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Resumo 

 

Os SIGs podem ser excelentes ferramentas para a gestão e planejamento, por esse 

motivo nesse trabalho apresentamos uma proposta de criação de um Sistema de 

Informações Geográficas para a os bens culturais de Minas Gerais. 

Foi criado inicialmente um banco de dados culturais protegidos de todo o Estado, 

para então podermos montar o SIG. 

Com este SIG foi possível realizar uma série de consultas e analises destes dados 

culturais, além de montagem de vários mapas temáticos de natureza cultural para o Estado. 

Como é uma proposta para uma instituição pública o IEPHA\MG, procuramos 

também escolher ferramentas mais adequadas possíveis para a execução deste SIG de 

forma que não se mantivéssemos a qualidade. 

Ao fim do trabalho foi elaborado um mapa com um índice de proteção cultural do 

Estado de Minas Gerais, como uma forma de demonstrar algumas das capacidades de um 

SIG. 

Também foi criado um banco de dados unificado que permite consultas de várias 

informações a respeito dos bens culturais protegidos em Minas Gerais. 

Com este trabalho ficou comprovado que o “SIG cultural” tem funcionalidades que 

garantem sua eficiência e a qualidade no processo de gestão do patrimônio cultural do 

Estado de Minas Gerais. 
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Introdução 

 Desde sua criação em 1971, o Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico 

de Minas Gerais, IEPHA/MG é o responsável por pesquisar, proteger e promover os 

patrimônios cultural, histórico, natural e científico, de natureza material ou imaterial, de 

interesse de preservação no Estado de Minas Gerais. 

“SS 1º Para efeito do disposto neste Regulamento são considerados patrimônios 

culturais, os bens de natureza material e imaterial que façam referência à 

identidade cultural e à memória social do Estado, quais sejam:  

I - os núcleos e conjuntos urbanos e paisagísticos;  

II - as edificações públicas e privadas de qualquer natureza ou finalidade;  

III - os sítios arqueológicos, espeleológicos, paleontológicos e paisagísticos;  

IV - os bens móveis, as obras de arte integradas, os equipamentos urbanos, 

marcos e objetos isolados ou integrados à arquitetura e aos conjuntos urbanos;  

 

V - os objetos arqueológicos e os suportes de técnicas construtivas tradicionais;  

VI - as tradições, os costumes, rituais, as festas das comunidades, manifestações 

literárias, musicais, plásticas, cênicas e lúdicas, os mercados, as feiras, os 

santuários, as praças e demais espaços onde se concentram e reproduzem 

práticas culturais coletivas; e  

VII - outros bens e direitos de valor cultural, artístico, estético, histórico, natural, 

paisagístico e científico de interesse de preservação ou protegidos pelo Estado”. 

(Estatuto do IEPHA\MG,  DECRETO Nº 44.780, DE 16 DE ABRIL DE 2008) 

 

No decorrer dessas décadas de existência, muitos documentos foram produzidos a 

respeito desses “bens culturais”1 de todo o Estado de Minas Gerais, e diferentes medidas 

para a organização desses dados foram tomadas. Essa grande base de dados gerada tem 

uma série de funções e finalidades, dentre estas funções pode-se destacar os dados 

utilizados para o cálculo de distribuição do ICMS cultural entre os municípios do Estado 

                                                           

1
 Neste trabalho utilizaremos o termo bens culturais para tratar de todos os tipos de patrimônios de 

responsabilidade do IEPHA/MG, sejam eles patrimônios culturais, históricos, naturais e científicos, de 
natureza material ou imaterial 
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de Minas Gerais, ou mesmo os dados necessários para a gestão e para o próprio 

planejamento de ações para proteger e promover os bens culturais do Estado. 

Com atual modernização do instituto e a inserção de uma série de profissionais por 

meio de concurso público realizado em 2006, novas formas de organização e manutenção 

destes dados tornam-se possíveis.  

Atualmente os dados sobre os bens culturais Tombados do Estado estão 

concentrados na Diretoria de Promoção em forma de lista periodicamente atualizada por 

esta diretoria. Também, nessa diretoria, se encontram os dados referentes aos bens 

culturais de natureza imaterial, esses, entretanto, não constavam de uma lista específica, 

mas foram organizados recentemente pela Gerência de Patrimônio Imaterial.  

No caso de bens Tombados a lista é composta por campos relativos aos, tipo de 

bem Tombado, nível do Tombamento, categoria do bem Tombado e ainda o ano de 

aprovação do Tombamento. Já a listagem dos bens culturais de natureza imaterial, é 

organizada com os campos, nome do bem imaterial, categoria do bem, situação do bem, e 

ano de referência. 

A partir dessa organização inicial dos dados foi possível a criação de um banco de 

dados dos patrimônios culturais em Minas Gerais de forma unificada. 

Anteriormente a essa proposta, o IEPHA\MG já havia iniciado uma organização 

unificada dos patrimônios culturais em Minas Gerais, com o Inventário de Proteção ao 

Acervo Cultural de Minas Gerais - IPAC/MG dentre seus objetivos, dois são mais 

próximos aos objetivos deste trabalho, são eles: 

• Instrumentalizar as ações no âmbito estadual, regional e municipal através 

da atuação do poder público 

• Subsidiar diagnósticos e pesquisas voltadas ao planejamento urbano e 

regional, turístico e ambiental, a educação patrimonial, programas de 

revitalização de centros históricos e salvaguarda de manifestações culturais 

de toda natureza; 
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Esse banco de dados unificado do IPAC também foi utilizado como base de dados 

desse trabalho, e pode ser útil inclusive na visualização do espaço de abrangência do IPAC 

frente à distribuição dos bens culturais em todo o Estado. 

