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Visão geral
O GeoSeade é um instrumento que organiza dados espaciais sobre o Estado de São Paulo,
produzidos pela Fundação Seade e por outras fontes, possibilitando visualização, análise e
criação de mapas por meio de uma interface web amigável e intuitiva, com ferramentas para
facilitar o acesso às informações.
O portal do GeoSeade apresenta a aplicação do mapa e também permite ao usuário acesso
direto ao conjunto de bases cartográficas disponibilizadas para download, a seus dicionários
de dados e metadados e às últimas atualizações realizadas, além de divulgar publicações
que possuem relação com a temática espacial. Existe, ainda, um canal de contato direto com
o usuário, que poderá contribuir para melhorar as informações disponibilizadas.
Como forma de garantir a sustentabilidade da iniciativa e visando a economia de recursos
públicos, a aplicação foi construída com ferramentas Opens Source sem custo financeiro.
Foram utilizados o software público brasileiro i3Geo e, para banco de dados, o PostgreSQL
e PostGis, compondo um Banco de Dados Geográfico (BDG) único que armazena todas as
bases cartográficas, com o objetivo de garantir a segurança, confiabilidade e padrão dos
dados espaciais e capacitando o compartilhamento dos mesmos com outras instituições por
meio de serviços web (WFS ou WMS).
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Portal GeoSeade
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GeoSeade Mapa
Para acessar o GeoSeade Mapa clique no menu mapa interativo da página principal.

Menu de navegação

Menu de ferramentas

Coordenadas
Escala cartográfica
(Gráfica e numérica)

(Inicialmente em graus, minutos e segundos,
indicadas pela posição do cursor do mouse.
É possível escolher outros formatos de coordenadas)

Menu de navegação

Menu de ferramentas

Enquadramento inicial

Caixa de ferramentas

Zoom em área selecionada

Camadas incluídas

Voltar

Incluir mais camadas

Avançar

Legenda

Grade de coordenadas

Metadados

Marcadores

Procurar

Mapa de referência

Download

Zoom in zoom out

Ajuda

GEO

5

Menu de ferramentas
Caixa de ferramentas
Por meio do menu “Caixa de ferramentas”, disponível no menu “Ferramentas”,
você poderá acessar:

Salvar mapa

1o Área: medir a área aproximada – Ver
Tutorial avançado.
2o Distância: medir a distância aproximada
– Ver Tutorial avançado.
3o Análise: criar mapas de calor e
agrupamento entre outras ferramentas –
Ver Tutorial avançado.
4o Arquivo: opção de “Salvar mapa”.
Será aberta uma janela com a opção de
baixar o arquivo, que deverá ser salvo
em seu computador; é nele que estão as
informações de configuração do mapa
naquele momento. Com o arquivo salvo,
você poderá recuperar essa configuração
por meio da opção “Carregar mapa”, em
que uma janela se abrirá e, em Map, você
irá selecionar o arquivo anteriormente
gerado, salvo em seu computador, e clicar
em carregar arquivo.
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Camadas incluídas
Por meio do menu “Camadas incluídas”, disponível no menu “Ferramentas”, você
terá acesso à lista de camadas de informações incluídas pelo usuário. No exemplo
abaixo foram incluídas pelo usuário as camadas CRAS – 2018, CREAS – 2018 e
Hospital – Dez. de 2017. A camada Limite Estadual já vem incluída no sistema.
1o Para incluir uma camada, acesse no cabeçalho
da janela o símbolo do menu “Incluir mais
camadas” e escolha a camada que deseja.
2o No menu “Opções” de “Camadas Incluídas”
existem as seguintes funções:
2.1 Refresh: permite atualizar as informações
do mapa;
2.2 Ligar ou desligar todos os temas:
desabilita ou habilita todas as camadas de
informações de uma só vez;
2.3 Excluir: abre uma janela para escolher a
camada a ser excluída do conjunto;
2.4 Opacidade: abre uma janela para
escolher a camada a ser aplicada uma
transparência;
2.5 Imprime o mapa: permite imprimir o
mapa no formato PDF.
3o No exemplo aparece três camadas incluídas, a
saber: CRAS, CREAS e Hospital. Para desabilitar
alguma camada, é só desmarcar a caixa do lado
esquerdo.
4o O item “Camadas de fundo” corresponde
à imagem de fundo de mapa, por padrão Open
Street Map (OSM). Conforme pode ser observado,
existem outras opções de camada de fundo.
5o No lado direito da camada de informação a
seta apontando para baixo permite acesso ao
conjunto de funções como:
- excluir a camada específica;
- sobe ou desce – permite mudar a posição da
camada sobre as demais, o que também pode
ser feito clicando e segurando a camada com
o botão esquerdo do mouse e arrastando e
saltando na posição desejada;
- acesso a tabela de dados – Ver Tutorial
avançado;
- editar legenda – Ver Tutorial avançado;
- download da camada específica.
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Incluir mais camadas
O GeoSeade inicia-se com uma camada de informação ativa que é o limite do Estado de São
Paulo sobre o mapa de fundo (camada de fundo), que constitui a base cartográfica do Open
Street Map (OMP).

