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RESUMO 

 

 

Todo membro de uma sociedade organizada necessita, em diversas situações  

cotidianas, localizar-se no espaço. O uso de endereços urbanos é a forma de  

localização mais comum, sendo universalmente conhecida e dominada. No  

entanto, nem sempre é possível usar endereços completos, o que compromete  

esforços de georreferenciamento de dados em diversas situações. A presente  

monografia analisa uma forma alternativa de referencia a lugares urbanos: a  

identificação e localização de pontos de referência. Será apresentado o  

caso da cidade de Belo Horizonte, para a qual foram catalogados e  

localizados cerca de 150 pontos de referência. 

 

 

ABSTRACT 

 

Every member of an organized society needs, in various daily situations, to  

locate him/herself in space. The usage of urban addresses is the most usual  

form of expressing an urban location, a form that is universally known and  

recognized. However, it is not always possible to use complete addresses,  

and in consequence georeferencing efforts are sometimes hindered. This  

study analyzes an alternative form of reference to urban places: the  

identification and location of reference points. The case of the city of  

Belo Horizonte, Brazil, will be presented, including a set of about 150  

cataloged and located reference points. 

. 

 

 

  

 



 

 

1 -  INTRODUÇÃO 

 

 

A atuação do homem no espaço sempre ocorreu de forma significativa  e intensificou-se à 

medida que seus ideais foram se transformando. A princípio, o homem primitivo buscava 

apenas a sobrevivência. Hoje, com o advento do Sistema Capitalista, seus objetivos alternaram 

para a acumulação de riqueza e para sobreviver a uma competição de mercado. 

  

Entretanto, em todas as épocas, ações antrópicas acontecem com o conhecimento e 

reconhecimento do espaço. A necessidade de localização para formulação de estratégias é um 

dos fatores mais importantes nas atuações.  

 

Porém, chegou um tempo em que estas estratégias deveriam ser formuladas de forma rápida e 

precisa, dentro de uma questão de tempo-custo. Para participar do modelo competitivo do 

sistema capitalista, é necessário tomar decisões ágeis de modo a diminuir o tempo de 

fomulação/atuação e o custo envolvido. Assim, necessitava-se não só conhecer o espaço, mas 

analisá-lo e interpretá-lo de forma multidisciplinar, interagindo as diversas ciências. 

 

Surge dentro deste contexto a ciência Geoprocessamento capaz de agrupar todas as outras, 

trabalhando com as informações geográficas de maneira sistemática. Estes sistemas de 

informações geográficos permitem a representação do mundo real inter-relacionando dados 

espaciais. Os resultados são informações  apresentadas na forma de gráficos, tabelas e mapas 

os quais ainda podem ser manipulados de acordo com o objetivo, permitindo a obtenção de 

novos dados. 

 

Assim, a partir da criação de SIG (Sistema de Informações Geográficos) a dificuldade de 

localização foi superada. Localizar e identificar elementos no espaço tornou-se uma tarefa 

fácil e ágil.  
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Uma das formas mais comuns de localização é através do endereçamento. A identificação de 

logradouros, ruas, praças, casas, entre outros, é uma ação comum realizada por toda uma 

sociedade.  O SIG permite não só apresentar estes dados, mas representá-los e manipulá-los.  

As formas de consulta, análise e visualização destes dados é uma questão escolhida pelo 

próprio usuário, bem como a acessibilidade que este possui em relação às informações. Para 

esta acessibilidade e representação ocorrerem, é necessário a preparação e modelagem dos 

dados. 

 

A Prefeitura de Belo Horizonte tem trabalhado em projetos para tornar as informações de 

endereçamento de sua cidade acessível a toda sua população. Possui como objetivo a 

disponibilização destes dados em SIG na própria web. 

 

De modo a permitir maior atuação no espaço da cidade de Belo Horizonte, de forma 

democrática, a prefeitura optou por realizar um projeto de roteamento de pessoas e veículos 

denominado Chego lá: Roteamento Urbano Livre dentro da malha viária do município. Este 

projeto está ainda em processo de elaboração. 

 

“Uma alternativa a construir uma interface com o usuário voltada para 
operação stand-alone seria o desenvolvimento baseado na Web, por 
exemplo, com a criação de um Web Service para o ChegoLá. Com isso, a 
interface para operação do sistema poderia ser um browser comum, 
permitindo o acesso pela Internet a partir de qualquer máquina.” 
(PRODABEL, 2002) 

 

Como recursos, serão utilizados roteamento e otimização de redes que consiste na geração de 

busca de localizações por endereço, permitindo ao usuário a criação de rotas sob a malha 

viária de Belo Horizonte em diversas modalidades de transporte. 

 

O usuário será capaz de calcular a distância do percurso, o tempo e o custo para se chegar ao 

local destinado. A pé, de ônibus ou de carro ele poderá rotular seu caminho e apresentá-lo na 

forma de mapas.  
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Informações urbanas como ruas, logradouro, entre outras poderão ser sobrepostas em 

ambiente de web como se estivesse trabalhando no próprio SIG. 

 

Porém, em todo SIG, para alcançar o objetivo desejado, deverá haver tratamento e organização 

do banco de dados a ele associado. Para esta organização, de acordo com a PRODABEL 

(Empresa de Informática e Informação do Município de Belo Horizonte), no projeto Chego 

Lá, será necessário: 

 

“- Rede viária completa do município, bidirecional, em que é possível 

observar os cruzamentos e trechos em que o trânsito de pedestres é 

permitido”; 

 - Rede de circulação viária completa do município, que inclui apenas os 

trechos da malha viária em que é permitido o trânsito de automóveis, 

inclusive com a indicação do sentido de circulação permitido; 

 - Rede de transporte coletivo, dividida entre linhas de ônibus e linhas de 

metrô; 

 - Recursos para localização de endereços e Pontos de Referência utilizados 

pela população como referência geográfica urbana.”(id.,ibid.) 

 

Os dados são reais e serão atualizados pela administração municipal, tendo a possibilidade de 

dividir parte do serviço com a empresa de transporte da cidade, a BHTrans.  

 

 Como produto final, o site na web permitirá ao usuário variedade nas formas de pesquisa 

exigindo o preenchimento de alguns dos seguintes campos: 

 

- Origem do deslocamento; 

- Origem do destino; 

- Tipo de elemento (rua, praça, viaduto, etc.) 

- Ponto de Referência; 

- Tipo de meio de transporte (a pé, automóvel, metro, ônibus) 

- Tipo de pesquisa (tempo gasto, custo e rota) 
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Em seguida, o usuário visualizará sua busca em forma de mapas e tabelas. 

 

Porém, nem sempre se  possui o endereço completo de seu destino. Desde então, aparece a 

necessidade de realizar uma busca de localização através de um endereço incerto, ou melhor, 

de uma aproximação. Assim, surgiu a idéia da criação de Pontos de Referência em Belo 

Horizonte, permitindo a busca por regiões, ou seja, por localização próxima a que se pretende 

alcançar.  

 

Pontos de Referência consiste numa denominação aplicada a qualquer elemento (como uma 

rua, praça, bar, hotel, entre outros) de uma área reconhecida pela população. 

