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Introdução 

O InfoPatrimônio é uma ferramenta de busca amigável e intuitiva para quaisquer cidadãos, 

entidades da sociedade civil, iniciativas privadas e mesmo órgãos governamentais (de preservação 

do patrimônio ou outras áreas com interface neste campo). Sua construção foi orientada para o 

conhecimento, monitoramento e controle social da preservação dos bens tombados no Estado de 

São Paulo, mas atualmente assumiu caráter mais abrangente ao almejar abarcar a totalidade do 

território nacional. Desse modo, a pesquisa de acervos, a mineração, o tratamento e a 

disponibilização de dados são trabalhos em curso, visando à permanente expansão e 

complemento do conteúdo. 

A natureza do InfoPatrimônio é técnica especializada pretendendo agregar o máximo possível de 

informações qualificadas de diversas fontes, naturezas e tecnologias. Os dados a serem inseridos 

no InfoPatrimônio são buscados primeiramente em sites de órgãos públicos oficiais, visando a 

uma maior precisão das informações apresentadas aos usuários. Além disso, sempre que possível, 

são citados trabalhos acadêmicos sobre o bem no item “Mais informações”. 

A equipe do InfoPatrimônio possui grande preocupação em relação aos direitos autorais dos 

dados apresentados. Dessa maneira, o conteúdo escrito e as imagens incluídas no website são 

sempre devidamente creditados a seus autores e fontes. As imagens são buscadas em sites de 

órgãos públicos oficiais e em sites Creative Commons (como Wikipedia), além de imagens de 

satélite (Google Street View). 

Também existe a preocupação de revisar ortográfica e gramaticalmente os textos inseridos, 

primando por um português adequado. Esses dois fatores (crédito e revisão do conteúdo) são o 

diferencial desejado pelo InfoPatrimônio e demonstram a qualidade almejada para a plataforma. 

O modelo de gestão de conteúdo é participativo com conteúdo aberto e a presença de curadores 

– colaboradores que avaliam os comentários e as mudanças sugeridas pelos usuários. Este 

modelo tem como finalidade a manutenção da qualidade e relevância dos conteúdos a longo 

prazo, bem como garantir a todos a reutilização, sem restrições, das informações da plataforma. 
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1 Login 

Acesse http://www.infopatrimonio.org/wp-admin/post.php 

Digite o usuário e a senha fornecidos pelo administrador da plataforma. 

2 Criação de Novo Post 

 

Se o bem já estiver no InfoPatrimônio, adicione as novas informações ao post já existente. 

Caso contrário, clique em um dos dois botões “Adicionar novo”. 

Figura 1 - Adicionar novo post 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

3 Título do post 

O título do post deve seguir o padrão “Nome da cidade - Nome do bem”. O nome do bem pode 

ser “abreviado” quando incluir informações desnecessárias para sua identificação. Por exemplo, 

“Torre de Atracação do Graff Zeppelin e sua área de proteção de 84.000 m², situado no antigo 

Campo do Jiquiá” foi reduzido para “Torre de Atracação do Graff Zeppelin”. 

IMPORTANTE!!! 

Antes de adicionar um novo post, verifique se o bem já está inserido na plataforma devido a 

tombamento junto a outro órgão de preservação. Para isso, realize uma busca com o nome 

do bem. 

http://www.infopatrimonio.org/wp-admin/post.php
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4 Informações do corpo do post 

As informações inseridas no post devem seguir uma sequência ordenada. Como modelo, 

sugerimos utilizar o post da “São Paulo - Estação da Luz”, pois é o mais completo até o momento. 

Cabe ressaltar que os itens não são obrigatórios, pois nem sempre será possível encontrar as 

informações livres de direitos autorais (ver os itens “6 Busca por informações” e “7 Busca por 

Imagens” para saber onde encontrar informações fidedignas e livres para reprodução). 

 

4.1 Imagem de destaque 

O primeiro item do post é uma imagem de destaque (ver os itens “7 Busca por Imagens” e “8.1 

Upload da imagem de destaque”). Ela deve ser a imagem que melhor represente o bem dentre as 

imagens encontradas. Para edificações, geralmente usa-se uma imagem em perspectiva que 

mostre a frente e uma das laterais do bem (conforme modelo da Estação da Luz, a seguir). 

