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Prezado usuário do ODR,

O Ministério da Integração Nacional – MI agradece o seu interesse em conhecer ainda mais o Observatório
do Desenvolvimento Regional – ODR, a solução web de inteligência geográfica para o monitoramento da dinâmica
regional brasileira e das ações do MI e do governo federal nos territórios.
O ODR possui funcionalidades e bases de dados estratégicos para a pesquisa sobre as desigualdades
regionais. Subsidia avaliações dos recursos aplicados na PNDR e amplia, portanto, a transparência das ações do
governo federal.
Para facilitar o uso da ferramenta e propiciar uma utilização mais otimizada, disponibilizamos este “Conheça
o ODR”, um manual que contém a descrição detalhada de cada uma das ferramentas disponíveis.
Além deste manual, vídeos explicativos sobre cada funcionalidade podem ser acessados no ícone “?”
localizado no canto superior direito da tela de cada funcionalidade.
Fique à vontade, ainda, para entrar em contato com a equipe do Observatório, pelo e-mail
odr@integracao.gov.br ou pelo telefone +55 (61) 2034-5356. Sugestões são muito bem vindas!

Boa leitura!
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1. CADASTRO
Permite que o usuário se cadastre e receba e-mails sobre a ferramenta e participe de grupos com acesso restrito.
Cadastrando-se no Observatório, o usuário poderá manter um vínculo com a rede de monitoramento da
Política Nacional de Desenvolvimento Regional e, se necessário, fazer parte de grupos fechados que tenham acesso à
camadas privativas. Esses grupos são criados de acordo com as necessidades do Ministério e as unidades gestoras
indicam quem serão os participantes.
O novo usuário poderá se cadastrar ou entrar de forma anônima, através da opção “Entrar como Anônimo,
sem senha” ou clicando no “X”, como destacado abaixo). Optando por se cadastrar, deve clicar no botão Cadastrar
(destacado na figura 1), em que serão requisitados campos como Nome, Estado, Município, Instituição de Ensino,
Profissão, e-mail e Senha. Um e-mail de confirmação será enviado e, após a confirmação, através do link indicado no
corpo da mensagem, o login será efetivado.

Figura 1- Tela inicial do ODR

A área do usuário poderá ser acessada por meio do ícone destacado na figura 2, independente de ter
acessado a ferramenta como usuário cadastrado ou como anônimo.
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Figura 2 - Ícone para área do usuário

Ao clicar no ícone de cadastro, indicado pela figura 2, será aberta a tela das figuras 3 e 4. Nesta tela é
possível:




Fazer o login, caso o usuário ainda não o tenha feito,
Trocar a senha, através do ícone
(quando logado) e
Fazer o logout do sistema.

Figura 3 - Tela de login

1

2

Figura 4 - Tela de usuário logado, com opções de trocar a senha (1) e sair do ODR (2)
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2. PROJEÇÃO GEOGRÁFICA
Permite definir, em tempo de visualização, qual projeção será
apresentada no rodapé da aplicação.

Esta ferramenta, que está localizada no canto inferior esquerdo da tela
principal, Para abrir as opções basta passar o mouse em cima do ícone
.

3. MAPAS DE BASE
Permite modificar o layout do mapa (imagens de fundo), variando configurações de cores, bordas e
linguagem.

Figura 5 - Exemplo de mapa base disponível no ODR

O mapa de base do Observatório pode ser alterado, apresentando diferentes configurações, de acordo com
a necessidade do usuário. Os mapas de base servirão como referência durante a visualização das informações no
sistema, facilitando a análise de acordo com a visão mais adequada à informação a ser disponibilizada. Estão
disponíveis 9 tipos de mapa, incluindo imagens de satélite, mapas topográficos, mapas de arruamento e mapas de
serviços Open Street Map. Para trocar os mapas, basta clicar no ícone indicado na Figura 5 e diversas opções prédefinidas serão apresentadas. O mapa padrão segue o modelo apresentado na Figura 6.
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Figura 6 - Mapa base padrão e ícone para modificação deste layout

Caso não queira nenhum mapa base de fundo, clique sobre o mapa que já está marcado e as pesquisas serão
mostradas em um fundo branco. Tal opção é muito útil para o usuário que deseja exportar um mapa somente com a
área pesquisada. Na Figura abaixo, por exemplo, está selecionada apenas a Região Norte.

