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1. 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 a 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. 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 vista a garantir a segurança, 

confiabilidade e padrão dos dados espaciais. 
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1.1 Portal GeoSeade 
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1.2 GeoSeade Mapa 

Para acessar o GeoSeade Mapa clique no menu mapa interativo da página principal. 
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2. Menu de ferramentas 

2.1 Incluir camadas 

Por meio do menu “Incluir camadas”, disponível em “Ferramentas”, você terá acesso ao 
catálogo de informações, organizado em seis temas, bem como às bases disponíveis pelos serviços web:  
IDE-SP, IDEA-SP, INDE-Br e MapBiomas. É possível carregar sua própria base de informação nos formatos 
SHP, DBF/CSV, GPX ou KML, ou conectar webservices.  
 
 

 

No cabeçalho da janela que se abre ao ativar o 

menu “Incluir camadas” existem três símbolos.  

 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.  

 Para fechar a janela. 

 

Na parte superior da janela existem botões que 

permitem adicionar camadas de informação nos 

formatos SHP, DBF/CSV, GPX e KML. 

Os seis temas estão organizados em pastas. As 

camadas disponíveis aqui poderão ter seu visual 

editado posteriormente.  

Pode-se acessar outros produtores de conteúdo, 

no caso: IDE-SP, IDEA-SP, INDE-Br e MapBiomas.  

Em webservices é possível conectar um serviço 

web e carregar as informações no sistema. 

Indicar o endereço (URL). Os formatos aceitos: 

são KML, GeoRSS, GeoJson e WMS. 
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2.2 Camadas incluídas 

Por meio do menu “Camadas incluídas”, disponível em “Ferramentas”, tem-se acesso à lista de 

camadas de informações incluídas pelo usuário. 

 

 

 

No cabeçalho da janela o botão da esquerda mostra 
o menu de opções das “Camadas incluídas”, com as 
seguintes funções: 

• Ligar ou desligar todos os temas: habilita ou 
desabilita todas as camadas de informações de 
uma só vez; 

•  Excluir: abre uma janela para escolher a 
camada a ser excluída do conjunto; 

• Imprimir: permite imprimir o mapa no 
formato PDF; 

• 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; 

• Carregar mapa: será aberta uma janela e, 
em Map, você irá selecionar o arquivo 
anteriormente gerado, salvo em seu 
computador, e clicar em carregar arquivo; 

• Acessar WMS: será aberta uma janela 
mostrando o endereço do webservice de 
todas as camadas; 

• Acessar no Google Earth: será aberta uma 
janela com link para baixar arquivo KML 
com toda a estrutura temática do 
GeoSeade, que poderá ser acessada por 
serviço no Google Earth.  
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O botão do lado esquerdo da camada de informação permite acesso às opções da camada ativa: 

• Opacidade: ajustar a transparência; 

• Excluir: excluir a camada; 

• Sobe e Desce: subir ou descer a camada na lista, o que significa ficar sobre ou sob alguma outra; 

• Tabela: abre a tabela de atributos da camada; 

• Editar legenda: permite alterar o visual da camada: cor, espessura dos contornos (linha), cor de 

preenchimento dos polígonos ou ainda o ícone usado nos mapas de pontos. Poderá utilizar algum 

atributo da camada para gerar um mapa.  

Ao clicar nessa opção, aparecerá a janela abaixo. Após o X, encontra-se o ícone que representa o 

tipo de visual que a camada possui, em nosso caso os limites das Regiões de Segurança Pública; 

logo em seguida está o ícone lápis, que serve para editar esse visual e, por fim, o ícone paleta, para 

escolher a cor do símbolo utilizado no mapa. 
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Ao clicar no lápis, abrirá a janela abaixo com uma série de opções, todas com descrições. As 

principais são cor de contorno, cor de frente e cor de fundo. Quando não se deseja cor utiliza-se  

-1,-1,-1. O sistema de cores é o RGB. 
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Em nosso exemplo, podemos clicar no botão “Classes” para gerar um mapa utilizando a base de 

Regiões de Segurança Pública. Aparecerá uma série de opções para criar uma representação gráfica 

(mapa), as três primeiras são as que utilizamos no GeoSeade:  

 Símbolo único: irá representar toda a camada da mesma forma;  

 Calcular valor único: irá utilizar algum atributo categórico, da camada para representar; 

 Criar classes: utiliza algum atributo da camada, necessariamente numérico, para criar classes 

apresentadas na legenda do mapa coroplético.  

 

 

 

Como resultado temos a figura abaixo, onde utilizamos o nome das Regiões de Segurança Pública e criamos 

uma mapa com a função “Calcular valor único”.  
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• Zoom para o tema: centraliza o tema (camada) na tela; 

• Download: realiza o download da camada em seu PC no formato SHP. 