 

Para a criação do banco de dados foram realizados pesquisas em empresas públicas e privadas, 

sites, guias turísticos e catálogos de endereço. 

 

Com o projeto da prefeitura concluído, não somente estas empresas que contribuíram com sua 

realização, mas toda a população que possuir acesso a web e tiver a necessidade  de 

localização poderá usufruir o produto. 
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2 -  IMPORTÂNCIA DOS PONTOS DE REFERÊNCIA 

 

 

A criação do Projeto Chego Lá permitirá o usuário em escolher o ponto de partida e de 

chegada, e formular rotas em vários tipos de trânsito: transporte coletivo, automóvel ou 

mesmo sendo um pedestre. 

 

Diversas aplicações e diversos trabalhos serão realizados a partir deste projeto. Além disto, 

facilitará o desenvolvimento e eficácia de muitas empresas. Geomarketing, segurança e 

turismo são alguns dos ramos que terão vantagens na utilização do site.  

 

Uma empresa de tele-entrega poderá consultar de maneira rápida qual a melhor  rota para sua 

venda. Isto fará com que a entrega seja mais precisa, satisfazendo o cliente e economizando no 

tempo e no custo. Porém, na maioria destes trabalhos é perguntado ao cliente um ponto de 

referência para uma melhor localização. Isto ocorre uma vez que o endereço passado pode 

conter algum erro ou mesmo faltar algum dado, impossibilitando a entrega e invalidando a 

viagem do entregador. 

 

Dentro deste contexto, surge a necessidade de localizar e georreferenciar os Pontos de 

Referência. Não somente uma empresa de tele-entrega, mas toda uma população identifica 

alguns locais de destino através do reconhecimento de alguns pontos na cidade. É muito 

comum receber ou mesmo passar uma informação de um ponto de referência ao invés de um 

endereço específico. É uma forma natural de comunicação. 

 

Suponha-se que um indivíduo queira saber como chegar ao Mercado Central em Belo 

Horizonte. Se lhe informarem que fica próximo à Praça Raul Soares, e ele souber localizá-la, 

pode-se ter tornado mais fácil chegar ao seu ponto de destino ou próximo a ele, que se tivesse 

recebido o nome da rua, o número e o bairro. 

 

Entre pessoas comuns em uma região, ou mesmo para a logística de uma empresa, a 

informação de um Ponto de Referência para localização é um meio vantajoso de identificação 
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do local de destino. A partir do reconhecimento deste, pode-se obter outras informações, que 

antes com o nome do local que se pretendia chegar não eram possíveis. Se uma pessoa deseja  

hospedar-se em algum hotel na avenida do Minas Shopping, consegue todas as informações 

destes, como os nomes e endereços, já que consegue identificar o Ponto de Referência cujo 

endereço próximo aos locais de destino. 

 

Deste então, o georreferenciamento de pontos reconhecidos em uma cidade permite a 

localização a qual podemos qualificar como precisa e imprecisa. Este paradoxo reflete a 

possibilidade de se obter maior precisão de localização de um determinado ponto devido a 

uma aproximação ao destino. Por outro lado, ela é imprecisa uma vez que pode não se dirigir 

diretamente ao ponto determinado, mas a um lugar próximo, incerto. 

 

Como exemplo, um turista que pretende ir a um ponto da cidade em que o informante apenas 

lhe citou um local próximo, consegue chegar ao seu destino  pelo Ponto de Referência e não 

pelo endereço preciso. O informante lhe passou um dado incerto, impreciso, porém, 

aproximado do local, o turista pôde obter outra informação mais detalhada de como chegar ao 

ponto desejando. 

 

Assim, com o trabalho da prefeitura complementado com os Pontos de Referência, localizar-se 

no espaço de Belo Horizonte tornará uma tarefa  em que diversos ramos irão realizar de 

maneira rápida e eficaz. 
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3 -  METODOLOGIA 

 

 

O projeto de Localização de Pontos de Referência em Belo horizonte foi realizado abrangendo 

várias fases de criação de um SIG. Coleta, tratamento, exportação, manipulação, 

estratificação, representação, apresentação e análise dos dados são algumas das etapas 

trabalhadas. 

 

A princípio para a coleta de dados foi requisitado a empresas privadas, municipais e estatais 

dados relativos a pontos de referência identificados em Belo Horizonte. Este pedido realizou-

se através da participação de uma reunião ocorrida no dia 13 de novembro de 2003 como 

tentativa de coleta de informações fornecidas pelos participantes.  

 

A reunião esteve composta por empresas públicas e privadas que discutem diversos assuntos 

voltados à área de Geoprocessamento em Belo Horizonte. 

 

Estiveram presentes representantes da Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa), Prefeitura de Belo Horizonte,  Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE),  Tribunal de Justiça  de Minas Gerais (TJMG), 

URBEL, CORREIOS, Telemar, Secretaria Municipal de Saúde (SMSA-BH) e Câmara 

Municipal. 

 

Observou-se que em muitos setores a tecnologia Geoprocessamento ainda encontra-se em 

implantação, dificultando a disponibilização dos dados para o projeto de localização de Pontos 

de Referência.  

 

Apenas a prefeitura forneceu informações de seu banco de dados, e neste estavam contidos as 

escolas e hospitais da cidade. 

 

Por outro lado, o Grupo de Logradouros se interessou pelo projeto aqui apresentado, uma vez 

que os dados lhes serão úteis em suas funções desenvolvidas. 
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Entretanto, como tais dados não foram adquiridos, optou-se, como alternativa, coletar as 

informações através de sites turísticos e guias turísticos. Bem como catálogos de endereços.  

 

Por outro lado, mediante contato direto, as empresas GeoGeraes Ltda, Imagem Sensoriamento 

Remoto e Prefeitura de Belo Horizonte disponibilizaram dados de postos de gasolina, praças, 

arruamentos, centros de saúde, hospitais e escolas complementando o banco então formado. 

 

Assim, informações provindas de diversas fontes foram utilizadas resultando na necessidade 

de um tratamento como digitação, edição, exclusão e conversão de dados de forma a 

padronizá-los.  

  

Como foram utilizados sites, guias turísticos e catálogos de endereços, a  maioria dos dados 

não possuía referência geográfica. Desta forma, para o georreferenciamento e espacialização 

em elementos gráficos, adotou-se como base a malha viária de Belo Horizonte, realizando 

associações dos  Pontos de Referência a seus respectivos trechos de logradouro através da 

identificação dos endereços específicos.   

 

Na primeira fase do projeto o trabalho foi realizado em ambiente de tabela no software Excel, 

uma vez realizaria apenas a digitação, tratamento e referenciamento dos dados com a tabela da 

malha viária.  

 

Posteriormente, tal tabela foi exportada para o ambiente de Geoprocessamento, utilizando 

assim um software específico a esta área: o ArcView. 

 

Através deste software, foi possível agrupar os diversos dados colhidos, convertê-los para uma 

única projeção, associá-los aos elementos gráficos, e assim, representá-los e apresentá-los em 

forma de mapas.  

