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Aviso de Privacidade 

 

Versão 1 - 30 de novembro de 2022.  

 

 

Olá! 
 

Bem-vindo à Plataforma Estadual de Dados Espaciais Ambientais (PEDEA) do Governo do 

Estado do Ceará! 

 

Nós entendemos que garantir a privacidade vai muito além do cumprimento da legislação: é respeitar 

nossos usuários, bem como honrar os princípios de transparência, segurança e proteção.  

 

Por isso, este Aviso de Privacidade (“Aviso”) tem como objetivo responder aos seguintes 

questionamentos:  

 

1. O que é a Plataforma? 

 

A PEDEA é um software online que disponibiliza dados geográficos de diferentes bancos/bases de dados 

já existentes ou produzidas nos órgãos ambientais. Trata-se de uma iniciativa conjunta da da Secretaria 

do Meio Ambiente (SEMA) e da Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE).  

 

Em conjunto, SEMA e SEMACE realizam essa iniciativa para centralizar e integrar as informações sobre 

a gestão ambiental do Estado do Ceará, dando cada vez mais transparência às políticas públicas e 

subsídios aos gestores públicos para verificar a realidade ambiental do estado.  

  

A infraestrutura da PEDEA é formada por três principais pilares integrados:  

 

1) a base de dados: módulo que abriga e mantém seguro todos os dados da 

plataforma; 

 

2) um servidor geográfico: software que processa os dados persistidos na base de 

dados em mapas digitais e os mantém publicados na internet; e 

 

3) um portal: aplicação que permite visualizar e interagir, de forma intuitiva, todos 

os mapas publicados no servidor geográfico e em outros servidores de mapas 

acessíveis na web; 

 

A Plataforma Estadual de Dados Espaciais Ambientais (PEDEA) é gerenciada pela SEMA/CE, 

CNPJ: 22.156.351/0001-29, com endereço na Av. Pontes Vieira, nº 2666, Dionísio Torres, CEP: 60135-

238, Fortaleza/CE, a qual configura como Controladoras dos Dados para todos os fins relacionados à 

Plataforma.  
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2. A Plataforma trata dados pessoais?  
 

Não! É importante esclarecer que a PEDEA funciona, única e exclusivamente, como um portal expositor 

de informações que não são considerados dados pessoais! Aqui você encontrará informações relativas 

a:   

 

● Biodiversidade 

● Energia e telecomunicações 

● Educação Ambiental 

● Fiscalização ambiental 

● Hidrografia 

● Instrumento e projetos territoriais 

● Recuperação Ambiental 

● Saneamento básico 

● Sistemas de transportes 

● Territórios 

 

3. De onde vem essas informações? 

 

Todas a informações são recebidas das seguintes bases de dados:  

 

Agência Nacional de Mineração (ANM) 

Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) 

ANC - Atlas de Naufrágios do Ceará (ANC) 

Associação de Pesquisa e Preservação de Escossistemas Aquático (AQUASIS) 

Banco Nacional de Dados Oceanográficos (BNDO) 

Cientista Chefe do Meio Ambiente (CCMA) 

Companhia de Água e Esgoto do Ceará (CAGECE) 

Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Ceará (CBMCE) 

Diretoria de Hidrografia e Navegação (DHN) 

Empresa de Pesquisa Energética (EPE) 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

Instituto de Ciências do Mar (LABOMAR) da Universidade Federal do Ceará (UFC) 

Instituto de Meio Ambiente de Caucaia (IMAC) 

Instituto de Meio Ambiente do Município (IMMI) 

Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará  (IPECE) 

Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN) 

Instituto Verde Luz (VERDELUZ) 

Ministério da Infraestrutura (MINFRA) 

Ministério do Meio Ambiente (MMA) 

Programa de Apoio aos Núcleos de Excelência (PRONEX) 

Programa de Avaliação da Potencialidade Mineral da Plataforma Continental Jurídica Brasileira 

(REMPLAC) 

Relação Anual de Informações Sociais (RAIS) 
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Secretaria de agricultura e pesca (SAP) 

Secretaria do Meio Ambiente (SEMA) 

 

Serviço Geológico do Brasil (CRPM) 

Sistema de Apoio ao Monitoramento de Mamíferos Marinhos (SIMMAM); 

Superintendência Estadual do Meio Ambiente (SEMACE); 

Unidades de Conservação (UC’s) Municipais, Estaduais e Federais. 

 

4. Armazenamento e segurança das informações 

 

As informações são armazenadas no banco de dados da SEMA que irão garantir a segurança de tais 

dados. Este armazenamento será pelo tempo que for necessário para cumprir as finalidades pelas quais 

os dados são tratados, a menos que um período de retenção mais longo seja necessário para cumprir 

obrigações legais ou resguardar direitos.  

 

5. Geolocalização 

 

Ao utilizar a ferramenta “marcar sua localização”, o mapa irá mostrar a sua exata localização, fornecida 

pelo seu próprio dispositivo. 

 

Não se preocupe! Nós não temos acesso a essa informação, muito menos a armazenamos! 

Essa ferramenta é apenas para melhorar a sua experiência na utilização da plataforma, e cabe somente 

a você a autorização.  

 

4. Direitos do Titular 

 

Mesmo a PEDEA não realizando tratamento de dados pessoais, você, enquanto titular de dados, possui 

os direitos relativos às suas informações pessoais, contidos no artigo 18 e 19 da LGPD:  

● Ter a confirmação de que os seus dados são tratados pela PEDEA. 

● Acessar os dados coletados. 

● Corrigir os seus dados caso estejam incompletos, desatualizados ou não forem exatos. 

● Pedir que seus dados sejam excluídos, bloqueados, eliminados ou tornados anônimos, se forem 

desnecessários, excessivos ou tratados de forma diferente do que garante a lei. 

● Pedir a portabilidade dos seus dados, ou seja: solicitar que os dados armazenados sejam 

transferidos para outra instituição. 

● Pedir que os dados tratados com consentimento sejam devidamente excluídos. 

● Receber informações sobre as entidades públicas ou privadas com as quais a PEDEA 

compartilha os seus dados pessoais. 

● Se for o caso, ser informada(o) sobre a possibilidade de consentir o uso de dados, além de ser 

informada(o) sobre as consequências no caso de não consentir. 

● Revogar o consentimento. 

 

5. Responsabilidades 

 

A PEDEA é isenta de quaisquer responsabilidades resultantes do tratamento dos dados pessoais 

realizado por outros órgãos do Estado. 
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6. Nossos contatos 

 

Para tirar dúvidas ou exercer os seus direitos como titular, por favor entre em contato pelo e-mail: 

cientistachefesema@gmail.com 

 

7. Este Aviso pode ser atualizado? 

 

Pode ser que algumas informações aqui disponibilizadas sejam atualizadas ou alteradas de tempos em 

tempos. Por isso, aconselhamos que consulte este Aviso periodicamente. 

 

 

 

 

 

 

 