Figura 7 - Exemplo de uso sem Mapa de Base

OBS: Caso algum mapa base não seja visualizado, atualize o JAVA
(http://www.java.com/pt_BR/download/) e o ADOBE FLASH PLAYER
(http://get.adobe.com/br/flashplayer/ ) do seu computador.
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4. CAMADAS
As Camadas apresentam as informações do ODR que serão exibidas em mapas de acordo com a sua agregação
(estadual ou municipal). Estão divididas em grupos, podendo descrever recortes territoriais, mapas estáticos,
indicadores e dados orçamentários.

Figura 8 - Camadas e indicadores existentes no ODR

O Menu de Camadas do ODR possui uma divisão temática quanto aos indicadores e destaca recortes
territoriais importantes para a PNDR. Com a grande base de dados disponível, é possível, por exemplo, marcar a
camada de indicadores sociais e a camada de orçamento destinado a tal área, ou seja, podem ser habilitadas várias
camadas, o que exemplifica a visão integrada do ODR sobre a dinâmica regional brasileira.
Os dados disponíveis se subdividem nas seguintes classes:




Ações Governo Federal
Indicadores de Desenvolvimento Regional
Recortes Territoriais

A maioria das informações no ODR encontra-se disponível no nível de agregação municipal. As informações
que são de base estadual estão identificadas como “Dados Estaduais”. Além disso, é importante destacar que os
principais recortes das regiões prioritárias da PNDR estão relacionados entre as camadas acima, exemplificados na
figura 9.
Para acessar as camadas clique no ícone
e as informações serão expandidas. Para uma melhor
visualização dos nomes das camadas, use o recurso de redimensionar a tela, conforme mostrado na figura 10.
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Figura 9 - Exemplo de cortes territoriais de Regiões Prioritárias da PNDR (Faixa de Fronteira, RIDE, Semiárido)

Figura 10 - Aumentando a tela Camadas

Na caixa Pesquisar pode-se digitar o nome ou parte
do nome do indicador e as camadas serão filtradas.
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Outra opção disponível é o controle da transparência das camadas de primeiro nível. Movimentando-se a
barra para a direita a camada fica mais transparente. Além disso, a ordenação das camadas (mover para cima e para
baixo) pode ser feita através das setas azuis (Figura 11). Caso deseje que a camada “Recorte Territoriais” fique acima
da “Ações do Governo Federal”, clique na seta ao lado da camada para que ela vá subindo uma camada de cada vez
(Figura 11).

Figura 11 - Opções de transparência e ordenação das camadas

Camada de primeiro nível.
O controle da transparência só é aplicável neste nível de informação.

5. FERRAMENTA ZOOM – Navegação pelo mapa
A ferramenta facilita a sua navegação pelo ODR.
A seguir estão listadas as funções disponíveis:
Globo (Extensão total): Centraliza o mapa no Brasil.
Direcionais (Pan): Movimentam o mapa para cima, para baixo e
para os lados.
Zoom: Aproxima ou distancia o mapa. Ao se clicar sobre a
bolinha, será mostrada a escala do mapa.
Mão (Pan): Arrasta o mapa, realizando uma panorâmica livre do
mapa. Clicar e segurar o botão do mouse.
Zoom in e Zoom out: Faz o zoom em uma área selecionada. O
atalho para esta lupa pode ser feito com a tecla Shift
pressionada.
Extensão Anterior/Próxima extensão: volta ou avança para a
última visualização.
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6. FERRAMENTA DESENHO, ANOTAÇÃO E RESULTADO
Permite ao usuário personalizar o mapa com figuras geométricas: retângulo, círculo, elipse, polígonos ou a mão
livre. Também é possível utilizar medidas, modificar atributo de cor, editar o vértice e o tamanho.

Figura 12 - Ícone para acessar as ferramentas de desenho

Figura 13 - Menu das Ferramentas de Desenho
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Se o menu de ferramentas não estiver habilitado, deve-se clicar no ícone apresentado na figura 12. Quando
o menu de ferramentas é exibido, pode-se minimizá-lo clicando na seta para direita (figura 13). Em todas as
ferramentas do ODR há uma interrogação onde é possível assistir vídeos explicativos. Para se utilizar as opções do
menu de desenho deve-se clicar em cada ícone para habiltar cada uma das ferramentas.
Para todas as ferramentas de desenho, há a opção de se escolher previamente a cor de preenchimento, cor da
borda, transparência e espessura e transparência da linha, utilizando os ícones que estão na parte inferior do menu
de ferramentas. Essas alterações também poderão ser feitas para cada desenho através do menu de seleção,
conforme figura 18.
Ao se clicar no ícone “lápis” pode-se definir a transparência, a espessura e estilo da linha de borda e o ícone de
paleta de cores ao lado definirá a cor da linha. No ícone de “balde de tinta” pode-se definir a transparência e o estilo
do preenchimento. O ícone de paleta de cores definirá a cor do preenchimento.