 

Além destas funções, o software possui a capacidade de fazer mapas temáticos, revelar 

distribuições dos dados no espaço, criar layout para impressão, criar e editar podendo manter 
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os relacionamentos topológicos. Oferece ainda a visualização de dados, consulta, análise e 

potencialidades de integração permitindo assim analisar a informação geográfica.  

 

Com o SIG relativo a Pontos de Referência de Belo Horizonte espacializados em ambiente 

digital concluído, a fase seguinte do projeto esteve relacionada às formas de aplicação deste, 

desvendando as possíveis consultas que o usuário final poderia requisitar.  

 

Para estas descobertas, o ArcView também foi utilizado, já que proporciona a estratificação  

de diversos mapas em camadas, buscas por seleções, cálculos, entre outras ferramentas, 

permitindo assim análise dos dados e obtenção de novas informações.  

 

“Para tudo isto, dispõe-se de ferramentas de edição gráfica como: 
• Criação de segmentos paralelos; 
• Criação de segmentos perpendiculares; 
• Criação de segmentos usando ângulos e comprimentos; 
• Criação de curvas paramétricas (usando rádios, cordas, 
comprimentos dos arcos, tangentes a um elemento existente, etc.); 
• Divisão de áreas a uma distância o a uma percentagem específica 
do seu comprimento; 
• Criação de pontos a determinados intervalos.”(IMAGEM, 2003) 

 

Além do trabalho de criação de SIG, foi necessário para a criação do projeto busca em 

bibliografia para esclarecimento de diversos conceitos técnicos,  permitindo maior 

conhecimento do Geoprocessamento  e sua aplicação de maneira complementar ao projeto 

Chego Lá desenvolvido pela prefeitura de  

Belo Horizonte, tornado-o assim um produto utilizado por grande diversidade de usuários em 

distintas formas de busca na web..  Segundo a Prodabel, a aplicação do Chego Lá necessita, 

para funcionar, da seguinte aplicação: “Recursos para localização de endereços e pontos de 

referência utilizados pela população como referência geográfica urbana”. 
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4 -  CRIAÇÃO DO BANCO DE DADOS DOS PONTOS DE REFERÊNCIA 

 

 

4.1 - OBTENÇÃO DE DADOS ALFANUMÉRICOS 

 

Neste projeto de localização de Pontos de Referência foram trabalhados dados alfanuméricos 

que compõem o sistema de endereçamento urbano oferecidos pelo grupo de parceria das 

empresas GeoGeraes Ltda. e IMAGEM –Sensoriamento Remoto. Através destas informações 

criou-se um novo banco complementado por dados coletados a partir de sites turísticos da 

região, guias, catálogos de endereços e outros dados fornecidos pelas empresas já citadas e 

pela prefeitura de Belo Horizonte. 

 

A malha viária, denominada StreetBase, oferecida pela GeoGeraes e Imagem possuiu grande 

importância não somente na criação do novo banco de dados, mas como referência e 

georreferenciamento para composição do trabalho. 

 

Tal mapeamento urbano é composto pelos atributos: nome do estado e do município, tipo de 

via, título e nome do elemento, numeração métrica inicial e final (direito e esquerdo), bairro, 

comprimento dos elementos e CEP, considerados indispensáveis à realização do projeto.  

 

Com a base do georreferenciamento organizada, surge a etapa de criação do banco de dados. 

 

Entretanto, para a identificação dos Pontos de Referência foi realizada uma busca mais 

aprofundada, uma vez que os locais teriam que ser reconhecidos pela população.  

 

Para isto, primeiramente, realizou-se uma busca em sites turísticos encontrando alguns pontos 

já catalogados. (figura 1) Em seguida, tal pesquisa foi realizada em catálogos de endereços e 

guias turísticos, identificando os pontos através de grupos das categorias divididas nestes, com 

bares e hotéis.  
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Figura 1 – Site turístico de Belo Horizonte (www. belotur.com.br) 

 
 

 

Em todas as pesquisas realizadas para a coleta de dados buscou-se uma grande variedade de 

informações que podem ser caracterizadas como Pontos de Referência. Foram coletadas as 

seguintes categorias: 

  

 

• Bar; 

• Casa noturna; 

• Cemitério; 

• Cinema; 

• Clube recreativo; 

• Escola; 

• Espaço cultural; 
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• Estádio; 

• Feira; 

• Hospital; 

• Hotel; 

• Igreja; 

• Monumento; 

• Museu 

• Parque; 

• Patrimônios históricos 

• Posto de gasolina; 

• Pousada; 

• Praça; 

• Prédio público; 

• Restaurante; 

• Shopping; 

• Teatro; 

• Transporte; 

• Zoológico 

 

Uma vez que estes dados foram adquiridos através de diversas fontes, e como não estavam 

estruturados em um banco voltado ao SIG, foi necessário tratá-los e separá-los de acordo com 

os atributos desejados. Tal tratamento será descrito mais adiante no item 4.4. 

 

 

4.2 – PRECISÃO CARTOGRÁFICA 

 

A precisão cartográfica de um trabalho depende da qualidade dos dados de origem a ele 

associado.  
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 A base cartográfica do trabalho está relacionada à precisão da malha viária utilizada, o Street 

Base, a qual atende o projeto e é considerada de qualidade uma vez que possui como 

referência dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e órgãos públicos.  

Tais órgãos asseguram a qualidade de seus produtos.  

 

“A precisão cartográfica (do Street Base) requerida nestas aplicações é garantida 

uma vez que são utilizados exclusivamente mapas confiáveis, com indicações de 

coordenadas, além de informações sobre o sistema de projeção, datum e escala. 

Estes mapas são publicados por órgãos oficiais, que dispõem de elementos para 

assegurar seu georreferenciamento, e dessa forma, a fidelidade entre as feições 

gráficas e seus correspondentes no terreno. 

 

Outras bases de dados podem ser simultaneamente visualizadas com o Sistema 

Street Base 1.2, tais como imagens de satélite, setores censitários do IBGE, 

informações dos Correios, pontos notáveis, entre outras informações geográficas 

georreferenciadas. “(IMAGEM, s.d.)”. 

 

 

4.2.1- Street Base 

 

O Street Base são mapas  da malha viária de Belo Horizonte (vide figura 2 e 3) desenvolvidos 

partir de cartas 1:2. 500 e ortofotos de 1999.  
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Figura 2 – Malha viária de Belo Horizonte 

Fonte: IMAGEM 

 



 

 

15

Figura 3 – Street Base da cidade de Belo Horizonte  representado no software ArcView 8.3 

 

 

 

A vetorização deste arruamento foi realizada de modo a permitir a criação de roteirização, 

obter informações sobre pontos específicos e localizar pontos estratégicos.  

 

Possui uma atualização constante, tendo a última registrada em 23 de março de 2003.  
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A atualização da parte gráfica é realizada através de imagens do Satélite QuickBird o qual 

possui resolução espacial de 60 cm. Já os dados alfanuméricos são coletados através de 

trabalhos de campo, guias, lista telefônica e Correios. 