Esse trabalho utiliza uma outra forma de se organizar os dados gerados, a partir da 

criação de um banco de dados geográficos. Banco de dados este, que é a base de 

estruturação para a implantação de um SIG, como mostrado na figura 1 abaixo: 

 

Figura 1 – Arquitetura de sistemas de informação geográfica 

(Fonte: (QUEIROZ, R. Gilberto e FERREIRA, R. Karine, 2006) 

 

Recentemente, o IEPHA\MG implantou uma regionalização cultural do Estado de 

Minas Gerais, com esse recorte espacial espera-se uma melhor gestão do patrimônio 

cultural estadual, e será baseado nessa divisão que o Instituto pretende organizar e planejar 

as políticas de proteção e preservação dos bens culturais mineiros. 

Dessa forma é ainda mais interessante dispor de ferramentas de avaliação e análise 

espacial para alcançar de maneira mais eficiente os objetivos e obrigações do Instituto. A 

adoção de um SIG abre possibilidade para uma ampla gama de estudos e análises espaciais 

das informações. 
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“O termo sistemas de informação geográfica (SIG) é aplicado para sistemas que 

realizam o tratamento computacional de dados geográficos. A principal diferença 

de um SIG para um sistema de informação convencional é sua capacidade de 

armazenar tanto os atributos descritivos como as geometrias dos diferentes tipos 

de dados geográficos. Assim, para cada lote num cadastro urbano, um SIG 

guarda, além de informação descritiva como proprietário e valor do IPTU, a 

informação geométrica com as coordenadas dos limites do lote. A partir destes 

conceitos, é possível indicar as principais características de SIGs: 

• Inserir e integrar, numa única base de dados, informações espaciais 

provenientes de meio físico-biótico, de dados censitários, de cadastros 

urbano e rural, e outras fontes de dados como imagens de satélite, e 

GPS. 

• Oferecer mecanismos para combinar as várias informações, através de 

algoritmos de manipulação e análise, bem como para consultar, 

recuperar e visualizar o conteúdo da base de dados geográficos”. 

(QUEIROZ, R. Gilberto e FERREIRA, R. Karine, 2006) 

 

Além de servir para a unificação das bases de dados e possibilitar o trabalho por 

regionais de forma mais fácil se comparado ao uso de tabelas, o SIG ainda tem a vantagem 

de ser mais ágil na atualização e inserção de dados referentes aos bens culturais que a 

forma como vem sendo realizado. 

Outra vantagem é a geração de mapas temáticos de forma rápida, permitindo 

visualizar sua distribuição no Estado. 

Mas a maios vantagem está no cruzamento de informações referentes aos bens 

culturais nos municípios, e as buscas unificadas dos dados culturais possibilitando a 

criação de um índice de proteção cultural para os municípios de Minas Gerais. 

Ainda nesse trabalho, foi realizada uma comparação da utilização deste SIG em 

dois diferentes softwares, o ArcGIS 9.0 que é um software comercial e o TerraView 3.2.0 

um software gratuito desenvolvido pelo INPE.  

Essa comparação torna-se necessária, pois, este SIG tem como finalidade a 

utilização por parte de órgãos públicos, certamente muitas instituições que poderão vir a se 



 10 

interessarem pelo uso do SIG não terão recursos financeiros para aquisição de softwares 

comerciais. Considerando o impedimento que os custos podem acarretar, torna-se 

necessário o uso de ferramentas gratuitas. 

Entretanto, tendo-se em mente que por utilizar uma plataforma gratuita não se 

podem perder algumas ferramentas essenciais que por ventura, possam não existir nessas 

plataformas, foi realizada essa comparação das vantagens e desvantagens dos dois 

softwares na implantação deste SIG. 

Por fim, gerou-se como um dos exemplos da aplicabilidade da ferramenta, um 

mapa do índice de proteção cultural no Estado de Minas Gerais.  
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Objetivo 
 

O objetivo principal desse estudo é elaborar uma proposta de Sistema de 

Informações Geográficas (SIG) dos patrimônios culturais protegidos no Estado de Minas 

Gerais, para ser utilizado pelo IEPHA\MG na gestão e planejamento dos bens culturais do 

Estado. 

Objetivos específicos 

• Descrever a implantação do Banco de dados de patrimônio cultural em 

ferramentas de geoprocessamento existentes no mercado 

• Elaborar um quadro comparativo de vantagens e desvantagens entre as 

ferramentas de geoprocessamento escolhidas 

• Descrever a situação da proteção do patrimônio cultural no Estado através 

do índice de proteção desenvolvido 
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Descrição atividades e organização do IEPHA\MG 

 O Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais – 

IEPHA/MG –, criado pelo Governo do Estado em 30 de setembro de 1971, é uma 

fundação sem fins lucrativos vinculada à Secretaria de Estado de Cultura de Minas Gerais. 

De acordo com a Lei Delegada nº 149, de 2007, o IEPHA/MG deve observar, no âmbito de 

suas competências, as deliberações do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – Conep 

–, bem como deve instruir os processos de competência do referido conselho.  

O IEPHA/MG tem por finalidade pesquisar, proteger e promover os patrimônios 

cultural, histórico, natural e científico, de natureza material ou imaterial, de interesse de 

preservação no Estado de Minas Gerais, nos termos da legislação estadual que dispõe sobre 

a matéria.  