• WMS: mostra o endereço do serviço Web Map Service (WMS) da camada. 

A janela “Camadas de fundo” dá acesso às opções de mapa de fundo: Open Street Map (OSM) e Imagens da 

ESRI.  

 

2.3 Legenda do mapa 

Por meio do menu “Legenda do mapa”, disponível em “Ferramentas”, você terá acesso à lista 

de legendas das camadas ativas. 

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 ou da base cartográfica. Ao clicar 

é aberta uma janela que permite alterar essa cor. 

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.  

Para desabilitar ou habilitar um intervalo de classes, basca clicar na caixa de seleção à esquerda dos 

símbolos da legenda. 
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2.4 Caixa de ferramentas 

 No menu “Caixa de ferramentas”, disponível em “Ferramentas”, você terá acesso a uma série 
de funcionalidades. 
 
 

 

  

Medir área e distância: 

• Área: função de medir área em quilômetros 
quadrados; 

• Distância: função de medir em quilômetros 
lineares  

Ajuda: você poderá retornar ao site do GeoSeade 
e ter acesso ao Tutorial. 

 

 

Análise 

Mapa de Calor 

Para gerar um mapa de calor, você deverá adicionar uma camada de informação antes de acessar a 
ferramenta. Como exemplo, adicionamos a camada “Escola técnica” 
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Após clicar em próximo, você deverá determinar o valor de cada ponto (em nosso exemplo deixaremos 
como 1) e ainda poderá escolher algum atributo da camada para servir como peso na representação (em 
nosso caso não colocaremos nenhum). 

 

 

Após clicar em próximo, você poderá nomear o mapa, escolher o raio do ponto em pixels e a opacidade 
do mapa (transparência). Em seguida é só concluir e gerar o mapa, que estará disponível no menu 
“Camadas incluídas”. 
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Mapa de agrupamentos 

O mecanismo para gerar um mapa de agrupamento é igual ao mapa de calor. Janelas irão guiar você. O 
importante é que aqui a camada escolhida deve ser do tipo ponto. No exemplo, utilizamos a camada 
Bem material.  
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Operações sobre o mapa 

Inserir ponto 

Para inserir pontos sobre o mapa, clique no botão “Criar um tema editável”. Aparecerá uma janela onde 
deverá ser dado um título ao novo tema (camada). Em seguida é só clicar sobre o mapa para inserir os 
pontos. 
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Esse novo tema ficará disponível como uma camada no menu “Camadas”, sendo possível fazer o download 
(em shp), caso seja de interesse.  
 

 

Inserir texto 

O texto a ser inserido no mapa deve ser escrito na janela que aparece abaixo. Caso queira utilizar um 
conector, conforme exemplo, é só deixar selecionada a opção “Insere com conector”, clicar a primeira vez 
onde começa o conector e clicar uma segunda vez onde ele termina, local onde o texto será mostrado. 
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Cor de fundo 

Na janela que aparecerá, deve ser colocado o número RGB da cor, ou clicar sobre o número que aparece 
para habilitar a caixa de cores, conforme o exemplo. Para a cor de fundo aparecer, a camada de fundo 
padrão deverá ser desabilitada.  
 

 

Grade de coordenadas 

Irá aparecer uma janela com as opções de configuração da grade de coordenadas. Ao final é só clicar em 
“Criar grade”. Para excluir a grade criada, deverá ser acessado o menu “Camadas”. 
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Máscara 

Deverão ser ativadas duas camadas apropriadas para essa operação. No exemplo, escolhemos como 

máscara a camada Regiões Metropolitanas (deve ser do tipo polígono) e como tema a ser afetado pela 

máscara as Regiões de Segurança Pública. 
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2.5 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.  

 

2.6 Download 

 O menu “Download”, disponível no menu “Ferramentas”, permite acesso a página do 

repositório de dados do GeoSeade, 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. 
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2.7 Ajuda 

O menu “Ajuda”, disponível no menu “Ferramentas”, irá abrir janelas com explicação sobre 

cada menu da tela inicial. 

 

 

2.8 Informação 

Ao clicar com o botão esquerdo do mouse sobre o mapa em tela, retornará as informações sobre aquele 

ponto na janela de informação (janela menor). Ela retorna informações contidas na tabela de atributos da 

base e de todas ativas na visualização. No exemplo abaixo, as camadas ativas são Unidade da Federação e 

Índice de Vulnerabilidade Social (IVS 2010). No cabeçalho dessa mesma janela, podemos clicar o botão “i” e 

abrir a janela da esquerda (maior) onde aparece com mais detalhes todo o conjunto de atributos.  

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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