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O ambiente GEO da Prodemge é bem estruturado para atender aos clientes, por 
isso, conta com infraestrutura robusta do Datacenter e Servidores de Mapa que 

provém serviços integrados ao MGAPI. 



Outro ponto positivo da solução Geo Prodemge, é a personalização de acordo 
com as bases de informação de cada entidade da administração pública. 



Um exemplo é a Rede Prodemge, um sistema de mapeamento de Redes do 
Estado, em que fornecemos a infraestrutura para que os órgãos possam trabalhar 

no Projeto de Rede. 



Esse projeto possui um geovisualizador que possibilita visualizar clientes e a 
infraestrutura da Rede no Estado de Minas Gerais. 



Em Minas Gerais ainda existem locais que não possuem cobertura de sinal ou 
infraestrutura de rede, por isso, essa solução continua evoluindo para apoiar o 

avanço da infraestrutura mineira. 



Outra aplicação em geoprocessamento desenvolvida pela PRODEMGE é o 
GEO.MG, que apresenta informações geográficas para o cidadão. 



GEO.MG 



No GEO.MG são publicadas diferentes informações espaciais do Estado de Minas 
Gerais. 



Todos podem acessá-lo, através da URL: https://www.geo.mg.gov.br/ 



dados do Portal da Transparência, como Convênios, Investimentos e Repasse de 
Impostos por Município 



Novas camadas com diferentes tipos de informações geográficas também podem ser 
inseridas futuramente, e as que já estão disponíveis podem sofrer atualizações. 



Alguns desses dados, como do Sistema Único de Assistência Social (SUAS) também são 
disponibilizados no MGApp, outra solução desenvolvida pela PRODEMGE. 



Geo no 

MGApp 



O geoprocessamento também está presente no aplicativo MGApp, apresentando: 



 Mapa de Doenças que contém dados da Dengue, Zika, Chikungunya e COVID-19 no 
Estado; 



Unidades de Saúde; Farmácias Regionais; Unidades de atendimento da Hemominas; 
dentre outros. 



O MGApp também utiliza dados que estão no ArcGIS. 
Dessa forma, o aplicativo permite a integração com bases de dados externas. 



ArcGIS 



Tanto o Geo.MG quanto os mapas de Dengue, Zika, Chikungunya e Covid-19 do 
MGApp, utilizam dados presentes no ArcGIS. 

Para fazer o login é necessário ter usuário e senha de acesso. 



No ArcGIS também funciona um sistema que auxilia no Projeto de Rede. 
Neste exemplo, podemos visualizar os cabos de rede da Polícia Militar em um 

ponto de Minas Gerais. 



Como seria inviável ter todos os dados do IBGE, a PRODEMGE atua utilizando 
serviços e, junto ao MGAPI, avalia a utilização pelo cliente, fazendo a bilhetagem 

do seu acesso. 



Bilhetagem 



A forma de faturamento adotada na Prodemge para os serviços de 
Geoprocessamento é a bilhetagem. 



Neste caso, temos um exemplo de bilhetagem de acordo com a quantidade de 
acessos à API GeoMG. 



Aplicações  

GEO 



É possível explorar o geoprocessamento em diferentes aplicações. 



Um exemplo é o aplicativo Barragens Mineração que a PRODEMGE desenvolveu e 
reúne diversas informações das barragens de Minas Gerais. 



O aplicativo é livre e pode ser acessado tanto pela população quanto pelos 
órgãos do Estado. Seu objetivo é gerar análises que possam contribuir para criar 

planos ou estratégias que minimizem e evitem tragédias. 



Outro exemplo é o Portal da Transparência de Minas Gerais, que também utiliza o 
Geoprocessamento para facilitar a visualização das informações do estado. 



Neste exemplo, podemos visualizar a Transferência de Impostos aos Municípios. 



No MGApp podemos visualizar diferentes informações georreferenciadas 
relacionados à Saúde, como: 



Mapa de Doenças que apresenta dados sobre 



a COVID-19, no ano de 2020, 



em um mapa de Calor, por exemplo. 



Outro exemplo de aplicação em Geo, é a API GEOMG que está presente na 
plataforma MGAPI. 



APIS 

em Produção 



Na plataforma MGAPI são disponibilizadas diversas APIS para conectar cidadãos, 
empresas e entidades governamentais. 



O GeoMG contém as seguintes APIS em produção: 



/camadas para exibir a camada geográfica; 
/objetoporraio para exibir pontos dentro do raio pré-definido; 

/doencas/listar para exibir uma lista de doenças epidemiológicas; 
dentre outros. 



A PRODEMGE também possui algumas APIS em planejamento, como API de Rota, 
Distância, e também está trabalhando em serviços para testar cálculos de 

distância, geocodificação e estabelecer rotas. 



Case PM/MG 

REDS Integração GEO 



Este case apresenta uma situação real da PM/MG, em que foi acoplado um mapa 
à uma aplicação existente. 

CASE PM/MG – REDS 

INTEGRAÇÃO GEO 



No REDS havia alguns problemas com endereços inválidos. 

CASE PM/MG – REDS 

INTEGRAÇÃO GEO 



Agora, com a integração Geo e como a base de dados vêm 
do GEO site, quando o usuário não encontra um endereço 
na base de dados, ele consegue selecionar um ponto no 

mapa que é preenchido automaticamente com o 
logradouro, latitude e longitude georreferenciada. 

CASE PM/MG – REDS 

INTEGRAÇÃO GEO 



Além disso, o sistema também busca as unidades da 
Polícia Militar, Polícia Civil e Corpo de Bombeiros 

responsáveis por aquela área, melhorando 
significativamente a qualidade dos dados de entrada. 

CASE PM/MG – REDS 

INTEGRAÇÃO GEO 



Outras Aplicações 



Geoprocessamento 
APIS 



Tecnologia a serviço 

da  cidadania 

Obrigado 
leonardo.chaves@prodemge.gov.br 