Cabe ao IEPHA/MG, além da proteção aos bens por ele Tombados, cuidar da 

difusão da consciência patrimonial e da criação de instrumentos e mecanismos que 

contribuam, de maneira universal e eficaz, para a preservação da memória e identidade 

culturais em todo o Estado.  

O Instituto tem atuação de caráter normativo e presta serviços na execução direta 

ou na supervisão e fiscalização de intervenções. Além disso, dá assessoria a prefeituras 

municipais e comunidades, contribuindo para a preservação e divulgação do patrimônio 

cultural mineiro. 

Conselho Estadual do Patrimônio Cultural - CONEP  

 

O objetivo do Conselho Estadual do Patrimônio Cultural – Conep – , criado pela 

Lei Delegada 170/2007 com regimento sancionado pelo Governo do Estado, através do 

Decreto 44785, de 17 de abril de 2008, é dar maior transparência à discussão e construção 

de políticas públicas estaduais, estruturando critérios e conceitos a serem  adotados para a 

identificação, proteção, valorização e preservação do patrimônio cultural de Minas Gerais, 

a partir de parecer técnico do Instituto Estadual do Patrimônio Histórico e Artístico de 

Minas Gerais – IEPHA/MG. 
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As deliberações do Conep sobre políticas e demais medidas de tutela patrimonial 

servem de subsídios na formulação do planejamento por parte dos órgãos gestores 

estaduais e municipais na área patrimonial. O conselho será responsável, ainda, por decidir 

sobre o tombamento e o registro de bens – materiais e imateriais - em âmbito estadual. 

Sua estrutura é composta por 21 membros, com mandato de dois anos (nove 

representantes de secretarias de Estado, IEPHA/MG, Assembléia Legislativa e 

Universidade Estadual de Minas Gerais, e 12 representando instituições não estaduais, 

incluindo a Universidade Federal de Minas Gerais, associações, institutos, ordem dos 

advogados, organização de defesa do patrimônio e representantes da sociedade civil que 

possuem ‘notório saber’). 

Conselho Curador 

 

Conforme estabelecido no art. 6º do Decreto 44.780, de 16 de abril de 2008, que 

contém o Estatuto do IEPHA/MG, compete ao Conselho Curador desta instituição:  

I - deliberar  sobre a política de gestão do  patrimônio e receita do IEPHA-MG; 

II - deliberar sobre o plano de ação e o orçamento anual do IEPHA-MG; 

III - deliberar  sobre a prestação  de  contas  anual  e a situação econômica e financeira do 

IEPHA-MG; 

IV - decidir, em última instância, sobre recursos interpostos contra decisões do Presidente; 

V - estabelecer os critérios e valores dos serviços prestados pelo IEPHA-MG; e 

VI - elaborar e aprovar o seu Regimento Interno; e 

VII  -  propor ao Governador do Estado alterações no Estatuto da Fundação. 

Organograma 

A estrutura organizacional do IEPHA/MG é definida no Art. 9º do Decreto nº 44.466/2007: 
 
  
I - Unidade Colegiada:  
 
a)  Conselho Curador.  
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II - Direção Superior 

a)  Presidência.  

b)  Vice-Presidência.  

 
III - Unidades Administrativas  

a)    Gabinete; 
 
b)   Procuradoria;      
 
c)   Auditoria Seccional;  

d)  Assessoria de Comunicação Social;  

e)  Assessoria de Projetos Estratégicos;  

f)  Assessoria de Articulação e Parcerias Institucionais.   

 
g) Diretoria de Planejamento, Gestão e Finanças  

1 - Gerência de Planejamento e Orçamento;  
2 - Gerência de Recursos Humanos;  
3 - Gerência de Logística e Manutenção;  
4 - Gerência de Contabilidade e Finanças;  
5 - Gerência de Modernização Institucional.  

 
h) Diretoria de Proteção e Memória  

1 - Gerência de Identificação;  
2 - Gerência de Patrimônio Material;  
3 - Gerência de Patrimônio Imaterial.  

 
i) Diretoria de Conservação e Restauração 

1 - Gerência de Elementos Artísticos;  
2 - Gerência de Projetos e Obras;  
3 - Gerência de Ação Preventiva.  

j) Diretoria de Promoção  
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1 - Gerência de Cooperação Municipal;  
2 - Gerência de Difusão;  
3 - Gerência de Documentação e Informação. 

 

Figura 2 – Organograma IEPHA\MG 
(Fonte: Art. 9º do Decreto nº 44.466/2007) 
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Sistema de Informações Geográficas 
 

O SIG, é um conjunto de ferramentas para coleta e manuseio de dados que além de 

referências nos três planos do espaço, também é individualizado por uma referência de 

dimensão geográfica. 

Os Sistemas de Informações Geográficas são sistemas computacionais, usados para 

o entendimento dos fatos e fenômenos que ocorrem no espaço geográfico. A sua 

capacidade de reunir uma grande quantidade de dados convencionais de expressão 

espacial, estruturando-os e integrando-os adequadamente, torna-os ferramentas essenciais 

para a manipulação das informações geográficas. 

Dentre as atribuições do SIG estão a de fornecer acesso aos dados e produtos de 

processamento na forma de mapas, relatórios, arquivos digitais, imagens e filmes e etc. E 

também ser capaz de processar dados gráficos e não gráficos(alfanuméricos ou lógicos). 

