários podem ser utilizadas outras aplicações;
• O exemplo aqui é de um formulário para facilitar o entendimento de 

como adicionar as informações nos produtos subsequentes e para 
entendimento de como criar um formulário no ONDA.

• A utilização desta etapa é facultativa e não faz parte do escopo do 
levantamento de dados inicial.

Plano de ação geoespacial - Licenciamento Ambiental
(Passo 1)

 

Survey123:
Possui três Interfaces, uma 
web, tablet e celular.

Plano de ação geoespacial - Licenciamento
Ambiental (Passo 1)

 



 

Survey123:
Possui três Interfaces, uma 
web, tablet e celular.

 

Acesso ArcGIS Survey123

 



 

Survey123

Pesquisar: teste Curso ONDA 2

 

Survey123

Resultados Pesquisa e
Análise dos dados
Gerar mapas
Gerar Dashboards
Gerar novas Aplicações

 



 

Survey123

Criar um 
Formulário
Pesquisa de 
Modelo

 

Survey123

Criar um 
Formulário
Pesquisa de 
Modelo

 



 

Survey123

Criar um 
Formulário
Pesquisa de 
Modelo
Report Road
Emergency

 

Survey123

Criar um 
Formulário
Pesquisa de 
Modelo
Demolition
Permit
Application

 



 

Survey123

Criar um 
Formulário
Pesquisa de 
Modelo
Harmful

Algal

Bloom

Report

 

Survey123

Criar um 
Formulário
Pesquisa de 
Modelo
Vehicle

Inspection

Form

 



 

Survey123

Criar um 
Formulário

Pesquisa em 
Branco

 

Survey123

Criar um 
Formulário

Pesquisa
em Branco

 



 

Survey123

Criar um 
Formulário

Pesquisa
em Branco

 

Survey123

Criar um 
Formulário

Pesquisa
em Branco

 



 

Survey123

Criar um 
Formulário

Pesquisa
em Branco

 

Survey123

Criar um 
Formulário

Pesquisa
em Branco

 



 

Survey123

Criar um 
Formulário

Pesquisa
em Branco

 

Survey123

Criar um 
Formulário

Pesquisa
em Branco

 



 

Survey123

Criar um 
Formulário

Pesquisa
em Branco

 

Survey123

Criar um 
Formulário

Pesquisa
em Branco

 



 

Survey123

Criar um 
Formulário

Pesquisa
em Branco

 

Survey123

Criar um 
Formulário

Pesquisa
em Branco

 



 

Survey123

Criar um 
Formulário

Pesquisa
em Branco

 

1. Dados (Temática) - Roteiro Survey
a) Acessar ambiente corporativo do ONDA.

b) Acessar o aplicativo Survey

c) Preencher todos os campos da criação
do formulário a ser criado (nome:
form_iniciais; tag: teste; pasta:
SULAM_aula).

d) Inicie o formulário criando no mínimo:
título – vistorias sulam; lista suspensa –
nome de 3 servidores; múltipla escolha
com tipos; data; mapa; foto; única
escolha (aprovado reprovado);
assinatura; email.

Plano de ação geoespacial - Licenciamento Ambiental
(Passo 1)

e) Altere o estilo do formulário
(adicionando cores e imagens de
fundo)

f) Altere a mensagem final do formulário

g) Publique o formulário

h) Responda o formulário pelo menos 4
vezes nos mesmos locais da feição.

 



 

2. Criação de Mapas Base
• Inserir a informação Geoespacial

da temática
• Inserir as bases que se deseja 

automação e/ou pesquisa (bases 
existentes para análise dinâmica 
- oficiais e no ONDA) diferentes 
mapas para cada finalidade (ex: 
Gestão, Organização, público)

Plano de ação geoespacial - Licenciamento Ambiental
(Passo 2)

 

Portal ONDA

Mapa

 



 

Portal ONDA

Adicionar item:
• Feição criada
• Da URL Geoportal

(RA, PDOT, 
imagem)

• Do Onda (UC)

 

2. Criação de Mapas Base
a) para acessar a área de mapa clique em "mapa" disponível na

barra superior do portal do ONDA.

b) Ao clicar em adicionar é possível: Pesquisar por camada
(adiciona camadas existentes no ONDA); Procurar Camadas do
Atlas em Tempo Real (serviços disponíveis no pacote do portal);
Adicionar Camada da Web (ex: wms do geoportal); Adicionar
Camada do Arquivo (dado em hardware);

c) No mapa adicione as feições de interesse clicando-se no ícone
adicionar. (busque a feature criada no passo 1, UC em
organização , RA e PDOT via url)