Por meio do menu “Incluir mais camadas”, disponível no menu “Ferramentas”,
você terá acesso ao catálogo de informações, que estão organizadas em temas.

No cabeçalho da janela que se abre ao
ativar o menu “Incluir mais camadas”
existem três símbolos:
Para fechar a janela;

Camadas incluídas, acesso direto à
janela que mostra todas as camadas
já incluídas;
Legenda do mapa, acesso direto à
janela que mostra a legenda das
camadas já incluídas.
O primeiro item na janela “Opções”
permite:
1o Conexões: conectar a serviços web nos
formatos WMS, GEOJSON e outros – Ver
Tutorial avançado.
2o Upload SHP, CSV: carregar arquivos nos
formatos shapefile e csv – Ver Tutorial
avançado.
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Legenda do mapa
Por meio do menu “Legenda do mapa”, disponível no menu “Ferramentas”, você
terá acesso à lista de legendas das camadas ativas.
1o Para alterar as cores das classes representadas no mapa, basta clicar com o botão esquerdo
do mouse sobre o símbolo na legenda que representa a cor dos intervalos de classe. Ao clicar
é aberta uma janela que permite alterar essa cor.
2o Ao clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o título da legenda, mantendo o botão
apertado, é possível arrastar e reposicionar o mesmo em qualquer parte do mapa.
3o Para desabilitar ou habilitar um intervalo de classes, basca clicar na caixa se seleção à
esquerda dos símbolos da legenda.
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Metadados
Por meio do menu “Metadados”, disponível no menu “Ferramentas”, você terá
acesso à página que possibilita download do arquivo de metadados de todas as bases
cartográficas.

1o Tema: Você seleciona o tema de informação que deseja e o sistema irá listar todas as
camadas relacionadas, podendo assim realizar o download da base cartográfica e/ou dicionário
de dados.
2o Subtema: Caso o tema selecionado tenha um subtema, o mesmo poderá ser selecionado a
fim de filtrar as camadas de informações listadas na tela.
3o Metadados: Aqui você realiza o download do arquivo de metadados de todas as bases
cartográficas.
4o Base cartográfica: Aqui você realiza o download da base cartográfica escolhida.
5o Dicionário de dados: Aqui você realiza o download do dicionário de dados escolhido.
Importante: O arquivo de metadados traz informações sobre a base cartográfica (conceitos e
descrições), já o dicionário traz informações sobre as variáveis contidas nas bases cartográficas.
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Procurar
Por meio do menu “Procurar”, disponível no menu “Ferramentas”, você terá acesso
à pesquisa de informações em todas as camadas ativas. No exemplo abaixo está
ativa a camada de ensino médio e foi feita uma busca pelo nome de Odete, sendo
que os resultados possíveis aparecem listados abaixo e, ao clicar em uma ocorrência,
o sistema irá centralizar o objeto na tela.
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Download
O menu “Download”, disponível no menu “Ferramentas”, permite acesso a página
de Metadados e dicionário, possibilitando o download de todas as bases cartográficas
no formato shapefile. Obs. O formato shapefile é um conjunto de arquivos, dentre
eles o DBF que é a base de dados vinculado a base cartográfica.

Ajuda
O menu “Ajuda”, disponível no menu “Ferramentas”, irá abrir janelas com explicação
sobre cada menu da tela inicial.
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Informação
A ferramenta de informação é ativada ao clicar com o botão esquerdo do mouse em algum
lugar do mapa. Em sequência irá aparecer uma janela com todas as informações (variáveis)
das camadas ativas.
Importante: Quando o usuário for utilizar essa função, deve observar que quando isso se der
em uma escala que visualize o Estado de São Paulo por completo, o resultado observado será
o conjunto de informações do ponto selecionado e de seu entorno. Caso queira informação de
um ponto específico (município, equipamento, etc.) deverá aumentar o zoom do mapa sobre
o ponto desejado.
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