Figura 14 - Opções de edição de cor de preenchimento, borda, espessura da linha e transparência para todas as ferramentas de desenho.

Ferramenta básica de seleção. É o padrão da aplicação.

Desenho da geometria Pontos. Escolha o tipo de ponto desejado e defina o tamanho na janela
que se abre. Clique no mapa para inserir o ponto. Para cada ponto a ser inserido deve-se clicar
novamente na ferramenta.
Ao se clicar no ponto que foi criado, uma janela de atributos será aberta com opções de seleção,
edição, exclusão, visualização e ocultação do ponto, zoom e alteração da cor de preenchimento,
bordas e transparência. Ver figura 18.

Desenho da geometria Linhas: reta ou à mão livre. Para desenhar a mão livre, clique e segure o
botão e solte para finalizar. Para desenhar uma linha reta, dê um clique para começar o desenho
e dois cliques para finalizar. Para cada linha a ser desenhada deve-se clicar novamente na
ferramenta. Do mesmo modo que o ponto, ao se clicar na linha será aberta a janela de atributos.
Nessa ferramenta pode-se optar por exibir as medidas da linha em metros, quilômetros ou pés.

13

Desenho da geometria Polígono: é possível desenhar formas como retângulo, círculo, elipse e
polígono à mão livre. Ao se clicar sobre a figura desenhada será aberta a janela de atributos para
seleção, edição de vértices, do tamanho e cores de linha e preenchimento.

Buffer é a seleção de uma área
com determinado raio a partir
de um ponto ou de uma
seleção.
O Buffer pode ser simples (ponto com raio) ou por parâmetros (personalizado). Há ainda a opção
de se gerar um buffer em uma seleção específica (Gerar na seleção).
Clique na ferramenta e escolha uma das opções. No buffer simples por ponto, defina o tamanho
e marque um ponto no mapa. Será desenhado um círculo com o raio definido no tamanho. Caso
já tenha um desenho no mapa ou algum recorte territorial e queira fazer um buffer, faça a
seleção desta figura/recorte e marque a opção “gerar na seleção” e um buffer será desenhado ao
redor da figura.

Adicionar texto: podendo escolher o tipo de
fonte, tamanho, se é negritado, itálico ou
sublinhado. Escreva o texto no campo indicado
e escolha a formatação.

Opção de visualizar os Resultados. Gerencia as ações das
Ferramentas de Funcionalidades e das Ferramentas de Desenho,
sendo possível tornar os objetos visíveis, selecioná-los ou excluílos. Maiores explicações a seguir.

Atributos de cor: pode ser utilizado em todas as ferramentas de desenho. É possível alterar a cor
da linha e do preenchimento. E ao se clicar sobre o “Lápis” e “balde de tinta” são abertas as
propriedades de linha e de preenchimento.
Quadro 1- Opções das Ferramentas de Desenho

Na janela de resultados, serão exibidas as ações das ferramentas que forem sendo executadas. Nesta janela
também é possível salvar e abrir/importar arquivos KML. Esses arquivos armazenam as seleções que foram
executadas no ODR para posterior verificação. Você pode, por exemplo, salvar uma consulta que precisará utilizar
em outro momento, inclusive com a possibilidade de enviar por e-mail ou salvar em pen drive para utililizar em
outro computador.
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Figura 15 - Opção de abrir e salvar KML

Nas figuras 16 e 17, verifica-se que há uma ferramenta sendo utilizada (Ferramentas (1)) e que foram feitos
dois desenhos (Desenhos (2)), que no caso são as duas seleções de municípios (estão com cor diferenciada).

Figura 16 - Janela de Resultados

Além disso, para facilitar a visualização, pode-se clicar duas vezes no nome da ação e alterar para um nome mais
conveniente:
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Habilita/seleciona todas as ferramentas

Oculta ou visualiza a ação
Exclui a ação

Habilita/seleciona somente esta
ferramenta
Figura 17 – Zoom da Janela de Resultados com a opção de alterar o nome de um resultado, para facilitar a identificação.