OBS: WMS a camada é raster de visualização e WFS é atributo
configurável

Plano de ação geoespacial - Licenciamento Ambiental
(Passo 2)

d) Após adicionar todas as bases necessárias para
atendimento a demanda do público alvo, edite as
legendas conforme necessidade e clique no ícone de
salvar (Mapa SULAM_sigla, tag: teste, pasta
SULAM_aula).

e) Crie um mapa para cada público. (mapa gestão com
feature gestão, mapa organização com a feature
organização e mapa público com a feature público)

 



 

3. Criação de Painéis
• Construir painéis para cada 

público alvo, exemplos:Painel
Gestão Painel DiretoriaPainel
OrganizaçãoPainel Público 
(diponibilizado no portal 
público)Painel Órgão de Controle

Plano de ação geoespacial - Licenciamento Ambiental
(Passo 3)

l

trole

 

 



 

Criar Painel

 

Criar Título e Tags

 



 

Adicionar itens

 

Adicionar itens

 



 

Adicionar itens:

1. Cabeçalho
2. Painel Lateral
3. Mapa" Mapa Unidades de 

Conservação Gestão Brasília 
Ambiental"

 

Adicionar itens:

1. Cabeçalho
2. Painel Lateral
3. Mapa " Mapa 

SULAM_Sigla_ge
stão"

 



 

Adicionar itens:

1. Gráfico de Série
2. Gráfico de Pizza
3. Indicador
4. Lista
5. Detalhes

 

No painel lateral

Criar Seletor de

Categoria para as 
colunas com ações de:
1. Nome

2. CPF

3. Ato

4. Tipo

 



 

Configurar ações:

1. Gráfico de Série
2. Gráfico de Pizza
3. Indicador
4. Lista
5. Detalhes

 

3. Criação de Painéis
a) Existem várias maneiras de acesso a

aplicação que constrói painéis no ONDA.
Clicando-se na opção de aplicações e
selecionando a ferramenta de painel, ou,
na área de conteúdo do mapa clicando na
opção criar aplicativo da web em seguida
selecionar a ferramenta de painel.

b) Abrirá um pop-up para especificações do
projeto (caso não abra verificar bloqueio
de pop-up no seu navegador). Sempre
preencha todas as informações do painel
lembrando-se sempre de colocar título
compreensível e organizável

Plano de ação geoespacial - Licenciamento Ambiental
(Passo 3)

c) Nesta etapa a ferramenta de painel irá
abrir já com o mapa proposto. Aqui o
mapa será exibido tal qual o projeto do
mapa do passo 2, ou seja, mesmas
camadas. Logo, a camada que estiver
ativa no projeto do mapa estará ativa no
painel.

d) Na ferramenta de painel existem varias
opções de customização do painel
disponível no ícone adicionar

e) ao clicar em cada opção do ícone
adicionar é possível selecionar maneiras
de exibição de conteúdo e customizar o
painel da maneira desejada.

f) Crie: gráfico de série, indicador,
gráfico pizza, lista, detalhes e
painel lateral. Em cada opção
selecionada abre-se um painel
para configuração do item.

g) Arrume o dash da forma
desejada.

h) Crie um Dashboard para cada
público.

 



 

4. Criação de Mapas Interativos
• Criar diferentes mapas 

interativos para cada finalidade 
(ex: Gestão, Organização, 
público). Sugere-se a utilização 
deste para análises básicas, 
geração de relatórios 
automáticos e gestão do dado.

Plano de ação geoespacial - Licenciamento Ambiental
(Passo 4)

 

Criar Mapa Interativo

 



 

Criar Mapa

Camadas:
1. Histórico de Acidentes 

Ambientais
2. Alerta de Supressão
3. Alerta de Queimadas
4. Monitoramento Área 

Contaminada
5. Unidade de Conservação 

Gestão IBRAM

Salvar Mapa

 

Abrir o Web 
AppBuilder

 



 

Criar um Aplicativo
Com o Título
"Consulta 
Monitoramento 
Ambiental + Seu 
Nome"

 

Selecionar um 
Tema

 



 

Selecionar o seu
Mapa criado

 

Configurar 
Widget

 



 

Configurar 
Widget:

1. Exibição
2. Filtro

 

Configurar 
Widget:

1. Exibição

 



 

Configurar 

Widget:

1. Filtro (Camada

Histórico Acidentes)

 

Configurar 
Widget:

1. Filtro(Camada 
de Queimadas)

 



 

 

