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VISÃO GERAL 

Esta é a visão geral da tela ao acessar o GeoWeb pela primeira vez. Nenhuma camada de 

dados está selecionada e o mapa do Brasil aparece centralizado na área de visualização. 
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VISÃO GERAL 

Painel Central 

Barra 

Lateral 

Barra de Ferramentas 

A tela pode ser 

dividida em Painel 

Central, Barra 

Lateral e Barra de 

Ferramentas. 
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PAINEL CENTRAL 

O Painel Central é o local 

onde as informações são 

visualizadas no mapa.  

Painel Central 
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PAINEL CENTRAL 

Painel Central 

1 

2 

3 

Ele contém: 

 

1. Painel de movimentação 

da área de visualização 
Painel usado para deslocar a área de 

visualização para Norte, Sul, Leste e 

Oeste. A mesma função pode ser 

realizada ao movimentar o mouse 

com o botão esquerdo pressionado. 

 

2. Painel deslizante de zoom 
Painel usado para aumentar ou 

diminuir o zoom da área de 

visualização. Este painel dispõe de 

dois botões ([+] mais zoom e [-] 

menos zoom) e uma barra deslizante 

para alteração gradual do zoom. A 

mesma função pode ser realizada 

pelo botão Scroll do mouse. 

 

3. Indicador de escala 
Indica a escala gráfica e numérica do 

mapa mostrado na área de 

visualização. 
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A Barra Lateral é o local onde as 

camadas de informações são 

ativadas para visualização. Ela é 

subdividida pelas abas Filtros e 

Camadas. 

 

A Barra Lateral possui os 

seguintes botões: 

 

1 e 3. Ocultar Barra Lateral 

 

2. Expandir (   ) ou ocultar (   ) as 

abas Filtros e Camadas 

 

BARRA LATERAL 
1 

2 

3 
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BARRA LATERAL 

Com a Barra Lateral oculta, a visualização do mapa é maximizada. 
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BARRA LATERAL 

Para visualizar a Barra Lateral novamente, basta clicar no botão indicado no canto da tela. 
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CAMADAS 

A aba Camadas contém as camadas 

de dados que serão exibidas na Área 

de Visualização.  

É a área de seleção dos dados. Ela é 

Subdividida por agrupamentos de 

camadas de dados correspondentes 

aos Programas do MDS analisados. 

Ela também contém as camadas 

básicas de apoio “Divisões Territoriais” 

e “Imagens  de Satélite”. 
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FILTROS 

Para habilitar a aba 

Filtros na Barra Lateral 

basta clicar no botão 
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FILTROS 

A aba Filtros permite uma 

filtragem espacial e temporal 

das camadas de dados. 
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FILTROS 

1. Ano de Carregamento dos Dados 
Permite a filtragem pelo ano de carregamento dos 

dados no Geoweb. Até o momento só há o ano de 

2017. 

 

2. Filtro de Estados 
Filtra a exibição dos dados somente para o(s) 

Estado(s) selecionado(s). 

 

3. Filtro Região Semiárido 
Filtra a exibição dos dados somente para os 

municípios pertencentes ao Semiárido. 
 

2 

3 

1 
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FILTROS 

1º Passo 

Habilitar a aba Filtros 

Exemplo de aplicação da aba Filtros: 

1 
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FILTROS 

2º Passo 

Manter o ano como 2017. 

 
3º Passo 

Clicar em Filtro de Estados e 

selecionar os Estados da 

Bahia e do Ceará, 

respectivamente BA e CE. 

Exemplo de aplicação da aba Filtros: 

2 3 
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FILTROS 

4º Passo 

Clicar em Visualizar apenas 

estados selecionados. 

 

5º Passo 

Reabilitar a aba Camadas. 

Exemplo de aplicação da aba Filtros: 

4 

5 
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FILTROS 

6º Passo 

Selecionar a camada 

Quantidade Distribuída 

(Total) da Ação de 

Distribuição de Cestas de 

Alimentos. 

 

7º Passo 

Clicar com o botão direito 

sobre a camada 

selecionada e clicar em 

Zoom para a extensão da 

camada. 

Exemplo de aplicação da aba Filtros: 

6 
7 

17 



FILTROS 

8º Passo 

Se for necessário é 

possível adicionar outros 

Estados ao Filtro clicando 

novamente em Filtro de 

Estados. 

 

9º Passo 

Se desejar remover o Filtro 

basta clicar em Limpar 

Filtro. 

Exemplo de aplicação da aba Filtros: 

8 

9 
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CAMADAS 

Cada agrupamento ainda é subdividido 

em mais dois subníveis: Camadas e 

Filtros. Caso o GeoWeb seja acessado 

pelo modo de Acesso Restrito, mais 

um subnível é disponibilizado.  

 

• O subnível Camadas reúne camadas 

de dados gerais sobre o respectivo 

programa. 