 

Estes mapas são considerados arruamentos inteligentes (vide figura 4) possuindo entre outros 

atributos: 

 

- Id_Log – código do trecho 

 

- Cad_log – código do logradouro 

 

- Tipo - coletado através de lista telefônica, guias e trabalhos de campo -  ex: rua, avenida, 

etc. 

 

- Título e nome  - coletado através de ortofotos, cartas 1:2. 50, lista telefônica, guias e 

trabalhos de campo - Ex.: “Amazonas”  

 

- Numeração inicial e final (à esquerda e à direita) – trabalho de campo e Correios 

 

- CEP – fornecido pelos Correios 

 

- Bairro - coletado através de ortofotos, cartas 1:2. 500, lista telefônica, guias e trabalhos de 

campo 
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Figura 4 – Street Base – arruamento inteligente – representação das variedades de dados 

 

Fonte: IMAGEM 
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4.3 - ESTRUTURAÇÃO DO BANCO DE DADOS 

 

 O banco de dados do projeto, assim como de qualquer SIG, deve atender as possíveis 

pesquisas realizadas pelo usuário. Para isto, considerou-se importante os seguintes atributos 

estruturados descritos nos itens a seguir. 

 

 

4.3.1- DESCRIÇÃO DE ATRIBUTOS 

 

- CATEGORIA 

 

A categoria foi utilizada como forma de codificar cada tipo de elemento trabalhado, 

separando-os em campos e distinguindo-os em relação à duplicidade de nomes dos Pontos de 

Referência (vide tabela 1). 

 

  Quadro 1 - Lista de categorias utilizadas 
Categoria Descrição 

ADE ADEGA 

AER AEROPORTO 

AGC AGENCIA DE CAMBIO 

AGV AGENCIA DE VIAGEM 

ALB ALBERGUES 

APH APART-HOTEL 

ASU ASSOCIAÇÃO DE TURISMO 

BAR BAR 

BIN BINGO 

CAI COMPANHIA AÉREA INTERNACIONAL 

CAN COMPANHIA AÉREA NACIONAL 

CAR COMPANHIA AÉREA REGIONAL 

CEM CEMITÉRIO 

CHO CHOPERIA 

CIN CINEMA 

CNO CASA NOTURNA 
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COM CONSULADO 

CSA CENTRO DE SAÚDE 

ECU ESPAÇO CULTURAL 

ESC ESCOLAS 

EST ESTÁDIO 

FEI FEIRA 

HOS HOSPITAL 

HOT HOTEL 

IGR IGREJA 

LAN LANCHONETE 

MON MONUMENTO 

MUS MUSEU 

OPE ÓRGÃO PUBLICO ESTADUAL 

OPF ÓRGÃO PUBLICO FEDERAL 

OPM ÓRGÃO PUBLICO MUNICIPAL 

PAR PARQUE 

PÇA PRAÇA 

PGA POSTO DE GASOLINA 

PIZ PIZZARIA 

POU POUSADA 

PTU PONTO TURÍSTICO 

RES RESTAURANTE 

RUA RUA 

SHO SHOPPING 

TEA TEATRO 

TRA TRANSPORTE 

ZOO ZOOLÓGICO 

 

 

Em geral, esta codificação é determinada de acordo com as três primeiras iniciais do nome, ou 

três primeiras iniciais de cada palavra que compõem somente um nome.  

Ex.:  HOT – hotel 

        CAI – Companhia Aérea Internacional 
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- NOME_REF 

 

Este campo refere-se ao nome do Ponto de Referência. 

 

Ex: SAVASSI GRILL, o qual está associado ao código RCB – Restaurante  Comida 

Brasileira. 

 

 - NOME_LOCAL 

 

O nome da local determina a denominação do elemento em que o Ponto de Referência se 

situa, seja praça, beco, rua, avenida ou outro tipo. 

 

Ex.: FERNANDES TOURINHO, o qual refere-se ao nome da rua onde esta situado o 

Restaurante Comida Brasileira SAVASSI GRILL. 

 

 - TIPO_LOCAL 

 

O tipo de localidade possui como função classificar o NOME_LOCAL. A classificação variou 

de acordo com as seguintes denominações: acesso, alameda, avenida, beco, rua, estrada, 

marginal, praça, retorno, rodovia e viaduto. 

 

- N 

 

O campo N refere-se ao número de endereço do Ponto de Referência segundo o padrão dos 

correios.  

Ex. SAVASSI GRILL, N 604 

 

- BAIRRO 

 

O atributo  BAIRRO  diz respeito ao bairro de localização do Ponto de Referência. 
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- CEP 

 

Relata o cep de localização do trecho de logradouro onde se situa o Ponto de Referência. 

 

- MUNICÍPIO 

 

Este campo destina-se ao nome do município onde se localiza o Ponto de Referência. 

 

- UF 

 

Refere-se ao nome do Estado onde se localiza o Ponto de Referência. 

 

 

4.4 - TRATAMENTO DOS DADOS  

 

Para inserir dados em SIG é necessário torná-los apropriados segundo alguns parâmetros.  

 

Como o banco de dados do projeto foi extraído de diversas fontes, necessitou-se criar uma 

padronização de forma a torná-los compatíveis com o software de SIG utilizado, o qual optou-

se pelo ArcView 8.3. 

 

 

4.4.1 -  TRATAMENTO DE DADOS COLETADOS 

 

As informações adquiridas através de sites, guias entre outras fontes já mencionadas, foram 

arquivadas em formato.Xls contendo todos os atributos já preenchidos.  Em anexo estão 

catalogadas alguns locais de Belo Horizonte consideradas Pontos de Referência. 
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Entretanto, nas fontes pesquisadas só foi coletada informações alfanuméricas, sem qualquer 

tipo de dado gráfico. Desta forma utilizou-se o Street Base como referencia para a localização 

espacial dos pontos.  

 

Porém, antes de fazer a junção dos dados alfanuméricos com o arquivo gráfico, realizou-se o 

tratamento destes em xls, eliminando todos os “pontos”, “virgulas”, “traços” e “espaços 

excessivos”, bem como os formatando para letra maiúscula,  para assim convertê-los em dbf, e 

assim exportá-lo para o ArcView. 

 

 

4.4.1.1 - Associação das tabelas 

 

Para a associação dos dados alfanuméricos com os arquivos gráficos foi necessário um campo 

em comum nas tabelas trabalhadas (tabela dos pontos de referencia e tabela do Street Base).  

 

Desde então se optou em trabalhar primeiramente apenas com todos os bancos de dados no 

formato xls.  

 

Assim, a tabela do Street Base a qual estava no formato do software ArcView, foi convertida 

em txt e logo em seguida em xls. A partir de então, houve um trabalho manual de localização 

dos Pontos de Referência.  

 

Para cada ponto, foi pesquisado o nome da rua,  praça ou qualquer outra forma de localização 

na tabela do Street Base. Como o banco de dados desta tabela é estruturado por trechos de 

logradouro, foi também necessário localizar através do número de identificação espacial em 

qual estava situado o ponto trabalhado.  Observe o esquema a seguir para melhor explicação 

tendo como exemplo o Restaurante de comida mineira A GRANEL, localizado na rua São 

Paulo, número 957 Lj G4,  Shopping Cidade: 
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PRIMEIRA FASE 

 

- identificação do nome da rua, praça...  