4. Criação de Mapas Interativos
a) Existem várias maneiras de acesso a

aplicação que constrói mapa interativo.
Clicando-se na opção de aplicações e
selecionando a ferramenta de mapa
interativo, ou, na área de conteúdo do mapa
clicando na opção criar aplicativo da web
em seguida selecionar a ferramenta de
mapa interativo.

b) Abrirá um pop-up para especificações do
projeto (caso não abra verificar bloqueio de
pop-up no seu navegador). Sempre
preencha todas as informações do painel
lembrando-se sempre de colocar título
compreensível e organizável

Plano de ação geoespacial - Licenciamento Ambiental
(Passo 4)

c) Nesta etapa a ferramenta irá abrir já com
o mapa proposto. Aqui o mapa será
exibido tal qual o projeto do mapa do
passo 2, ou seja, mesmas camadas.

d) As ferramentas de edição do mapa são
exibidas a esquerda e divididas em: Tema
(escolha um layout); Mapa (escolha um
mapa de referência); Widget (Escolha
algumas automações); Atributo (escolha
a identidade visual). Ao selecionar cada
aba dessas é possível customizar o mapa
interativo de acordo com suas
necessidades.

c) Crie um webmap utilizando
as aplicações do seu dia a dia
e se possível explore o
módulo de relatório.

 



 

Opção alternativa de fundo de tela – Grafite
Títulos e conteúdo em branco

Gestão da informação (Licenciamento Ambiental)

Observatório da Natureza e 
Desempenho Ambiental - ONDA

 

Temáticas do licenciamento já disponíveis:
Parcelamento Rural

Parcelamento Urbano

CCAI

ASV

Mineração

Gestão
Cada temática deve ter um gestor da informação (edição, inserção, auditoria)

Atribuir edição apenas ao produtor do dado

A organização do dado no portal público é gerido pelo CG – ONDA

Submeter o produto final a GEGEO para Homologação Oficial

 



 

Plano de ação geoespacial - Licenciamento
Ambiental (Passo 5)
5. Automações
• Formulário (survey);
• Aplicação Web (webapp)
• Aplicativo de Campo (fieldmaps)
• Gestão de trabalhos (workforce)

 

 



 

1) Baixe o aplicativo

2) Colete dados

3) Analisar dados

 

Criar

 



 

Criar um 
Novo
Projeto

 

Selecionar
Camada
De
Feição

 



 

Criar o
Projeto

 

Configurar
A Coleta

 



 

Configurar
Aparência
Do Botão

 

Configurar
Dados
Do Botão

 



 

Configurar
Dados
Do Botão

 

Adicionar
Mais de
Uma Camada

 



 

Adicionar
Mais de
Uma Camada

 

Salvar
E
Sincronizar
No Aplicativo
Móvel

 



 

Plano de ação geoespacial - Licenciamento
Ambiental (Passo 6)
6. Tutoriais (storymaps)
• Auxilia na explanação de determinadas atividade;
• Divulgação de atividades ou projetos;
• Permite a inserção de várias aplicações criadas;

 

Preparar um Storymaps

 



 

Estratégia de Conteúdo
Organização dos Dados
Estruturação dos blocos
Design da Informação
Interatividade

 

Técnica do 5W

 



 

Elabore previamente
Título
Subtítulo
Os textos dos parágrafos
Imagens
Os mapas

 

Ferramentas de 
Interatividade

Use a Criatividade
Transmita a mensagem
Compartilhe sua história

 



 

Criar Nova História

 

Título da sua História

 



 

Desenho e Tema 

 

Conte sua História...

 



 

Roteiro StoryMaps

Roteiro Storymaps UCs:
Adicionar camada de UC,
Filtrar uma UC, criar webmap;
Criar storymap, criar um titulo e subtitulo
Abrir o Painel dos Espaços Territoriais Especialmente Protegidos – ETEPs:

Coletar os dados de decreto
Zoneamento e principais informações para destaque,

Criar o embended da pagina do SINJ decreto e
Um botão da página do sinj,
Adicione Imagem
Adicione um Video
Embended do webmap ou adicione um mapa
Embended o painel de ETEPS
Usar uma Caixa Lateral ou Painel Móvel
Usar uma apresentação Guiada ou Mídia Focada

Atividade de StoryMaps:
Selecione uma UC no 
Painel de ETEPs e

Conte sua história...

 

OBSERVATÓRIO DA NATUREZA 
E DESEMPENHO AMBIENTAL -

ONDA
Superintendência de Licenciamento - SULAM
Juliana de Castro
Juliana.freitas@ibram.df.gov.br
Tatiane Correia
tatiane.correia@ibram.df.gov.br

OBRIGADA!

 



 

 

 