Figura 2 - Imagem em destaque 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

4.2 Informações textuais 

Em seguida, são incluídas as informações escritas em blocos segundo os órgãos de preservação 

em ordem decrescente de amplitude (Unesco, Iphan, Estado e Município). Cada órgão de 

preservação apresentará diferentes informações sobre o bem tombado. Verifique o padrão em 

um post já existente. Caso não encontre o órgão em questão, entre em contato com a equipe do 

InfoPatrimônio. 

IMPORTANTE!!! 

Cabe ressaltar que se deve estar atento a negritos, formatos de dia e de hora, vírgulas, 

abreviaturas, número, traços etc. Além disso, deve-se primar por uma redação livre de erros 

ortográficos e gramaticais. 

A padronização e a revisão do conteúdo refletem a qualidade almejada para a plataforma. 

http://www.infopatrimonio.org/?p=45
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4.3 Visite e Contato 

“VISITE:” refere-se a informações de horário de funcionamento e localização de bens 

arquitetônicos abertos à visitação. Exemplos de horários de funcionamento: 

Aberto de segunda a sexta, das 8h às 12h. Sábado, das 10h30 às 14h. [ou] 

Aberto todos os dias, 24 horas. [ou] 

Aberto de segunda a sábado, das 8h às 12h e das 14h às 18h. 

Para localização completa, abreviar “R.” e “Av.”, mas manter “Alameda”. Utlizar a abreviatura de 

“no” ou “s/n”. Não apresentar CEP. Separar bairro e cidade com “-”. Modelo a seguir: 

Localização: R. José Bonifácio, no 977 - Santa Paula - São Carlos-SP 

“CONTATO:” refere-se a E-mail e Telefone. 

E-mail: infopatrimônio@hotmail.com [shift enter] 

Telefone: (00) 0000-0000 [enter] 

Figura 3 - Informações “Visite” e “Contato” 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

IMPORTANTE!!! 

Para quebrar as linhas no interior do bloco use [shift enter] e, entre os blocos, um [enter] 

normal. Cada um desses comandos define um tipo diferente de espaçamento entre os 

parágrafos. 

Fazendo analogia ao Word, um [shift enter] equivale a um espaçamento simples e um [enter], 

a um espaçamento duplo. 
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4.4 Fotos 

Ver os itens “7 Busca por Imagens” e “ 

8.2 Upload das imagens no item “FOTOS:””. 

O conjunto de imagens deve dar conta de apresentar o máximo possível de aspectos do bem em 

questão. Para edificações, imagens Google Street View da implantação do bem (vista aérea), 

vários ângulos, imagens internas e de detalhes construtivos interessantes, imagens da construção 

ou do antes e depois do processo de restauro, imagens com pessoas para entendimento da 

proporção da edificação etc. 

Figura 4 - Galeria de fotos 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

4.5 Vídeo 

Buscar vídeos de órgãos públicos e sempre deve ser indicada a fonte do vídeo logo em sua 

sequência com “Fonte: xxxx.”. Para incluir um vídeo, clique em “Adicionar mídia”. 

Figura 5 - Adicionar mídia 
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Fonte: InfoPatrimônio. 

Em seguida, selecione “Inserir a partir do URL”, cole o link no espaço indicado e clique em “Inserir 

no post”. 

Figura 6 - Inserir a partir do URL 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

4.6 Panoramas 

Os panoramas 360 graus são importantes para uma melhor apreciação virtual dos bens. Sempre 

que possível, deve-se apresentar panoramas internos e externos do bem. 

Figura 7 - Panoramas 360 graus 
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Fonte: InfoPatrimônio. 

Para encontrar essas imagens, faça uma busca pelo bem no Google Maps, pegue o boneco do 

Street View (no canto inferior direito da tela) e segure sobre o bem. Se aparecer uma bolinha azul, 

ali há uma vista 360 graus que pode ser visualizada. 
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Figura 8 - Marcação de panoramas no Google Maps 

 

Fonte: Google Street View. 

Largue o boneco sobre a bolinha azul e copie o link do panorama que irá aparecer. 

Figura 9 - Panoramas no Google Maps 

 

Fonte: Google Street View. 

Digite no seu post “PANORAMA 360 GRAUS”, selecione o texto e use o comando Ctrl+V para 

adicionar o link que você acabou de copiar. 