 

• O subnível Filtros reúne camadas 

com dados específicos e mais 

detalhados sobre o respectivo 

programa. 
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CAMADAS 

A área de seleção possui as seguintes funções: 

(a) Indicação de Subnível 

(b) Caixa de Seleção 

(d) Camada Selecionada 

(c) Legenda 
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CAMADAS 

 

Quando a camada “Quantidade Total” 

do Programa Cisternas é selecionada e 

a sua legenda é exibida, significa que 

na área de visualização estão sendo 

mostrados os municípios de acordo 

com as classes que representam a 

quantidade total de cisternas. Os 

municípios preenchidos pela cor 

vermelha possuem de 1 à 414 

cisternas, por exemplo. A quantidade 

se refere à quantidade de unidades, 

somando todos os tipos, registradas no 

Programa Cisternas. 
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CAMADAS 

Mais opções são abertas ao 

clicar com o botão direito do 

mouse sobre a camada: 

 

1. Propriedades da Camada  
Exibe as propriedades da camada 

 

2. Zoom Para a Extensão da 

Camada 
Ajusta o zoom da área de visualização 

para a extensão da camada selecionada 

 

3. Exportar Camada 
Exporta a camada de dados 

selecionadas em formato Shapefile, KML 

ou CSV 

 

4. Metadados 
Abre uma página com os metadados do 

Programa selecionado 

 

 

 

1 

2 

3 
4 
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PROPRIEDADES DA CAMADA 

1 

2 

3 

1. Aba Mostrar 
Mostra opções de exibição das camadas de dados na área de visualização. 

 

2. Opções 
Permite definir o grau de opacidade/transparência da camada na área de visualização ao movimentar o 

botão na barra. 

 

3. Limite com Filtros 
Filtra os dados da camada de acordo com seus atributos. Para conhecer quais são os atributos 

disponíveis basta acessar os Metadados da camada. 
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PROPRIEDADES DA CAMADA 

Exemplo de filtragem por atributos: 

1º Passo: 

Habilitar para visualização 

a camada Quantidade 

Distribuída (Total) da Ação 

de Distribuição de Cestas 

de Alimentos. 

 

2º Passo: 

Clicar com o botão direito 

sobre a camada e acessar 

Propriedades da Camada. 

2 
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PROPRIEDADES DA CAMADA 

Exemplo de filtragem por meio de atributos: 

3º Passo: 

Habilitar a caixa de 

seleção Limite com Filtros. 

 

3 
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100 

PROPRIEDADES DA CAMADA 

Exemplo de filtragem por meio de atributos: 

4º Passo: 

Selecionar o atributo 

quantidade. 

 

5º Passo: 

Selecionar o operador 

condicionante < 

 

6º Passo: 

Digitar o número 100 

4 
5 

6 

26 



PROPRIEDADES DA CAMADA 

Exemplo de filtragem por meio de atributos: 

Com isso, na área de 

visualização só aparecem 

os municípios que 

receberam menos que 100 

unidades de cestas de 

alimentos. 
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PROPRIEDADES DA CAMADA 

Exemplo de filtragem por meio de atributos: 

Para remover o filtro basta 

desabilitar a caixa de 

seleção Limite com filtros 

ou clicar no botão       . 

Caso haja a necessidade 

de adicionar outro filtro 

bastar clicar no botão       .       
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METADADOS 

Ao clicar na opção Metadados, uma página é aberta com os metadados do 

programa da camada selecionada. É possível obter todas as informações 

referentes aos dados trabalhados. 
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METADADOS 

1 

1 

3 

1. Resumo 
Resumo dos dados da camada selecionada. 

2. Temporal Extent 
Período de abrangência dos dados das camadas. 

2 
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METADADOS 

4 5 

3. Update Frequency 
Frequência de atualização dos dados (anual). 

 

4 e 5. Feature Catalog 
Exibe a descrição dos atributos das camadas de dados. Esta opção é importante, pois permite conhecer os atributos 

que são trabalhados no filtro de atributos dentro das Propriedades da Camada. 

3 
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METADADOS 

6 7 

6. Attribute name 
Nome do atributo 

 

7. Definition 
Descrição do atributo 
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BARRA DE FERRAMENTAS 

A Barra de Ferramentas localiza-se acima do Painel Central e 

reúne botões que permitem interagir com o Painel Central e 

com as camadas de dados selecionados. 
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BARRA DE FERRAMENTAS 

Zoom para extensão máxima (      ) 
Ajusta o zoom para comportar por completo a camada de maior extensão espacial do 

sistema. 

 

Mais zoom (      ) 
Aumenta o nível de zoom, mantendo o mesmo centro da área de visualização. 

 

Menos zoom (      ) 
Diminui o nível de zoom, mantendo o mesmo centro da área de visualização. 

 

Zoom para a extensão anterior (       ) 
Retorna a área de visualização para o último zoom utilizado. 

 

Zoom para a próxima extensão (       ) 
Opção disponível apenas após a opção anterior ser utilizada, retorna a área de visualização 

para o zoom utilizado. 

 

Digite um Município 
Permite um zoom ao município escolhido. 