 

“A tecnologia de SIG integra operações convencionais de bases de dados, como 

captura, armazenamento, manipulação, análise e apresentação de dados, com 

possibilidades de seleção e busca de informações (Query) e análise estatística, 

conjuntamente com a possibilidade de visualização e análise geográfica 

oferecida pelos mapas. Esta capacidade distingue os SIG dos demais Sistemas de 

Informação e torna-os úteis para organizações no processo de entendimento da 

ocorrência de eventos, predição e simulação de situações, e planejamento de 

estratégias. Os SIG permitem a realização de análises espaciais complexas 

através da rápida formação e alternação de cenários que propiciam aos 

planejadores e administradores em geral, subsídios para a tomada de decisões. A 

opção por esta tecnologia, busca melhorar a eficiência operacional e permitir 

uma boa administração das informações estratégicas, tanto para minimizar os 

custos operacionais como para agilizar o processo decisório.”pag14(Pina, 2000) 

 

Dessa forma, o SIG é uma importante ferramenta capaz de auxiliar o processo de 

gestão e planejamento das atividades.  

A formação e treinamento de pessoas para a manutenção de banco de dados são 

atividades que exigem clareza e objetivos fixados de técnicos e administradores. Isto 
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cumprido, a operação do SIG pode facilitar e organizar dados e produzir informação para 

auxiliar decisões. 

“... aos administradores resta lembrar que os SIG’s correspondem recursos 

técnicos confiáveis e eficientes quando se ultrapassa as barreiras da obtenção de 

dados, adequação de rotinas e escolha de objetivos coerentes para 

armazenamento e controle de pré-processamento que orientem o acesso à 

informação de auxílio a decisões.” (Oliveira, 2006) 

E ainda: 

“Um sistema de informação deve proporcionar uma comunicação entre o criador 

e os usuários. Seu sucesso depende do compartilhamento e entendimento do 

mesmo tipo de informação que originou o sistema por ambas as partes “... o 

problema fundamental de um sistema de informação é definir o conjunto de 

conceitos a ser representado. Se quisermos que estes conceitos sejam 

compartilhados por uma comunidade interdisciplinar, é fundamental que os 

conceitos utilizados sejam devidamente explicitados...” (Câmara, 2005) 

 

Para a implantação de um projeto de SIG, Pina (2000) criou uma divisão das etapas 

necessárias. Segundo Pina (2000) um projeto de SIG pode ser dividido nas seguintes etapas 

de implementação: 

a) Especificação do Problema. Onde se devem definir claramente quais os 

problemas que se espera solucionar com o SIG, os motivos do 

desenvolvimento e que tipo de informações precisam ser geradas através do 

Sistema. 

b) Definição das Bases de Dados. Pois, é importante listar o tipo de dado 

necessário para atender aos objetivos expostos e as formas de obtenção dos 

mesmos.  

c) Especificação do Sistema. Etapa muito importante, pois, é necessário definir 

qual o equipamento e quais programas serão necessários para alcançar os 

objetivos. Deve-se definir um grupo responsável pelo desenvolvimento do 

projeto e programar como será realizado o treinamento da equipe. O sucesso 

na implementação de um SIG depende em grande parte, não do programa 
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ou do equipamento, mas sim das pessoas responsáveis pela sua 

implementação. O surgimento de problemas ao longo do processo é 

inevitável e será o entusiasmo e o preparo técnico dessas pessoas que 

permitirá que estes sejam superados. 

d) Aquisição do Sistema e início da Implementação. O sistema é adquirido e 

instalado, a equipe treinada, inicia-se a geração das bases de dados e 

iniciam-se os procedimentos de desenvolvimento do SIG. 

e) Aquisição de Dados. A geração das bases de dados é usualmente a parte 

mais dispendiosa do processo de implementação. É necessária atenção 

especial neste ponto, para garantir a qualidade da coleta de dados, ou seja, 

que os dados serão suficientes (não havendo excesso, nem falta), para 

desenvolver as análises a que o sistema se propõe. É importante também 

pensar nos procedimentos de atualização desses dados. 

f) Pré-processamento dos Dados. Dados oriundos de diversas fontes, em 

escalas diferentes, sistemas de projeção diferentes, necessitam de um pré-

processamento de maneira a torná-los compatíveis. 

g) Análise dos Dados. Após a limpeza e compatibilização dos dados é possível 

realizar as análises, através das quais os dados se tornam informações úteis. 

h) Gerenciamento dos Dados. É fundamental organizar a atualização das bases 

já existentes e a incorporação de novas bases e metodologias. Na medida em 

que os usuários vão obtendo informações, novas indagações são elaboradas, 

sendo natural a necessidade de aprofundar as análises e ampliar o acesso a 

novas informações. 

i) Saídas Gráficas. As informações obtidas podem ser divulgadas através de 

diversas formas de apresentação como: mapas, relatórios, tabelas, etc. 

j) Avaliação dos Erros. É importante verificar os resultados para ter certeza de 

que fazem sentido. Um computador executa tarefas, mas a análise crítica 

dos resultados, avaliando a coerência e a qualidade das informações, 

depende da equipe técnica. 
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k) Fase Operacional. Pode-se considerar que se atingiu esta fase quando os 

usuários finais estão fazendo uso efetivo do Sistema. A conversão de dados 

pode ainda não estar completa, mas já existem rotinas padronizadas de 

trabalho. É importante, também determinar procedimentos que garantam a 

atualização do sistema, mantendo a satisfação das necessidades de 

informações. 

l) Tomada de Decisões. Quando os passos anteriores forem cumpridos, a 

informação gerada torna-se um importante instrumento de auxílio à tomada 

de decisão. 

 

Essa divisão de etapas proposta não foi necessariamente realizada para a execução 

desse trabalho, entretanto, considerando que o principal objetivo aqui é uma proposta de 

criação de um SIG, é importante levar em consideração a divisão de etapas acima citadas. 