Se houver mais de uma panorâmica, numere-as: PANORAMA 360 GRAUS 1, PANORAMA 360 

GRAUS 2, PANORAMA 360 GRAUS 3 … 
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4.7 Modelo volumétrico 

A inserção é realizada da mesma maneiro que o 4.5 Vídeo. 

4.8 Mais informações 

Esse item é de grande importância, pois permite adicionar informações de diversas fontes, que 

complementam o entendimento do bem. Deve-se dar preferência para informações técnicas 

especializadas, buscando-se primeiramente em sites de órgãos públicos oficiais (o que possibilita 

uma maior precisão das informações apresentadas aos usuários). Além disso, sempre que 

possível, deve-se mencionar o site da própria instituição (mais comum para espaços culturais e 

religiosos, como museus e igrejas) e trabalhos acadêmicos (por meio de link adicionado ao nome 

do autor: digite o nome do autor, selecione o texto e use Ctrl+v para colar o link da área de 

transferência). 

Acesso esse link para ver a lista dos sites mais utilizados como fonte pelo InfoPatrimônio. 

5 Informações fora do post 

5.1 Configuração de Categorias 

Na lateral direita do post, encontra-se a classificação do bem em categorias. Acione o checkbox 

das categorias referentes aos órgãos em que o bem está tombado. 

Marque sempre “Todos”. Caso o bem inclua “360 GRAUS”, marque “Panoramas”. 

Figura 10 - Categorias 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

http://www.infopatrimonio.org/?page_id=611
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5.2 Endereço e geolocalização 

Abaixo da caixa de texto do post, está o item referente à geolocalização do bem. 

Sugerimos que você faça a busca no Google Maps em outra aba e cole as coordenadas. Dessa 

maneira é mais fácil confirmar se o ponto geográfico se refere realmente ao bem que você está 

incluindo. 

Figura 11 - Endereço e geolocalização 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

6 Busca por informações 

Os dados devem ser de fonte fidedigna. Por isso, inicialmente, deve-se realizar busca nos sites 

dos órgãos oficiais de preservação: Iphan, Acervo Digital do Iphan, órgãos estaduais e órgãos 

municipais (Prefeituras, Secretarias de Cultura etc.). 

Caso não haja descrição do bem nos sites oficiais, pode-se utilizar informações da Wikipedia. 

Não se deve utilizar no corpo do texto informações de outros sites, pois podem possuir direitos 

autorais. Sites interessantes devem ser linkados no item “Mais informações”. 

 

 

IMPORTANTE!!! 

Deve-se fornecer SEMPRE o crédito das informações apresentadas. 

No caso de texto, utiliza-se ao final da descrição “Fonte: xxxxxxx”. 

IMPORTANTE!!! 

Deve-se verificar SEMPRE questões de ortografia e gramática dos textos e manter a 

padronização das informações (sequência de apresentação, negritos, traços etc.). 

Essas características definem o padrão de qualidade desejado pelo InfoPatrimônio. 

http://www.iphan.gov.br/
http://acervodigital.iphan.gov.br/xmlui/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vsXjKVXRlxJGQdXOcoCfMlF7Lydph-kmGc3e3eZ2D8/edit?usp=sharing
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7 Busca por Imagens 

As imagens devem ser nomeadas com o seguinte padrão “Nome do bem - Cidade (quando for 

nome muito comum, como Igreja de Nossa Senhora do Rosário) - Imagem Fonte”. Quando houver 

imagem antiga com data, a mesma é incluída no nome do arquivo: “Nome do bem - Cidade 

(quando for nome muito comum, como Igreja de Nossa Senhora do Rosário) - (ANO) Imagem 

Fonte”.  

Esse passo é importante porque esse será o título que a imagem receberá caso o usuário do 

InfoPatrimônio faça download da mesma. 

Figura 12 - Nome da imagem para download 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

Voltar para 4.1 Imagem de destaque ou para 4.4 Fotos Ir para 8 Upload de imagens 

7.1 Busca geral 

Uma primeira busca por imagens deve ser realizada nos sites dos órgãos oficiais de preservação: 

Iphan, Acervo Digital do Iphan, órgãos estaduais e órgãos municipais (Prefeituras, Secretarias de 

Cultura etc.). 