 

Observa-se no quadro abaixo a identificação das eixos de logradouro da rua São Paulo. 

 

 
Quadro 2 – Identificação de rua com a tabela do Street base 
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SEGUNDA FASE 

 

- identificação do trecho de logradouro (número 957) 

 

 
Quadro 3 – Identificação do eixo de logradouro com a tabela do Street base 

 

 

Como pode ser observado, tal restaurante encontra-se nesta linha marcada em amarelo na 

tabela.  

 

 

 

 

 



 

 

25

 

TERCEIRA FASE 

 

- inserção dos dados da tabela de Pontos de Referência na linha identificada. 

 

 
Quadro 4 – Preenchimento dos dados do Ponto de Referencia 

 

Para esta junção foi necessário criar a seqüência de campos da tabela dos Pontos de Referência 

na tabela do Street Base. Conforme descrito abaixo. 

 

 

 
Categoria Nome_ref Nº 
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Para a ocorrência de mais de um Ponto de Referência em uma mesma linha da tabela, ou seja, 

em um mesmo trecho, foi necessário localizar o trecho de logradouro vizinho de modo que os 

dois pontos quando estivessem representados graficamente ficariam emparelhados. Assim, 

bastava inserir os dados numa linha  da tabela em que a numeração fosse aproximada. 

  

 

QUARTA FASE 

 

Referenciado todos os elementos, excluiu-se os campos considerados irrelevantes para a nova 

tabela dos Pontos de Referência, permanecendo o campo ID para o agrupamento no software 

ArcView.  

 

O objetivo de todas estas fases é referenciar os pontos de acordo com o campo ID da tabela do 

Street Base.  

 

 

   4.4.1.2 - Georreferenciamento  

 

Um dos mais importantes recursos de SIG é a capacidade de manipular estruturas segundo 

redes ou grafos, e deles extrair diversas informações as quais podem não ser perceptíveis na 

forma de tabelas. Dependendo da pesquisa que se objetiva, uma tabela não possui a mesma 

capacidade de análise que a representação em mapas permite. Não é uma questão de estética, 

mas de significado e extrapolação. Em muitos casos, pode-se considerar limitados os trabalhos 

realizados em tabelas comparando com diversas ferramentas oferecidas por um SIG. 

 

Tal fato pode ser observado em dados de localização de uma cidade. O nome de uma rua ou de 

um Ponto de Referência não atende um usuário que necessita localizar seu destino 

espacialmente. 
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Porém, para inserir dados em SIG de forma gráfica é necessário identificá-los no espaço, 

interagindo dados alfanuméricos com elementos vetoriais associados a um sistema de 

coordenadas. 

 

Assim, os Pontos de Referência foram georreferenciados através da identificação de seus 

endereços alfanuméricos com a malha viária de Belo Horizonte. 

 

Este processo foi realizado através da ferramenta JOIN do software ArcView, em que as 

tabelas foram associadas, e conseqüentemente, os dados alfanuméricos dos Pontos de 

Referência com os dados gráficos georreferenciados do Street Base. 

 

Para realizar tal junção foi necessário converter a tabela formada na extensão.Xls para um 

formato compatível com o software ArcView. Tal processo é considerado simples, já que 

basta apenas salvar o arquivo xls em  formato dbf e, em seguida, abri-lo no SIG utilizado. 

 

Com as duas tabelas abertas realizaram-se o agrupamento entre elas, como foi dito, através da 

ferramenta JOIN. A partir deste processo, selecionaram-se os dados que contêm os Pontos de 

Referência (vide figura 5) para criar um novo shape, ou seja, um novo arquivo gráfico no 

formato do software ArcView. 
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Figura 5  – Representação dos  trechos de logradouro onde estão localizados alguns Pontos de Referência 

 

 

 

Assim, o georreferenciamento dos dados coletados foi concluído, podendo ser trabalhados na 

forma de tabelas e de mapas. 
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4.4.2 - Tratamento de dados existentes  

 

 

4.4.2.1 -  Praças 

 

O próprio banco de dados do arquivo Street Base possui já algumas informações consideradas 

Pontos de Referência.  

 

Na categoria TIPO da tabela deste arruamento foi possível selecionar todas as praças de Belo 

Horizonte criando um novo arquivo gráfico (vide figura 6)  

 

Após esta criação, agrupou-se estes dados ao banco de dados dos Pontos de Referência, criada 

anteriormente, através da ferramenta MERGE do software ArcView, complementando a 

quantidade de informações disponibilizadas.  

 

Foi possível utilizar tal ferramenta, uma vez que as geometrias dos dados estavam no mesmo 

formato (linha), e  os campos de suas tabelas eram idênticos. 

 
Figura 6 – Representação de praças selecionadas na malha viária de Belo Horizonte 
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4.4.2.2 -  Postos de gasolina, hospitais, escolas e centros de saúde 

 

 

Em Geoprocessamento é muito importante a pesquisa e utilização de dados já existentes.  Esta 

utilização significa economia de custo e principalmente tempo.  Entretanto deve-se precaver 

na qualidade e compatibilidade dos dados a serem reaproveitados. Em qualquer parte do 

desenvolvimento de um projeto em SIG, todo trabalho realizado pode ser afetado e mesmo 

invalidado devido à qualidade das informações utilizadas. 

 

Felizmente, tal fato não foi ocorrido neste projeto, uma vez que as fontes dos dados 

georreferenciados são confiáveis. Foi observado que o aproveitamento destes enriqueceria as 

informações disponibilizadas através do projeto.  

 

Tabelas de centros de saúde, hospitais e escolas foram disponibilizadas pela Prodabel: órgão 

municipal responsável pelo Geoprocessamento e Informática em Belo Horizonte.  Todas elas 

estavam representadas graficamente sob a forma de ponto. Entretanto, apenas a tabela de 

hospitais possui o endereço de localização dos elementos, como o nome da rua e o número da 

edificação.  

 

Da mesma forma que a Prodabel, a empresa GeoGeraes disponibilizou dados de postos de 

gasolinas de Belo Horizonte  georreferenciados.  

 

Por mais que algumas destas tabelas possuíam o endereço de localização, a metodologia de 

tratamento aplicada foi à mesma das que não possuíam tais campos, uma vez que já se 

encontravam espacializados, ou melhor, georreferenciados.  

 

Depois de converter todas as tabelas para o formato do software utilizado e projeção 

cartográfica adotada foi necessário realizar a estruturação delas, de modo a torná-las 

compatíveis para a próxima etapa do trabalho: o agrupamento com o banco de dados dos 

pontos de referencia. 
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Num primeiro momento da estruturação,  cada tema (postos de gasolina, hospitais, escolas e 

centros de saúde) foi sobreposto sob a malha viária de Belo Horizonte. A partir deste 

momento, realizou-se uma pesquisa  por atributos de forma a selecionar todas as linhas que 

continham tais pontos sobrepostos.  

 

Desde então, criou-se um novo arquivo gráfico com esta seleção. 