E também é importante e necessário que se faça uma avaliação da adequação dessa 

distribuição de etapas para o caso específico desse SIG. 

Além de propor a criação de um SIG, nesse estudo foi realizada uma curta 

comparação da implantação deste SIG em dois softwares. E na seqüência temos uma 

descrição básica deles.  

ArcGIS 

 
O ArcGIS é um pacote de softwares comerciais desenvolvidos pela empresa ESRI, 

destinados a tratar dados geográficos, tem como componentes o ArcMap, ArcCatalog, 

ArcReader e ArcScene, no presente estudo será utilizado um dos softwares visualizadores, 

o ArcMap.  

O ArcMap executa operações topológicas, análises e consultas espaciais, além de 

ter a interface com diversos tipos de bancos de dados criando o que o software denomina 

de “geodatabase”, pode ser armazenado no Microsoft Access, Oracle, Microsoft SQL 

Server, IBM DB2, e Informix. 

Este software tem a organização de suas entidades da seguinte forma: 
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Shapefiles – Armazenam as geometrias dos dados espaciais, ou seja, os dados 

vetoriais (pontos, linhas e polígonos), bem como seus dados alfanuméricos e sua projeção 

cartográfica. 

Mxd – Extensão que armazena a organização, a simbologia, a disposição, layout, e 

o local onde os shapefiles estão armazenados, seja dentro ou fora do geodatabase. É 

utilizado para que o usuário não precise determinar todos estes parâmetros toda vez que 

desejar visualizar vários shapefiles conjuntamente. 

Os dados matriciais não são reconhecidos como shapefiles, e sim como imagens, o 

que acontece é que o software cria arquivos que armazenam dados necessários para este 

tipo de dado, como projeção cartográfica e valores atribuídos aos pixels, como nos casos 

das imagens raster e TINs. 

 

TerraView 

 
O TerraView é um software gratuito desenvolvido pelo Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, é um aplicativo construído sobre a biblioteca TerraLib, tendo como 

principais objetivos apresentar a comunidade um visualizador de dados geográficos com 

recursos de consulta a análise destes dados e exemplificar a utilização da biblioteca 

TerraLib.  

O software é capaz de manipular dados vetoriais (pontos, linhas e polígonos) e 

matriciais (grades e imagens), ambos armazenados em SGBD relacionais ou geo-

relacionais de mercado, incluindo Access, PostregreSQL, MySQL e Oracle.  

Ele tem suas entidades que para o usuário são de extrema importância o 

entendimento sobre o que cada uma representa, segue a descrição de cada uma delas 

baseado em VINHAS & FERREIRA, 2005.  

Banco de Dados – é um armazenador das informações sendo elas dados geográficos 

e o modelo de organização do banco, tais como, os relacionamentos e sua lógica de 

funcionamento. 

Layer – são dados geográficos agregados em uma só representação necessariamente 

localizados sobre uma região geográfica, o layer uma vez que é uma representação de dado 
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geográfico, tem como característica armazenar qual a projeção cartográfica de seus dados 

espaciais. 

Representação – trata do tipo de dado vetorial (pontos, linhas e polígonos) ou 

matricial (imagens de satélite ou raster) que o layer representa. 

Projeção Cartográfica – são as referências geográficas que permitem que os dados 

da superfície terrestre sejam representados em uma superfície plana. São modelos 

matemáticos que servem para minimizar as diferentes deformações da superfície terrestre 

quando for realizada sua visualização cartográfica. A projeção é definida através de 

parâmetros como o Datum planimétrico de referência. 

Visual – um visual representa o tratamento gráfico a ser determinado para um layer, 

como por exemplo, cores de linhas, preenchimento de polígonos e seus contornos, 

espessura de contorno, cores e símbolos de pontos.  

Tema – permite realizar mudanças sobre a forma de apresentação gráfica do layer 

que está sendo visualizado, define o visual, é composta de elementos geométricos como: 

pontos, linhas e polígonos, o tema também serve de base para que sejam realizadas todas 

as operações topológicas entre os layers e definir seleções sobre os dados de um layer. 
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Metodologia 
 

Para a realização do trabalho foi necessário inicialmente, a etapa de escolha dos 

dados para composição do SIG. 

Dentre os vários dados gerados pelo IEPHA\MG relacionados às suas atribuições 

legais, foram escolhidas as relações de bens matérias (bens tombados), e também uma 

relação de bens imateriais (bens inventariados).  

São considerados, bens de natureza material, todos os bens culturais Tombados no 

Estado de Minas Gerais. E considerados bens de natureza imaterial todos os bens culturais 

inventariados, registrados, ou em estudos de inventário. 

Posteriormente foi iniciada a etapa de organização dos dados para a criação do 

banco de dados e sua inserção no SIG. 

Na seqüência foram inseridos os dados do banco criado nas duas plataformas para 

comparação, no ArcGIS, e no TerraView. 

Após a inserção dos bancos de dados em ambos os softwares, foi elaborado um 

quadro comparativo entre os dois softwares com relação ao funcionamento deste SIG  

Por fim foi elaborado o mapa de índice de proteção cultural do Estado de Minas 

Gerais. 
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Construção do Banco de Dados 
 

No processo de construção do banco de dados, foi necessário escolher quais seriam 

os dados que fariam parte deste banco. Dentre os vários tipos de dados gerados no 

IEPHA\MG foram escolhidos os dados referentes à existência de bens culturais com algum 

tipo de proteção, ou em vias de assegurar proteção neste caso especificamente seriam os 

bens imateriais na situação de inventario sugerido. 