7.2 Busca Google 

Em seguida, se realiza busca no Google, tomando o cuidado de utilizar sempre o filtro 

Ferramentas > Direitos de Uso > Marcadas para reutilização. Dessa maneira, os resultados 

apresentandos serão imagens de livre utilização, que, se devidamente creditadas, não implicarão 

em processos de direitos autorais. 

http://www.iphan.gov.br/
http://acervodigital.iphan.gov.br/xmlui/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/14vsXjKVXRlxJGQdXOcoCfMlF7Lydph-kmGc3e3eZ2D8/edit?usp=sharing
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Figura 13 - Pesquisa Google por imagens com direito de reutilização livre 

 

Fonte: Google. 

Sempre que possível, deve-se incluir uma imagem da implantação do bem (vista de cima), 

adquirida no Google Street View. Para isso, utilize a tecla PrintScreen do seu computador, cole a 

imagem em algum editor de imagem (pode ser o paint), recorte a área desejada e salve. Essas 

imagens devem ser acompanhadas do Crédito “Imagem: Google Street View”. 

7.3 Busca Acervo Digital do Iphan 

É importante realizar separadamente pesquisa no Acervo Digital do Iphan, porque o buscador 

Google não retorna seus resultados. Lá você pode encontrar imagens e processos de 

tombamento. Como a alimentação do arquivo está em andamento, nem sempre você encontrará 

dados referentes aos bens.  

Para realizar a pesquisa, sugerimos buscar a cidade, encontrá-la na aba “Localização geográfica" e 

depois refinar a pesquisa por “Nome do bem”. Isso evita copiar imagens de bens homônimos de 

cidade diferentes. 

Figura 13 - Busca no Acervo Digital do Iphan 

 

Fonte: Acervo Digital do Iphan. 

http://acervodigital.iphan.gov.br/xmlui/
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Figura 14 - Busca no Acervo Digital do Iphan 

 

Fonte: Acervo Digital do Iphan. 

Caso o arquivo que você está tentando visualizar estiver corrompido, surgirá uma mensagem de 

erro em pop-up. Clique em OK na mensagem de erro e clique na seta de download (o arquivo será 

visualizado normalmente na versão download). 

Figura 15 - Busca no Acervo Digital do Iphan 

 

Fonte: Acervo Digital do Iphan. 

7.4 Busca Wikipedia 

Para imagens da Wikipedia, buscar o autor nas propriedades. Clique sobre a imagem desejada e 

verifique o nome do autor logo abaixo do título da imagem. 
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Figura 16 - Propriedades de imagem da Wikipedia 

 

Fonte: Wikipedia. 

8 Upload de imagens 

Antes de subir as imagens, certifique-se de que elas tenham o tamanho aproximado de 200Kb 

(dessa forma, a página a que serão anexadas não ficará muito pesada). Caso elas sejam maiores, 

pode-se utilizar a ferramenta  “Redimensionar” do Paint para diminuí-las. 

Para subir as imagens, esteja dentro do post a que se referem (porque ela ficará vinculada a ele). 

Figura 17 - Vínculo da imagem a um post 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 
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8.1 Upload da imagem de destaque 

Para inserir imagens, clique em “Adicionar mídia”. 

Figura 18 - Adicionar mídia 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

A imagem de destaque do post deve ser inserida através do “Inserir mídia”, que vai deixá-la 

“solta” dentro do post. Selecione “Selecionar arquivos”. Isso abrirá a janela clássica para 

selecionar imagem de pasta do seu computador. 

Figura 19 - Selecionar arquivos 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

Quando o upload estiver finalizado, você terá uma imagem selecionada na caixa esquerda da tela, 

com suas propriedades na caixa direita.  
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Figura 20 - Figuras na interface de seleção 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

Suba para alterar o Título e a Legenda da imagem. 

O título da imagem dentro do InfoPatrimônio deve seguir o seguinte padrão “Nome do bem - 

Cidade (quando for nome muito comum, como Igreja de Nossa Senhora do Rosário) - Imagem: 

Fonte”. Quando houver imagem antiga com data, a mesma é incluída no nome do arquivo: “Nome 

do bem - Cidade (quando for nome muito comum, como Igreja de Nossa Senhora do Rosário) - 

(ANO) Imagem: Fonte”. Note que no título da imagem há “:” acrescentado na interface porque 

não é caractere válido para título de arquivos em seu computador. 

