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4. ENDEREÇO DO ECOGEO BH

http://qgiscloud.com/ecoescola_bh/bhabril2017

OU pelo site ECOESCOLA BH:

http://sites.google.com/a/pbh.gov.br/ecoescola-bh/eixos-de-acao/ecogeo

2. QGIS

O QGIS (Quantum GIS) é um sistema de informações geográficas gratuito (software 

livre) que permite a visualização, gerenciamento, edição, análise e publicação de dados 

georreferenciados.

3. OBJETIVOS

- Efetuar o diagnóstico das ações socioambientais desenvolvidas nas instituições de 

ensino e comunidades;

- divulgar projetos socioambientais desenvolvidos nas instituições de ensino;

- incentivar a troca de experiências entre as instituições de ensino;

-promover o avanço das ações socioambientais das instituições de ensino;

- identificar as necessidades de cada unidade para promover o avanço das ações 

socioambientais.

1. APRESENTAÇÃO

O Núcleo Cidade e Meio Ambiente da Gerência de Educação Integral, Direitos Humanos 

e Cidadania, da Secretaria Municipal de Educação de Belo Horizonte desenvolveu o 

ECOGEO BH.

Essa ferramenta de geotecnologia foi abastecida com dados fornecidos pelas 

instituições de ensino, tais como , eficiência energética, uso racional da água, coleta 

seletiva, compostagem, hortas, entre outras.

Além disso, o usuário pode acessar o conjunto de informações georreferenciadas em 

camadas que permitem visão ampla dos potenciais da região onde as instituições de 

ensino estão localizadas.

As informações fornecidas tornam o ECOGEO BH importante para tarefas de gestão que 

possibilitam a elaboração de projetos socioambientais tanto por parte dos educadores, 

assim como pelos formuladores de políticas públicas, cidadãos e órgãos ambientais.



5. FUNCIONALIDADES DO QGIS

O Sistema possui: ÁREA DO MAPA, ZOOM, MAPAS E FERRAMENTAS (CAMADAS)

6. CAMADAS
6.1. As camadas são as informações contidas 
no mapa e podem ser acionadas clicando em 
MAP & TOOLS, à direita da tela no canto 
superior.
Depois escolha LAYERS & LEGEND
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6.2.  Ao clicar no símbolo + da camada você estende os itens presentes. Por 
exemplo ao clicar na camada ESCOLAS é possível verificar seu grupo de 
camadas.



6.3.  Outros grupos de camadas. Basta 
clicar no + ao lado da camada. Se quiser 
esconder o grupo de camadas clique em -.

6.4.  Visualização das camadas. 
Para visualiar as camadas basta clicar no      
em frente a camada desejada  e assim ativá-
la. 

CAMADA ESCOLAS MUNICIPAIS ATIVADA
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CAMADA LEVS ATIVADA

CAMADA CEAS ATIVADA
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6.4.1.  Pode-se visualizar mais de uma camada ao mesmo tempo. Para isso, 
basta ativar as camadas que deseja visualizar.

6.5.  Para deixar de visualizar qualquer camada, basta desativá-la, clicando sobre 
ela novamente.

CAMADAS ATIVADAS: LEVS E 
ESCOLAS QUE NÃO POSSUEM COLETA SELETIVA
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7.1. Zoom. Para ampliar todo o mapa basta clicar na seta no        ao lado do mapa. 
E no         para diminuir o zoom.

+



8. ARRASTANDO O MAPA . Para visualizar outras regiões do mapa, clique sobre o 
mapa, segure e arraste para onde desejar.
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9. ATRIBUTOS DAS CAMADAS.  Artibutos são informações alfanúméricas 
associadas ao objeto geográfico. Para ver as informações específicas de cada item 
da camada o procedimento é o seguinte:

1o) clique no item que deseja informações específicas.
2o) as informações aparecem sobre o mapa.



10. AÇÕES NAS ESCOLAS 
Ao ativar determinada ação há possibilidade de identificar se a escola POSSUI 
(verde), NÃO POSSUI (vermelho), PRETENDE IMPLANTAR (azul) ou ESTÁ EM 
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO (amarelo).
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3o) para especificar as informações clique sobre o número que aparece.
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