
I n f o r m a t i v o  F J P

promover o adequado ordenamento na geração, no armazenamento, acesso, compartilhamento, na disseminação e no uso
dos dados geoespaciais de origem estadual em proveito do desenvolvimento de Minas Gerais; 
promover a utilização dos padrões e normas homologados pela Comissão Nacional de Cartografia na produção dos dados
geoespaciais pelos órgãos e entes públicos estaduais; 
evitar a duplicidade de ações e o desperdício de recursos na obtenção de dados geoespaciais pela administração pública
por meio da divulgação dos metadados relativos a esses dados disponíveis nos órgãos e entes públicos estaduais. 

A Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais (Iede), gerida pela Fundação João Pinheiro, foi instituída no âmbito do Poder
Executivo pelo Decreto Estadual nº 45.394, de 10/6/201. A Iede tem como objetivos:

A Iede disponibiliza em seu sítio eletrônico, para
visualização e download, os arquivos digitais em
formato shapefile dos 853 municípios e das 1797
divisões distritais de Minas Gerais atualizadas até
fevereiro de 2021.

Base da Divisão Territorial Municipal e Distrital de Minas Gerais e
Atualizações no Portal da Infraestrutura de Dados Espaciais (Iede)
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Figura 1: Posicionamento dos 853 municípios de Minas Gerais

Fonte: Coordenação de Informações Territoriais, FJP

A Iede atualiza a base da divisão territorial distrital em
intervalos mensais ou bimestrais, acompanhando o fluxo
da criação de distritos que ocorrem em Minas Gerais, que
também está sob responsabilidade técnica da FJP.

Fonte: Coordenação de Informações Territoriais, Diretoria de Estatística e
Informações-FJP

Figura 2: Posicionamento dos 1797 distritos de Minas
Gerais



acesse o novo sítio eletrônico da Fundação João Pinheiro pelo
endereço http://www.fjp.mg.gov.br/ e localize o acesso da área
de Informações Territoriais. Em seguida, entre na aba
Produtos e acesse Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais
(Iede);
dentro da área da Iede, na aba Catálogo de Dados Espaciais
Downloads, acesse o diretório “MG Limites”. Posteriormente,
acesse os subdiretórios de interesse para downloads de
limites municipais ou de divisas distritais.

Recomenda-se especial atenção para o fato de que tais arquivos
digitais se referem ao cartograma da distribuição espacial dos
municípios e distritos de Minas Gerais, compatível com a escala
pequena, e poderão ser utilizados apenas como referência para o
entendimento espacial planimétrico dos limites municipais e das
divisas distritais determinados pelas respectivas leis de criação.

A demarcação dos limites municipais e das divisas distritais em
Minas Gerais é uma atribuição legal e exclusiva da FJP. Sendo
assim, a determinação do pertencimento municipal de qualquer
elemento do território (empreendimentos econômicos, imóveis
rurais ou urbanos etc.) cuja proximidade de limite municipal gere
dúvida de jurisdição demanda a elaboração da Certidão de
Pertencimento Municipal. 

Para a criação de distritos, o sítio eletrônico da FJP disponibiliza,
por meio do link: issuu.com/fundacaojoaopinheiro/docs/cartilha, a
cartilha com todas as informações sobre a contratação desse
serviço.

Para realizar o download dos arquivos dos cartogramas dos
limites municipais e das divisas distritais, seguem as seguintes
instruções:
os dados espaciais de Minas Gerais, disponíveis na FJP, estão na
Infraestrutura Estadual de Dados Espaciais de Minas Gerais
(Iede), acessível por meio da página da FJP na internet: 

1.

2.

verificação de todas as páginas html com textos
explicativos para as camadas da Iede: alterações
para a codificação UTF8, estilo CSS, inserção
das fontes das informações e atualizações dos
textos;
alterações no menu Camadas de geoportal:
agrupamentos na categoria Limites;
verificação de todos os mapas Leaflet da Iede
com correções e alterações quando aplicáveis;
testes em todas as camadas disponíveis para
downloads (formato shapefile) no geoportal Iede
(correções em nomenclaturas, alterações quando
aplicáveis para o datum Sirgas2000 e codificação
UTF8);
disponibilização para download das camadas
produzidas pelo DER-MG: Passagem Elevada-
Viaduto, Ponte e Trecho Rodoviário.

A Coordenação de Informações Territoriais (CIT)
responsável pela Iede sugere que seja utilizado o
programa livre QGIS para abrir os arquivos em
formato shapefile.

Encontram-se disponíveis também para download os
arquivos de pontos do posicionamento das 853
cidades, que são as sedes municipais, e das 944
vilas, que são as sedes distritais.

No intuito de atualizar o geoportal da Iede e oferecer
ao usuário maior gama de downloads e de textos
explicativos sobre as feições, foram executados
alguns procedimentos, como os que seguem:

I n f o r m a t i v o  F J P  |  I n f o r m a ç õ e s  T e r r i t o r i a i s

2

MG Escola - camada gerada a partir dos dados
obtidos no Catálogo de Escolas do Instituto Nacional
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio
Teixeira (Inep). O catálogo possui 24.079 escolas
cadastradas, sendo que 15.180 possuem os campos
latitude e longitude, o que possibilita a geração dos
pontos georreferenciados.

Os arquivos no Portal Iede são facilmente visualizados. Ao clicar sobre qualquer feição da camada, ativa-se uma janela, na
qual aparece um balão com informações da feição.
No atual Portal Iede, foram incluídas (atualizadas), também, as seguintes camadas de informação espacial:

Figura 3: Escolas de Minas Gerais

Fonte: INEP – Publicado na IEDE: http://iede.fjp.mg.gov.br/Catalogo.html 

http://www.fjp.mg.gov.br/
https://issuu.com/fundacaojoaopinheiro/docs/cartilha


MG Uso e Cobertura da Terra 2018 - camada
gerada a partir do arquivo disponibilizado pelo
Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística
(IBGE) na versão de 2018.
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Fonte: IBGE – Publicado na IEDE: http://iede.fjp.mg.gov.br/Catalogo.html

Figura 4: MG Uso e Cobertura da Terra 2018

MG Trecho Rodoviário - foi efetuada a
atualização desta camada com a versão de
2019, disponibilizada pelo Departamento de
Edificações e Estradas de Rodagem de
Minas Gerais (DER - MG) à FJP.

Fonte: DER – Publicado na IEDE: http://iede.fjp.mg.gov.br/Catalogo.html

Figura 5: MG Trecho Rodoviário – DER - 2019
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INFORMAÇÕES PARA IMPRENSA
 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL
Telefone: (31) 3448-9580 / 3448-9588
E-mail: comunicacao@fjp.mg.gov.br

Alameda das Acácias, 70, bairro São Luiz, Pampulha.
CEP: 31275-150, Belo Horizonte, Minas Gerais

 
COORDENAÇÃO DE INFORMAÇÕES TERRITORIAIS

 
eder.silva@fjp.mg.gov.br

MG Áreas Protegidas - atualizações das
camadas Áreas Protegidas – Instituto Estadual de
Florestas (IEF) no âmbito do Instituto Chico
Mendes de Conservação da Biodiversidade
(ICMBio),  produzidas no Sistema Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Sisema) e
agrupamentos dessas camadas conforme o seu
modelo: Áreas de Proteção Federal, Estadual,
Municipal, Especial e Reserva Particular de
Patrimônio Natural.

Fonte: IEF-ICMBio – Publicado na IEDE: http://iede.fjp.mg.gov.br/Catalogo.html

Figura 6: Unidade de Conservação Estadual – IEF-ICMBio-janeiro
2020


