
A  Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) disponibiliza aos cidadãos dados geoespaciais de forma online por meio do visualizador 
web BHMAP¹  desde 2011.  Atualmente o BHMAP conta com 170 camadas sob responsabilidade de 15 diferentes órgãos,  
distribuídas em 25 categorias. O sucesso de uma ide municipal baseia-se, dentre outros aspectos, no comprometimento dos 
responsáveis dos órgãos na manutenção dos dados geoespaciais. No painel são apresentadas estratégias utilizadas na 
construção e manutenção da IDE BHGEO para criação e fomento de parceria junto aos produtores de dados da PBH,  a  fim de 
contribuir na estruturação e aprimoramento de outras IDEs. ¹http://bhmap.pbh.gov.br/v2/mapa/idebhgeo
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Coleta de Informações

Órgãos

 
Divulgação Ações / IDE Análises e Definições de 

Prioridades 

Levantamento de informações junto aos responsáveis 
dos dados geoespaciais nos órgãos:: dados produzidos, 
dados utilizados, SIGs, forma de acesso e necessidades. 

Divulgação de conteúdo e realização de eventos: 
disseminação do conhecimento, produtos, divulgação 
dos benefícios e fortalecimento de parcerias e 
oportunidade de ampliação da IDE.

Etapa de aprofundamento do conhecimento do universo 
de dados dos órgãos da PBH: análises quantitativas e 
qualitativas; relatórios, metas, prioridades frente às 
diversidades e ao uso coletivo.

Definição de fluxos de processos, 
modelagem de dados, banco de 
dados, manutenção e suporte

Estruturação Dados 
 Servidor de Mapas

Concepção representação e 
apresentação dado no BHMAP

Estruturação, criação e manutenção dos dados por meio 
de técnicas e recursos tecnológicos. Norma e 
padronização acompanhadas de suporte de 
especialistas. O responsável pelo dado participa 
ativamente do processo.  

Estruturação customizada de dados a partir da 
necessidade do responsável com a finalidade de 
disponibilização no visualzador web BHMAP.

Representação e apresentaçaõ dos dados: semiolologia 
cartográfica, disponibilizsção de atributos e registros 
conforme a partir de interção com o responsável pelo 
dado. Princípio de dado uso abrangente.

Boas parcerias, com comprometimento, 
resultam em boa qualidade dos dados e 
atualização periódica.
Benefícios:
Longevidade uso dado geoespacial 
Universalização da geoinformação
Compartilhamento 
Qualidade
Confiabilidade
Segurança
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