 

Para as linhas que continham mais de um ponto adotou-se a metodologia de trabalhar como 

base referencial o trecho de logradouro vizinho. Assim, os pontos ficariam emparelhados de 

modo a permitir ao usuário a busca pela aproximação. Os dados do ponto excluído foram 

transferidos para a tabela de seu trecho considerado vizinho. Tal fato não prejudicaria o 

trabalho, pois o usuário poderá localizar a aproximação do seu local de destino,  já que terá 

todos os dados para realizar tal pesquisa.   

 

Desta forma, a quantidade de pontos dos elementos trabalhos nesta etapa (postos de gasolina, 

hospitais, escolas e centros de saúde) é a mesma do número de trecho selecionados e 

exportados como uma nova tabela. Então, inseriu nestas duas tabelas envolvidas uma coluna 

em comum, denominada ID_REF¨para realizar o agrupamento dos dados.  No arquivo de 

trechos de logradouro (linhas), esta coluna foi preenchida com uma numeração seqüencial sem 

qualquer tipo de critério. Já para as tabelas de pontos (hospitais, postos, escolas e centros de 

saúde), realizou-se um trabalho minucioso, na medida em deveria procurar o número da 

ID_REF correspondente ao trecho que estava sobreposto e então digitá-lo. 

 

A partir da criação destas colunas, concretizou-se o agrupamento entre elas, de forma a 

completar a tabela dos pontos com os dados dos trechos de logradouro. Desde então, restou-se 

apenas editar os dados, excluir as colunas desnecessárias e inserir aquelas consideradas 

importantes, como o campo CATEGORIA. 

 

Terminado este trabalho, o projeto passou para a fase em que arquivos gráficos e 

alfanuméricos estão concluídos, porém em formatos distintos: ponto e linha. 
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4.4.3 - Geometria 

 

O objetivo do projeto é criar Pontos de Referência, assim a geometria de cada componente 

deverá ser representada sob a forma de ponto.  

 

Como parte do SIG do projeto foi originado a partir da malha viária de Belo Horizonte, sua 

geometria encontra-se no formato de linha. Assim, foi necessário um novo tratamento nos 

dados. 

 

Com a ferramenta X_TOOLS do software ArcView, foi possível converter os arquivos 

gráficos  de linha para ponto, através da criação de um novo arquivo gráfico com o mesmo 

banco de dados e mesma localização espacial: pontos no centro de cada trecho correspondente.  

 

Assim, a partir desta conversão, restou apenas agrupar todos os dados que já estão em forma 

de ponto, trabalhado até o momento, através da função MERGE criando um só banco de dados 

dos Pontos de Referência. (vide figura 7) 
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Figura 7 – Apresentação final do trabalho: Pontos de Referência  e seu respectivo banco de dados 
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5 - FORMAS DE PESQUISA 

 

Como já foi mencionado, um SIG é estruturada de forma a atender de maneira rápida e eficaz 

a possível pesquisa realizada pelo usuário final.  

 

Neste projeto de localização de pontos de referencia em Belo Horizonte, antes disponibilizado 

na web através do projeto da prefeitura, já possui grande importância no que diz respeito à 

utilização.  

 

Várias pesquisas podem ser realizadas de acordo com os campos estruturados como, por 

exemplo, a localização de todos os restaurantes contidos no banco de dados, ou então o 

traçado de uma rota para percorrer vários pontos turísticos na cidade. Através deste SIG estas 

e outras formas de pesquisa são possíveis.  

 

Em resumo, o usuário poderá situar-se e localizar dados de endereço de acordo com o nome 

do destino, o endereço, o bairro, cep, eixo de logradouro,  tipo, categoria, bem como traçar 

estratégias e realizar análises para um melhor desenvolvimento de seu objetivo. 
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6 - DIFICULDADES 

 

Durante o desenvolvimento do trabalho, várias dificuldades foram apresentadas, desde a parte 

da coleta dos dados à criação final do banco.  

 

Observaram-se falhas nos sites de busca, como defasagem de dados, erros ortográficos e 

gramaticais, assim como na própria classificação dos elementos, o que dificultou a localização 

dos pontos no banco de dados da malha viária, bem como a necessidade de realizar um 

processo de digitação nas tabelas. 

 

Outra dificuldade apresentada diz respeito à própria criação do banco, já que somente a 

prefeitura e as empresas GeoGeraes e Imagem disponibilizaram dados. Tal fato fez com o 

trabalho ficasse restrito mais a informações retiradas em sites, guias turísticos e catálogos.  

 

Além destes, houve um trabalho mais detalhado em relação à identificação do número de cada 

Ponto de Referência de origem de sites e guias turísticos, pois foi  realizada através do  banco 

de dados do Street Base, o qual está dividido em trechos de logradouro, tendo seus atributos 

separados em inicio e fim e em lado esquerdo e direito. Para isto, quando o número não era 

encontrado na tabela da malha viária, havia a necessidade de confirmá-lo no catálogo de 

endereços, já que, como foi dito, as informações destas fontes trabalhadas encontravam erros.  

 

Também, foi considerada dificuldade a ocorrência de mais de um Ponto de Referência em um 

mesmo trecho de logradouro. Tal problema foi solucionado com o referenciamento e 

georreferenciamento de um dos pontos num trecho de logradouro vizinho. Tal metodologia foi 

adotada uma vez que o objetivo do trabalho é identificar localidades que sirvam como 

referência, ou melhor, como aproximação ao destino pretendido, e não catalogar e localizar os 

pontos especificamente. Isto ocorreu, uma vez que não foi possível encontrar as coordenadas 

x,y de cada um dos elementos envolvidos para assim georreferenciá-los separadamente.  
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Por mais que se encontraram dificuldades, o objetivo do trabalho foi alcançado, sendo possível 

a sua disponibilização à Prefeitura, para o desenvolvimento do projeto de roteamento de Belo 

Horizonte na web. 
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7 - CONCLUSÃO  

 

O projeto Localização de Pontos de Referência em Belo Horizonte passou por todas as fases 

na criação de um SIG: coleta, tratamento, exportação, manipulação, estratificação, 

representação, apresentação e análise dos dados.  

 

Tal fato ocorreu, pois se tratou de um trabalho em que foi considerado três SIGs de estruturas 

distintas (Street Base, dados fornecidos pela prefeitura e pela empresa GeoGeraes), bem como 

coleta de dados em diversas fontes as quais representavam estes em várias formas. 

 

A partir destes dados, foi possível realizar a estruturação em um só banco, associando 

elementos gráficos em forma de ponto, porém se baseando em outro arquivo em forma de 

linha. 

 

Contudo, o projeto permitiu o aprendizado das diversas fases de criação de   um SIG, bem 

como o desenvolvimento da continuidade do trabalho, como na forma de atualização.  

 

Assim, como sugestão, existe a possibilidade de atualizar estes dados através da sobreposição 

por imagens de satélites de alta resolução, bem como a criação não só de pontos de referencia, 

mas áreas. Elementos pequenos como algumas praças e edificações são considerados pontos. 

Porém, aqueles em que possuem áreas significativas, como o Parque Municipal, podem ser 

vetorizadas sob a forma de polígono impedindo que o usuário, como exemplo, possa ficar em 

dúvida na localização de um destino aproximado a este elemento.  