Nessa construção foram utilizadas duas tabelas basicamente, a de bens culturais de 

natureza material, e a de bens culturais de natureza imaterial. 

Essas duas tabelas de dados contêm ainda dados referentes ao bem cultural, no caso 

da lista de bens culturais de natureza material temos os seguintes campos: 

• Nome do município 

• Nível de tombamento2 

o Municipal,  

o Estadual 

o Federal 

• Categoria do Bem Tombado 

o NH: Núcleos Históricos, Centros Históricos 

o CP: Conjuntos Arquitetônicos, Paisagísticos, Naturais, 
Arqueológicos. 

o BI: Bens Imóveis - Estruturas Arquitetônicas isoladas, bens 
integrados. 

o BM: Bens Móveis. 

• Exercício de Apresentação 

• Exercício de Aprovação 
                                                           

2
 Não há qualquer tipo de restrição quanto ao pertencimento do Bem cultural a mais de um nível de 

tombamento, o mesmo bem cultural pode pertencer a mais de um nível, desde que, tenha garantida a 
relevância do nível a qual for inserido.  Os critérios para definição do nível de relevância é definido pelo 
órgão responsável para cada um dos níveis, no caso o IEPHA\MG determina os bens culturais de relevância 
estadual. 
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No caso da tabela dos bens culturais de natureza imaterial, a tabela é organizada e 

dividida entre os seguintes campos: 

• Nome do município 

• Ano de referência 

• Situação 

o Inventariado 

o Inventário sugerido 

o Registro municipal 

o Outro 

• Categoria 

o Celebrações 

o Formas de expressão 

o Modos de fazer 

o Indefinido 

o Lugares 

o Outro 

 

Além destas duas tabelas de dados, foram utilizados ainda os dados referentes ao 

IPAC3, nessa tabela constam os seguintes campos: 

• Nome do município 

• Designação do bem cultural 

• Categoria 

o Arquivos 

o Bens móveis 

                                                           

3
 Dados obtidos por meio do site www.ipac.iepha.mg.gov.br , onde estes dados são disponibilizados em 

forma de tabela. 
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o Estrutura arquitetônica e urbanística 

o Patrimônio arqueológico 

o Sítios naturais 

 

Depois de selecionados os dados para a composição do SIG foi iniciado o processo 

de geocodificação das bases de dados, como existiam apenas tabelas isoladas e sem 

nenhum tipo de possibilidade de conexão entre elas.  

A única forma de associação entre as tabelas era o campo (Nome do Município), 

presente em todas as tabelas, o processo de associação das tabelas teve que ser realizado a 

partir dos nomes dos municípios. 

Esse procedimento foi muito lento, pois havia diferenças na ortografia do mesmo 

nome entre as tabelas, esse é um dos motivos pelos quais não se aconselha a associação de 

tabelas utilizando nomes. 

Assim, foi utilizada uma base cartográfica do Estado de Minas Gerais de todos os 

municípios e seus respectivos códigos do IBGE, com a qual foi realizada a geocodificação 

das tabelas com o uso do software MapInfo 7.5. 

As três tabelas geocodificadas foram transformadas com o uso da ferramenta 

Universal Translator do MapInfo do formato (.TAB) do MapInfo  para formato (.shp) 

shape que é o formato ideal de entrada de dados no ArcGIS.  

Nesse ponto já era possível visualizar a distribuição espacial das tabelas dos dados 

culturais no Mapa de Minas Gerais. 

Nas figuras 3, 4 e 5 temos os mapas das ocorrências de bens materiais, de 

ocorrência de bens imateriais, e o mapa dos bens inventariados pelo IPAC, 

respectivamente.  
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Figura 3 – Distribuição dos municípios com bens culturais de natureza material 
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Figura 4 – Distribuição dos municípios com bens culturais de natureza imaterial  
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Figura 5 – Distribuição dos municípios com bens culturais no IPAC\MG 
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Também nessa etapa do trabalho, já era possível realizar buscas internas, como por 

exemplo, realizar busca na tabela dos bens materiais tombados, para identificar os 

municípios que contenham bens tombados de nível estadual. (Figura 6) 

 
Figura 6 – Busca dos bens tombados nível ESTADUAL, dentre todos os bens tombados 

em Minas Gerais.  
 

Entretanto, mesmo sendo possível trabalhar com cruzamentos de algumas 

informações nessas tabelas, ainda não era possível trabalhar com os dados ao mesmo 

tempo, pois não existia um banco de dados unificado. 

Para gerar este banco de dados, foi escolhido como gerenciador o Microsoft Access 

e então essas três tabelas foram exportadas para o formato de tabelas deste software. 

Para a leitura deste banco de dados no ArcGIS, foi necessário utilizar o recurso 

related, pois o recurso join que seria o recomendável não foi suficiente para trabalhar com 

os dados das tabelas. 
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O recurso join, que literalmente “junta” a tabela, não surtiu o efeito necessário, pois 

os dados da tabela de origem contam com duplicatas dos códigos IBGE, como é possível 

verificar na Figura 7. 

 
Figura 7 – Exemplo de dados que compõem as tabelas, como são dados referentes ao 

mesmo município eles compartilham o mesmo código do IBGE. 
 

Ao realizar o “join”  da tabela com o arquivo shape com a base de municípios do 

Estado, a tabela mantinha apenas o primeiro elemento que com o respectivo código IBGE, 

e perdia todos os outros elementos vinculados aquele código. 