A legenda da imagem dentro do InfoPatrimônio deve seguir o seguinte padrão “Imagem: Fonte”. 

Quando houver imagem antiga com data, a mesma é incluída na legenda: “(ANO) Imagem: 

Fonte”.  

Após mudar os dados, clique em “Inserir no post”. 

Figura 21 - Título e legenda da imagem 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 
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Depois de inserida, delete o aviso de erro sobre o “alt text” (texto alternativo). 

Figura 22 - Mensagem de erro 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

Em seguida, deve-se abrir as propriedades da imagem para ajustar seu tamanho e sua localização 

no post. Clique sobre a imagem e, então, no lápis. 

Figura 23 - Editar imagem 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

Clique no botão “Centro” para centralizar a imagem no post. Altere a configuração de “Tamanho” 

para “Tamanho personalizado”. Ajuste a altura da imagem para “300”. Se a largura exceder 760, 

deve-se utilizar a largura de 760 como medida para a imagem. Clique em “Atualizar”. 
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Figura 24 - Parâmetros da imagem 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

Figura 25 - Proporção altura x largura 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

Voltar para 4.1 Imagem de destaque     Ir para 7 Busca por Imagens 

 

8.2 Upload das imagens no item “FOTOS:” 

Cabe ressaltar que é importante organizar as imagens na galeria de modo a facilitar o 

entendimento do bem. Sugerimos que as fotos sejam ordenadas como se fossem uma visita 

presencial (inicialmente fotos aéreas e de longe, depois fotos externas do todo e de detalhes, 

depois fotos internas, e por último fotos de mobiliários, objetos etc.). 

Para inserir imagens, clique em “Adicionar mídia”. 
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Figura 26 - Adicionar mídia 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

Para inserir as imagens no item foto, clique em “Criar galeria” e depois em “Enviar arquivos”. 

Clique então em “Selecionar arquivos”. Isso abrirá a janela clássica para selecionar imagem de 

pasta do seu computador, onde você pode selecionar quantos arquivos forem necessários. 

Figura 27 - Criar galeria 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

Quando o upload estiver finalizado, você terá várias imagens selecionadas na caixa esquerda da 

tela.  Confirme quantas imagens estão selecionadas na parte inferior. 
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Figura 28 - Imagens selecionadas 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

Para padronizar as imagens, clique sobre elas dentro da janela. Suba para alterar o Título e a 

Legenda da imagem. 

O título da imagem dentro do InfoPatrimônio deve seguir o seguinte padrão “Nome do bem - 

Cidade (quando for nome muito comum, como Igreja de Nossa Senhora do Rosário) - Imagem: 

Fonte”. Quando houver imagem antiga com data, a mesma é incluída no nome do arquivo: “Nome 

do bem - Cidade (quando for nome muito comum, como Igreja de Nossa Senhora do Rosário) - 

(ANO) Imagem: Fonte”. Note que no título da imagem há “:” acrescentado na interface porque 

não é caractere válido para título de arquivos em seu computador. 

A legenda da imagem dentro do InfoPatrimônio deve seguir o seguinte padrão “Imagem: Fonte”. 

Quando houver imagem antiga com data, a mesma é incluída na legenda: “(ANO) Imagem: 

Fonte”.  

Após mudar os dados, clique em “Criar uma nova galeria”. 

Figura 29 - Título e legenda da imagem 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 
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Escolha 4 colunas e clique em “Inserir galeria”. 

Figura 30 - Parâmetros da galeria 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

Voltar para 4.4 Fotos      Ir para 7 Busca por Imagens 

9. Publicação do post 

Se estiver construindo um novo post, depois de preencher todos os campos e dados apresentados 

neste manual, clique em “Salvar como rascunho” e entre em contato com a equipe do 

InfoPatrimônio, que irá revisar seu post e publicá-lo. 

Figura 31 - Salvar como rascunho 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

Se estiver complementando um post já existente, clique em “Publicado” e altere para “Revisão 

pendente” e, em seguida, em “Atualizar”. Entre em contato com a equipe do InfoPatrimônio, que 

irá revisar seu post e publicá-lo. 
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Figura 32 - Status revisão pendente 

 

Fonte: InfoPatrimônio. 

 

 

Agradecemos sua colaboração! 

Equipe InfoPatrimônio 
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