 

Recomenda-se a utilização de imagens de satélites uma vez que sua obtenção é mais rápida 

que a de uma fotografia aérea, seu custo mais acessível e sua precisão compatível.  

 

Como exemplo cita-se as imagens do Satélite  Quick Bird o qual possui uma resolução 

espacial de 60 cm e radiométrica de 11 bits obtidas a partir de bandas pancromáticas e 

multiespectrais. Tais imagens, devido à grande resolução e por ser ortorretificada, ou seja, 

com distorções corrigidas garantindo uma precisão planialtimétrica satisfatória, permite a fácil 
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identificação  de objetos e assim a vetorização destes. Da mesma forma que o Street Base é 

atualizado, o mesmo poderá ocorrer com os Pontos de Referência. 

 

Além destas sugestões, apresenta-se também a possibilidade de criar um catálogo em ambiente 

de web para eliminar a ambigüidade de nomeação dos Pontos de Referência. O nome 

Tiradentes em Belo Horizonte, por exemplo, pode tornar a busca da localização confusa, pois 

se refere ao mesmo tempo rua, beco e praça, situados, respectivamente, nos bairros 

Piratininga, Alto Vera Cruz e Funcionários. Assim, com este catálogo, o usuário digita o nome 

que procura, e em seguida aparece às opções de elemento deste nome com os respectivos 

códigos de categorias. A partir de então, o usuário saberá qual tipo de elemento ele estará 

procurando. 

 

Desta forma o trabalho realizado possui várias utilizações. Além de servir de base para o 

projeto Chego Lá, poderá ser utilizado  em trabalhos de diversas empresas bem como no 

desenvolvimento de outros projetos acadêmicos.  
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ANEXO 

 
CATE

GORIA

NOME_REF NOME_LOCAL TIPO_LOCAL N 

ADE CACHACA DO SERRO DO CONTORNO AVENIDA 1451 

ADE ADEGA DA PINGA  DO CONTORNO AVENIDA 7224 

ADE ALAMBIQUE CACHACARIA E ARMAZEM RAJA GABAGLIA AVENIDA 3200 

AGV BBTUR VIAGENS E TURISMO BRASIL AVENIDA 1913 

AGV ACTA TURISMO E VIAGENS  CLAUDIO MANOEL RUA 198 

AGV CAMBIOTUR CAMBIO E TURISMO CURITIBA RUA 855 

AGV ABRA INTERNACIONAL GUAJAJARAS RUA 977 

AGV NOTRE DAME TURISMO DOS OTONI RUA 296 

AGV MINAS CAMBIO TAMOIOS RUA 310 

AGV ACOTUR TURISMO TUPIS RUA 38 

ALB AJ SOSSEGO DA PAMPULHA CORONEL JOSE DIAS BICALHO AVENIDA 1258 

ALB ALBERGUES POUSADINHA MINEIRA  ARAXA RUA 514 

ALB ALBERGUE DA JUVENTUDE CHALE MINEIRO SANTA LUZIA RUA 288 

APH LA PLACE APART HOTEL CRISTIANO MACHADO AVENIDA 1587 

APH METROPOLITAN APART HOTEL GETULIO VARGAS AVENIDA 286 

APH MAX SAVASSI APART SERVICE ANTONIO DE ALBUQUERQUE RUA 335 

APH APART HOTEL SAINT MARTIN CORONEL JOSE BENJAMIM RUA 417 

APH BRISTOL PAMPULHA LIEU APART HOTEL DESEMBARGADOR PAULA MOTA RUA 187 

APH GOLDEN PLAZA APART HOTEL RIO DE JANEIRO RUA 1436 

APH LE FLAMBOYANT HOME SERVICE RIO GRANDE DO NORTE RUA 1007 

APH CHAMPAGNAT RESIDENCE SERVICE SANTA RITA DURAO RUA 1000 
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APH ALGARVE APART HOTEL  SAO PAULO RUA 1628 

APH GUIGNARD RESIDENCE SERVICE TOME DE SOUZA RUA 1075 

BAR BINGO STAR AMAZONAS AVENIDA 500 

BAR 171 GRILL BIAS FORTES AVENIDA 541 

BAR RECICLO  ASMARE CULTURAL DO CONTORNO AVENIDA 10564 

BAR BARRA BEER OTACILIO NEGRAO DE LIMA AVENIDA 21 

BAR MARIA DE LOURDES BOTEQUIM  BARBARA HELIODORA RUA 141 

BAR ALBANOS PIUMI RUA 611 

CAI AIR CANADA PRUDENTE DE MORAIS AVENIDA 135 

CAI AIR FRANCE DA BAHIA RUA 1345 

CAI AVANT AIRLINES  ESPIRITO SANTO RUA 1204 

CAI AEROPERU FERNANDES TOURINHO RUA 602 

CAN VARIG GETULIO VARGAS AVENIDA 840 

CAN VASP GETULIO VARGAS AVENIDA 1492 

CAR RIO SUL GETULIO VARGAS AVENIDA 840 

CAR NORDESTE LINHAS AEREAS GETULIO VARGAS AVENIDA 840 

CAR TOTAL LINHAS AEREAS BOAVENTURA RUA 2312 

CAR PANTANAL FERNANDES TOURINHO RUA 999 

CHO CAFETERIA & CHOPPERIA VIENA  DO CONTORNO AVENIDA 3968 

CHO KRUG BIER PAULO CAMILO PENA AVENIDA 736 

CIN ESPACO UNIBANCO BELAS ARTES LIBERDADE GONCALVES DIAS RUA 1581 

CIN CINECLUBE UNIBANCO SAVASSI LEVINDO LOPES RUA 358 

CIN LA BOCCA 12 OURO PRETO RUA 103 

CNT BOITE SKORPIUS NEW CRISTOVAO COLOMBO AVENIDA 571 

CNT NEW SAGITARIUS NIGHT CLUB ALFENAS RUA 27 
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CNT BLACKMAIL PIANO BAR  GONCALVES DIAS RUA 981 

CON  EL SALVADOR BRASIL AVENIDA 84 

CON  BELGICA  CARANDAI AVENIDA 1115 

CON  COSTA RICA FRANCISCO SA AVENIDA 620 

CON  ESPANHA RAJA GABAGLIA AVENIDA 1001 

CON  CORPO CONSULAR CURITIBA RUA 778 

CON  CORPO CONSULAR MARQUES DE MARICA RUA 377 

CON  ALEMANHA TIMBIRAS RUA 1200 

ECU SERRARIA SOUZA PINTO ASSIS CHATEAUBRIAND AVENIDA 809 

ECU MERCADO CENTRAL AUGUSTO DE LIMA AVENIDA 744 

ECU CASA DO BAILE OTACILIO NEGRAO DE LIMA AVENIDA 751 

ECU CENTRO CULTURAL DA UFMG SANTOS DUMONT AVENIDA 174 

ECU CENTRO DA CULTURA DA BAHIA RUA 1149 

ECU MINASCENTRO CURITIBA RUA 1264 

EST MINEIRINHO ESTADIO JORNALISTA FELIPE 

DRUMMOND 

ANTONIO ABRAHAO CARAM AVENIDA 1001 

EST MINEIRAO ESTADIO GOVERNADOR 

MAGALHAES PINTO 

ANTONIO ABRAHAO CARAM AVENIDA 1001 

HOT OTHON PALACE AFONSO PENA AVENIDA 1050 

HOT HOTEL SERRA NEGRA BANDEIRANTES AVENIDA 1210 

HOT MERCURE APARTMENTS BELO HORIZONTE 

LOURDES 

DO CONTORNO AVENIDA 7315 

HOT OURO MINAS CRISTIANO MACHADO AVENIDA 4001 

HOT BOULEVARD PLAZA GETULIO VARGAS AVENIDA 1640 

HOT BELO HORIZONTE PLAZA TIMBIRAS RUA 1660 
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IGR NOSSA SENHORA DE LOURDES DA BAHIA RUA 1596 