O recurso “join” só faz ligações 1 para 1, e como os dados deste trabalho devem ser 

manipulados com a relação de 1 para vários, este recurso teve que ser descartado. 

Com a utilização do recurso related foi possível fazer buscas com os dados das três 

tabelas simultaneamente, como o exemplo da Figura 8. 

Assim, tornou-se possível verificar a listagem dos bens culturais protegidos em 

qualquer município do Estado, incluindo-se aí, suas características e todos os atributos das 

três tabelas. 

Esse mesmo processo foi realizado nos dois softwares, no caso do TerraView a 

forma de realizar a conexão com o banco de dados é diferente, mas esse software 
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possibilita a criação de mapas temáticos com a tabela externa, desde que o campo que se 

pretende tornar mapa seja um campo numérico da tabela. 

 
Figura 8 – Listagem dos bens culturais e do IPAC, no município de Caeté. 

 

 



 32 

Comparação do funcionamento do SIG nos dois softwares 
 

Concluída a montagem do banco de dados inicia-se o processo de comparação do 

funcionamento do SIG entre os dois softwares. 

Para facilitar o processo de comparação foi criada uma tabela com as características 

identificadas em cada um dos softwares para cada um dos seguintes parâmetros. 

Parâmetros ArcGIS TerraView 

Custos Ponto negativo, pois entre os dois é o 
único que é pago 

Gratuito 

Acessibilidade 
(facilidade de uso) 

Tem interface mais amigável e sistema 
intuitivo 

Sistema pouco intuitivo, e interface 
pouco amigável (exige conhecimento 
prévio) 

Visualização Esteticamente melhor, e com mais 
funções de edição visual 

Cumpre todas as funções necessárias 
apesar de esteticamente inferior 

Inserção de dados à 
tabela (links) 

Realiza “linkagem” com dados externos 
de forma que se esses dados forem 
alterados na origem, serão 
automaticamente modificados 

Realiza “linkagem” com dados externos 
inserindo-os no banco de dados, de 
forma que se esses dados forem 
alterados na origem, não serão 
modificados 

Consulta aos dados Possibilita a consulta por municípios, 
mas não permite criação de mapas 
temáticos com esses dados 

Possibilita a consulta por municípios, e 
permite criação de mapas temáticos com 
dados de campos numéricos da tabela 
associada 

Atualização dos dados A atualização dos dados deve ser feita 
diretamente no gerenciador Access 

Permite atualizar qualquer tabela 

Trabalhar com os 
dados 

Todo trabalho com os dados deve ser 
feito diretamente no gerenciador Access 

Permite trabalhar os dados de qualquer 
tabela 

Geração de arquivo 
raster 

Normalmente com o uso da ferramenta 
spatial analyst. 

Não apresenta esta função, embora o 
TerraSIG apresente a função, não 
possibilitou a geração do arquivo 

Tabela 1 – Quadro das características dos softwares na execução do SIG 

 

Esses são apenas alguns pontos inicialmente comparados, e não definem a escolha 

do melhor software a ser utilizado, para tanto, deve ser realizado um estudo mais 

aprofundado e completo verificando também as necessidades de quem vai implantar o SIG. 
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Quanto aos parâmetros relativos ao banco de dados na Tabela 1, o ArcGIS em seu 

pacote básico não oferece recursos de banco de dados, para isso é necessário comprar um 

outro produto da ESRI. 

Apesar de não contar com a ferramenta de geração de arquivos raster o TerraView 

é o único que admite trabalhar os dados do banco, e assim foi essencial para o processo de 

criação do Índice de Proteção Cultural, pois com ele, foi possível trabalhar os dados do 

banco e criar uma nova coluna com os valores necessários para a geração do arquivo 

raster. 

Dessa forma para atingir os objetivos deste trabalho os dois softwares acabaram 

sendo complementares. 
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Criação mapa índice de proteção cultural 
  

Para a geração deste mapa foram utilizados os dados relativos à quantidade dos 

bens culturais protegidos por município. 

Assim, foram utilizados dois valores extraídos do banco, o de quantidade de bens 

inventariados por município, e o da quantidade de bens tombados estaduais por município. 

Lembrando que a definição de quais os dados utilizados para a geração deste índice 

não constou de nenhum estudo prévio, e foi realizado apenas para demonstrar as 

capacidades de auxílio à gestão e ao planejamento proporcionadas por um SIG. 

Dessa maneira foram definidas 7 classes distintas para a distribuição de bens 

inventariados por município, e 5 classes distintas da distribuição de bens tombado 

estaduais por município, ambos baseados na quantidade destes bens. 

A partir daí, foram gerados dois mapas em formato raster da distribuição de cada 

um dos dois tipos de bens, para posteriormente ser realizado o processo de soma destes 

mapas. 

Para os dados referentes aos bens tombados estaduais foi feita uma classificação 

com as seguintes classes relacionadas a quantidade de bens segundo a tabela 2. 

 

Tombados 

Classes Quantidade de bens 

10 0 

20 1 

30 1 a 5 

40 6 a 10 

70 11 a 30 
Tabela 2 – Classes da distribuição bens tombados estaduais 

 

Para a os bens inventariados foi feita uma classificação com 7 diferentes classes, 

cujas classes e a quantidade de elementos são vistos na Tabela 3. 
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Inventariados 

Classes Quantidade de bens 

1 0 

2 1 

3 2 a 5 

4 6 a 10 

5 11 a 15 

6 16 a 20 

7 21 a 30 
Tabela 3 – Classes da distribuição inventariados 

 

A partir dessas duas tabelas foi organizada a matriz de cruzamento conforme a 

Tabela 4 abaixo:  

 

    classes bens tombados estaduais 

   10 20 30 40 70 

1 11 21 31 41 71 

2 12 22 32 42 72 

3 13 23 33 43 73 

4 14 24 34 44 74 

5 15 25 35 45 75 

6 16 26 36 46 76 

classes bens 
inventariados 

7 17 27 37 47 77 

Tabela 4 – matriz da soma dos mapas 
 

Depois de organizada a matriz de distribuição da soma dos mapas, deve ser 

elaborada uma nova classificação dos dados, mas, desta vez utilizando a própria matriz da 

soma. 

