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INTRODUÇÃO

• PRODABEL: guarda do acervo cartográfico cadastral de Belo Horizonte:

• Fotografias aéreas, restituições aerofotogramétricas, cartas temáticas, plantas

particulares de parcelamento, entre outros...

• Mapas básicos convencionais, grandes formatos

• Documentação especializada, frequentemente consultada por munícipes (aproximadamente

200 solicitações por mês)

• Acervo original e singular, o que justifica as iniciativas para modernizar e inovar na

disponibilização dos documentos



CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO DO ACERVO CARTOGRÁFICO 
ANTERIORES AO PROJETO 

Documentos em pastas suspensas, em
móvel deslizante

Documentos em caixas ou
enrolados, em condições
precárias de armazenamento



ETAPAS DO PROJETO

• Inventário para identificação e

quantificação, totalizando 65 mil itens, dos

quais:

• 36mil destinados para guarda

permanente ao órgão responsável

(Arquivo Público da Cidade - APCBH)

• 29 mil avaliados progressivamente.

Após organização, avaliação e descarte,

foram tratados cerca de 17 mil itens.

Exemplar de
documento
destinado
ao APCBH

Documentos
inventariados
e destinados



• Higienização, remoção de grampos, fitas adesivas, sujidades

ETAPAS DO PROJETO

Remoção de fita adesiva com
espátula térmica

Remoção de sujidades com
trincha, juba e pó de
borracha



• Digitalização: scanner A0, arquivos formato tiff, 300 dpi. 

• Digitalização em lote, com produtividade média de 250 itens/dia, em jornada de 4 

horas de trabalho

ETAPAS DO PROJETO

Modelo de scanner A0 utilizado

Processo de digitalização em lote



• Tratamento em software Photoshop, para melhorar aspecto dos arquivos digitais, aplicando 

filtros, remoção de ruídos, aumento da nitidez → padronização visual dos mapas.

ETAPAS DO PROJETO

Mapa digital antes do tratamento Mapa digital tratado



ETAPAS DO PROJETO

• Georreferenciamento das imagens

Imagens georreferenciadas Mosaico das imagens georreferenciadas



ETAPAS DO PROJETO

• Destinação dos documentos convencionais para o Arquivo Público da Cidade de Belo 

Horizonte

Ambiente para tratamento e guarda do acervo no APCBH



ETAPAS DO PROJETO

• Produção de 193 mil mapas temáticos em ferramenta automatizada (Atlas do QGIS)

Mapa anteriormente produzido sob demanda Mapa produzido em massa



ETAPAS DO PROJETO

• Desenvolvimento de aplicação para acesso aos documentos cartográficos cadastrais

Portal de Serviços de Belo Horizonte, onde é possível acessar o acervo cartográfico da cidade.



CONCLUSÃO

• Acervo convencional armazenado em condições apropriadas, garantindo a sua preservação;

• Documentos digitais disponibilizados gratuitamente no portal de serviços da PBH;

• Liberação de profissionais para se dedicarem a outras funções;

• Cadastro Territorial Multifinalitário essencial em todo o processo;

• Para a administração municipal: economia de esforços, melhoria na prestação de serviços;

aumento de eficiência e cumprimento da Lei de Acesso à Informação (2011).
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