 

DICA: Segurando a tecla “SHIFT” apertada + botão esquerdo do mouse sobre a 

janela de visualização, é possível dar o zoom a partir de uma área 

personalizável retangular. 
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BARRA DE FERRAMENTAS 

O botão (     ) abre uma pequena janela 

com a legenda dos dados exibidos na 

Área de Visualização. 

O botão (     ) abre uma pequena 

janela ao clicar em um ponto na 

Área de Visualização. Ele 

recupera os atributos  da camada 

de dados selecionada para o(s) 

município(s). 
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BARRA DE FERRAMENTAS 

O botão (          ) é utilizado para fazer medidas na Área de Visualização. Ele pode 

medir distâncias (               ) ou áreas (                  ). 
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BARRA DE FERRAMENTAS 

Quando habilitado, o botão Produtos do PAA (                     ) mostra uma tabela com 

informações do Programa de Aquisição de Alimentos de um dado município quando 

este é selecionado. São apresentadas informações do Tipo de Programa, Grupo(s) 

de Produtos com detalhamento para o tipo de produto e o volume, além do número 

de agricultores associado a cada produto, em cada município. 
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BARRA DE FERRAMENTAS 

Quando habilitado, o botão Banco de Sementes (                        ) mostra uma tabela 

com informações do Banco de Sementes de um dado município quando este 

município é selecionado. São apresentadas informações do(s) Grupo(s) e Produto(s) 

de cada município. Estas informações se referem à toda produção agropecuária das 

famílias atendidas pelo Banco de Sementes. 
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CRUZAMENTOS 

O botão Cruzamentos (                 ) abre uma janela que permite gerar camadas 

de dados a partir do cruzamento dos dados dos Programas. O cruzamento irá 

retornar o conjunto de municípios que atende às condições selecionadas. É 

possível, ainda, aplicar filtro territorial e optar por incluir registros de conflitos 

fundiários na pesquisa. Na saída de dados, deve-se nomear a camada e escolher 

sua cor. 

40 



CRUZAMENTOS 
1 

2 

3 4 

5 

6 
7 

1. Filtros 
Permite a utilização dos filtros 

espaciais (Estados / Semiárido) 

definidos na aba Filtros da Barra 

Lateral. 

 

2. Conflitos Fundiários 
Possibilita a inclusão de dados 

sobre conflitos fundiários no 

cruzamento a ser gerado. 

 

3. Seleção 
Local de seleção dos Programas 

para o cruzamento 

  

4. Status 
Permite a escolha do status do Programa. Um duplo clique habilita as opções disponíveis. 

 

5. Nome da camada 
Nome dado pelo usuário à camada a ser gerada. 

 

6. Cor 
Escolha da cor da camada. 

 

7. Gerar Camada 
Botão que gera a nova camada de dados após a configuração do cruzamento. 
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CRUZAMENTOS 

1 2 

3 

4 5 

Exemplo de aplicação para os Cruzamentos: 

1º Passo 

Selecionar os programas 

Mapeamento da Insegurança 

Alimentar e Ação de 

Distribuição de Cestas de 

Alimentos. 

 

2º Passo 

Com dois cliques sobre o 

status de Mapeamento da 

Insegurança Alimentar, 

selecionar a opção 

Vulneráveis à Desnutrição. 

Com mais dois cliques sobre 

status da Ação de Distribuição 

de Cestas de Alimentos, 

selecionar a opção Atendidos. 

3º Passo 

Nomear a camada que será gerada. 

 

4º Passo 

Selecionar a cor da camada 

 

5º Passo 

Gerar a camada 42 



CRUZAMENTOS 

6 

Exemplo de aplicação para os Cruzamentos: 

6º Passo 

A nova camada será adicionada 

na pasta Minhas Consultas na 

Área de Seleção dos  Dados. 

 

7º Passo 

Assim como as outras camadas, 

esta nova camada de dados 

também possui atributos que 

podem ser filtrados. 

 

8º Passo 

Para ver os novos atributos 

basta ativar o botão       na Barra 

de Ferramentas e clicar sobre 

qualquer município. 

7 

8 
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CRUZAMENTOS 

9 

Exemplo de aplicação para os Cruzamentos: 

9º Passo 

Os dados dos atributos da nova 

camada de dados originada pelo 

cruzamento estarão disponíveis 

na tabela. 

 

10º Passo 

Os atributos referentes a outros 

Programas não envolvidos no 

cruzamento receberão o valor -1. 
10 
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CRUZAMENTOS 

Exemplo de aplicação para os Cruzamentos: 

11º Passo 

Caso a nova camada não 

tenha mais utilidade basta 

clicar com o botão direito do 

mouse sobre a mesma e em 

seguida clicar em Remover 

camada. 

 

12º Passo 

Caso seja necessário exportar 

os dados para utilizá-los em 

outras plataformas, basta 

clicar em Exportar Camada e 

selecionar o formato que os 

dados serão exportados 

(Shapefile, KML ou CSV). 

11 

12 
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