Para facilitar a leitura dessa matriz foi elaborada a tabela 5 a seguir: 
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0 zero Nenhum elemento protegido 

1 baixo Nível de proteção baixo 

2 medio Nível de proteção médio 

3 tend_tomb 
Nível de proteção médio com tendência ao 

tombamento 

4 tend_inv Nível de proteção médio com tendência ao inventário 

5 alto Nível de proteção alto 
Tabela 5 – legenda da classificação da matriz 

 

A classificação da realizada na matriz foi a presente no Tabela 6: 

 

 10 20 30 40 70 

1 11 21 31 41 71 

2 12 22 32 42 72 

3 13 23 33 43 73 

4 14 24 34 44 74 

5 15 25 35 45 75 

6 16 26 36 46 76 

7 17 27 37 47 77 
 Tabela 6 – classificação da matriz da soma 

 

Então é realizada a soma dos mapas, e é criado um mapa que apresenta várias 

classes, todas com valores como os que constam na Tabela 6. 

Para identificar todas essas novas classes e se produzir um mapa final do índice, 

deve ser feita a reclassificação do mapa da soma, de forma que se tenha controle da 

correspondência dos valores do mapa soma, com os valores que devem compor o índice. 

Para facilitar o trabalho, a mesma matriz apresentada na Tabela 6, é reorganizada 

de forma que facilite a classificação. 

Então é organizada uma última matriz já com as classes definidas, como na Tabela 

7 abaixo: 
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 10 20 30 40 70 

1 0 1 1 3 3 

2 1 1 1 3 3 

3 1 1 2 3 3 

4 1 2 2 2 5 

5 4 4 2 5 5 

6 4 4 5 5 5 

7 4 4 5 5 6 
 Tabela 7 – classes geradas na matriz 

 

O significado de cada uma das classes encontra-se na tabela 7: 

 

 Organizada a matriz é realizada a reclassificação do mapa soma, com a 

classificação e nomenclatura utilizada na Tabela 5, o produto da reclassificação é o mapa 

do índice de proteção cultural presente na Figura 9. 
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Figura 9 – Mapa do índice de proteção cultural do Estado de Minas Gerais. 
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Resultados e análises  
 

O IEPHA\ MG dentre suas atribuições de proteção e gestão do patrimônio cultural 

de Minas Gerais não tem um banco de dados culturais unificado, mas esse trabalho pôde 

demonstrar que realizar esta organização em um formato de SIG é possível. 

Este trabalho tem como objetivo a proposta de criação de um SIG, mas para tanto, 

teve que inicialmente criar este SIG, entretanto, este SIG criado para o trabalho não deverá 

ser utilizado como o SIG oficial do Instituto, pois, é apenas um modelo. 

De qualquer forma foi possível demonstrar as vantagens de se ter um sistema como 

este para gerenciar informações culturais, pois a simples criação de mapas temáticos a 

partir de informações do banco de dados, mesmo que apenas para verificação da 

distribuição espacial desta informação é um grande salto para o gerenciamento e 

planejamento das ações. 

Acrescentando ainda mais valor às ferramentas do SIG criado, foi possível criar um 

índice de proteção cultural do Estado, mesmo que de forma pouco aprofundada, visto que, 

não foi realizado um estudo prévio para definição de critérios mais elaborados para a 

composição deste índice.  

Ainda assim, ficou demonstrada a capacidade de trabalhar as informações culturais, 

de forma até então, não realizada pelo Instituto. 

Quanto á comparação dos softwares com a implantação do SIG foi realizado um 

pequeno quadro comparativo que em verdade é um início de análise para escolha da 

melhor plataforma. Mas deve-se ter em mente que, muitas das vezes os critérios de escolha 

da plataforma serão os econômicos. 

Assim, demonstrou-se que, apesar de necessitar de mais ferramentas, o TerraView, 

pode ser utilizado para trabalhar com esse SIG, lembrando que nem mesmo o ArcGIS tem 

todas as ferramentas necessárias para esse SIG, ao menos não em sua versão básica.   
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Considerações finais 
 

Com a finalização deste trabalho, foi verificado que todos os objetivos propostos 

para esse estudo foram alcançados. 

Como o principal objetivo do trabalho foi o de ser uma proposta de implantação de 

um SIG para os bens culturais mineiros, não é possível dizer se logrou ou não sucesso, pois 

ainda não foi terminado e por conseqüência não teria como já ter sido implantado. 

No entanto, com os resultados obtidos nesse trabalho as possibilidades de 

implantação deste SIG, são bem maiores do apenas as discussões teóricas das vantagens de 

se implantar um SIG. Isso porque os administradores públicos não oriundos de formações 

diretamente relacionadas com as áreas de cartografia, geografia e afins, têm maior 

dificuldade de entender como funciona um SIG. 

Com a finalização deste trabalho de viés muito mais prático e com a possibilidade 

de mostrar a distribuição no espaço destas informações culturais, além da realização de 

análises destes dados, certamente este SIG será bem aceito. 
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