IGR BOA VIAGEM SERGIPE RUA 175 

IGR SAO JOSE TUPIS RUA 164 

MUS MUSEU DE MINERALOGIA PROFESSOR 

DJALMA GUIMARAES  

BIAS FORTES AVENIDA 50 

MUS MUSEU MINEIRO JOAO PINHEIRO AVENIDA 342 

MUS MUSEU DO TELEFONE AFONSO PENA AVENIDA 4001 

PIZ PIZZARELA  CONSUL ANTONIO CADAR AVENIDA 122 

PIZ LA FARINA DO CONTORNO AVENIDA 3575 

PIZ FIORI  CRISTIANO MACHADO AVENIDA 645 

PIZ MARILIA PIZZERIA MARILIA DE DIRCEU RUA 189 

PIZ LA FARINA PIUMI RUA 339 

RES ZUR KNEIPE CANAPE MAJOR LOPES RUA 470 

RES BADEJO  RIO GRANDE DO NORTE RUA 836 

RES Kbab AFONSO PENA AVENIDA 2483 

RES VILA ARABIA PERNAMBUCO RUA 781 

RES SAVASSI GRILL  FERNANDES TOURINHO RUA 604 

RES CASA GOYA FERNANDES TOURINHO RUA 390 

RES LE BISTRO MONTES CLAROS RUA 429 

RES FARROUPILHA AFONSO PENA AVENIDA 3481 

RES CHURRASCARIA RODEIO  DO CONTORNO AVENIDA 8222 

RES CHURRASCARIA E ADEGA DO SUL DO CONTORNO AVENIDA 8835 

RES BABY BEEF CRISTIANO MACHADO AVENIDA 4000 

RES RAJA GRILL  RAJA GABAGLIA AVENIDA 3375 

RES ESOPO  DOS FLAMBOYANTS ALAMEDA 285 
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RES L UNICO DO CONTORNO AVENIDA 5727 

RES SANTA FE RESTAURANT PERNAMBUCO RUA 800 

RES RESTAURANTE SENAC TUPINAMBAS RUA 1038 

RES RISTORANTE PUNTO D ORO BANDEIRANTES AVENIDA 174 

RES GALETO ITALIA CRISTIANO MACHADO AVENIDA 1794 

RES LA TRAVIATA CRISTOVAO COLOMBO AVENIDA 282 

RES GALETO ITALIA ALAGOAS RUA 1417 

RES SPLENDIDO RISTORANTE  LEVINDO LOPES RUA 251 

RES VECCHIO SOGNO RISTORANTE MARTIM DE CARVALHO RUA 75 

RES BUONA TAVOLA TRATTORIA SANTA RITA DURAO RUA 309 

RES YO! SUSHI DELIVERY GONCALVES DIAS RUA 92 

RES SUSHINAKA PROFESSOR MORAIS RUA 652 

RES ROKKON SAO PAULO RUA 2164 

RES XICO DA KAFUA ITAU AVENIDA 1195 

RES COZINHA DE MINAS DO CONTORNO AVENIDA 4570 

RES RANCHO FUNDO PROFESSOR MARIO WERNECK AVENIDA 1000 

RES ALAMBIQUE CACHACARIA E ARMAZEM  RAJA GABAGLIA AVENIDA 3200 

RES PAIOL GRILL CEARA RUA 630 

RES XAPURI MANDACARU RUA 260 

RES D LUCINHA PADRE ODORICO RUA 38 

RES A GRANEL SAO PAULO RUA 957 

RES D LUCINHA SERGIPE RUA 811 

RES MESTRE CUCA TUPINAMBAS RUA 397 

RES TABERNA BALTAZAR ORIENTE RUA 571 

RES RESTAURANTE DO PORTO  PORTO DO ESPIRITO SANTO RUA 1507 
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BACALHAU 

RES TABERNA E ADEGA ALDEIAS DE PORTUGAL PARAISOPOLIS RUA 738 

RES VERDE GAIO SANTA CATARINA RUA 778 

RES VITELO S FRANCISCO DESLANDES AVENIDA 104 

RES CERVEJARIA BRASIL AIMORES RUA 90 

RES GALETERIA JARDIM CARIJOS RUA 440 

RES SABOR SILVESTRE IRAI RUA 43 

RES ARROBA PARRILLA E CHOPERIA PROFESSOR MORAIS RUA 158 

RES BAIUCA  RAMALHETE RUA 499 

RES MANDALA  CLAUDIO MANOEL RUA 875 

RES NATURALMENTE RIO DE JANEIRO RUA 1197 

TEA TEATRO ALTEROSA ASSIS CHATEAUBRIAND AVENIDA 499 

TEA TEATRO DA MACONARIA MINEIRA BRASIL AVENIDA 478 

TEA TEATRO DO CENTRO CULTURAL UFMG  RAJA GABAGLIA AVENIDA 174 

TEA TEATRO DA PRACA AFONSO ARINOS PRACA 19 

TEA TEATRO DA BIBLIOTECA PUBLICA  SALA 

MULTIMEIOS  

DA LIBERDADE PRACA 21 

TEA TEATRO DO CENTRO CULTURAL PIO XII ALVARENGA PEIXOTO RUA 1679 

TEA LAPA MULTISHOW ALVARES MACIEL RUA 312 

TEA TEATRO DE BOLSO ARAGUARI RUA 1453 

TEA TEATRO DA CIDADE DA BAHIA RUA 1341 

TEA TEATRO DO ICBEU DA BAHIA RUA 1723 

TEA TEATRO DO ESPACO CULTURAL PRODEMGE DA BAHIA RUA 2287 

TEA CASA DE TEATRO PORTEIRINHA RUA 90 

TEA TEATRO CLARA NUNES  IMPRENSA OFICIAL RIO DE JANEIRO RUA 1063 
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TEA TEATRO DA ASSEMBLEIA RODRIGUES CALDAS RUA 30 

TEA TEATRO DO NET TIMBIRAS RUA 1605 

TEA  PALACIO DAS ARTES AFONSO PENA AVENIDA 1537 

TRA CBTU  STUBH  DEMETRO JANUARIO RUA 181 

ZOO ZOOLOGICO OTACILIO NEGRAO DE LIMA AVENIDA 8000 

 
 