Nas Figuras 18 e 19 tem-se a seleção de um ponto criado conforme o item 2 do Quadro 1 (Opções das
Ferramentas de Desenho), essa seleção pode ser feita por meio de um clique com o botão esquerdo do mouse sobre
o ponto ou sobre o primeiro item (alterar seleção).

Figura 18 - Janela de atributos após a seleção do ponto

Alterar Seleção

Ocultar gráfico

Edição de Tamanho

Edição do
desenho

Excluir

Zoom

Figura 19 - Zoom nas funcionalidades da Janela de atributos após seleção do ponto

16

Figura 20 - Com o ponto selecionado pode-se alterar suas propriedades

Na figura 21, tem-se o exemplo da utilização da ferramenta de desenho de polígonos e sua posterior seleção
e exibição da janela de propriedades. Ao se clicar sobre o polígono desenhado, é exibida a janela mostrada na figura
21. Nesta janela tem-se as seguintes opções: Alterar Seleção, Edição do desenho (alteração dos vértices), Edição de
Tamanho, Ocultar gráfico (a ação ficará marcada com um “X”na janela de resultados – figura 22), Excluir e Zoom.
Caso tenha ocultado o gráfico e fechado a janela de propriedades, para voltar a reexibir o gráfico, vá até a
ferramentas Resultados, encontre a ação que está marcada com um “X” e clique sobre o “X”.

Figura 21 - Janela de atributos exibida após a seleção da linha

Figura 22 - Ferramenta de desenho que foi ocultada. Para reexibi-la, clique sobre o "X"
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7. MENU DE FUNCIONALIDADES
Para acessar as funcionalidades do ODR, utilize a barra de menu localizada no rodapé da aplicação. A
funcionalidades são:
1.
2.
3.
4.
5.

Análise Comparativa
Painel de Indicadores
Pesquisa Avançada
Mapa Temático e
Mapa de Calor

Figura 23 - Barra do Menu de Funcionalidades

Cada funcionalidade pode ficar aberta em segundo plano ou ser minimizada. Para maximar, deve-se clicar
no desenho da ferramenta.

Maximizar

Minimizar
Maximizar
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a. Análise Comparativa
Esta funcionalidade tem como objetivo permitir ao usuário cruzar informações e compará-las através de
gráficos e tabelas, criando várias séries (gráficos) diferentes.

Primeiramente, deve-se escolher a informação ou as informações desejadas (sendo somente uma
informação para cada série/gráfico). Para isso, pode-se navegar pelos indicadores ou então digitar o nome no
campo pesquisar. Na janela à direita (Campos), serão listados todos os campos disponíveis para cada informação.
Definido qual o campo a ser utilizado, deve-se clicar sobre ele e arrastá-lo para a janela abaixo (Séries). O próximo
passo é escolher a outra informação e também arrastá-la para o campo Séries.

Figura 24 - Tela inicial da Análise Comparativa
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Figura 25 - Arraste o campo escolhido para a janela Séries

Figura 26 - Escolha de outra informação para formar outra série e fazer a comparação
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Essa outra informação foi incluída na janela Séries da mesma forma.

Ela foi selecionada na janela

Informações e depois o campo Valor Anual foi arrastado para a janela Séries.
O próximo passo é escolher o tipo de agregação para o campo escolhido (figura 27). Essa agregação
representa o que será mostrado no eixo X do gráfico. Deve-se clicar na seta para abrir as opções. O importante é
escolher o mesmo tipo de agregação nas duas Séries, para que a comparação fique coerente.
No exemplo da figura, estão sendo construidas duas séries que irão comparar o número de bolsas
concedidas pela Capes e pelo CNPq, agregados pelo ano.

Figura 27 - Escolha da agregação dos dados.
Nesse campo estão listadas todas as opções relacionadas à informação escolhida.

Escolhida a agregação, o próximo passo é definir como os valores serão exibidos e qual o tipo de gráfico. Se
os dados forem numéricos eles podem apresentados pela soma, pela média, pelo valor máximo ou mínimo, pela
variância ou pelo desvio padrão.
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Figura 28 – Forma de exibição dos dados numéricos

Os tipos de gráfico possíveis são: barra, linha, área, plotagem, coluna e pizza.
Lembrando que para a montagem de mais de uma série os tipos de gráfico devem ser compatíveis. Por
exemplo, não é possível montar uma série com um gráfico no formato pizza e outra série em barra, assim como não
é possível montar um gráfico em coluna e outro em barra. As compatibilidades possíveis são: linha, área, plotagem e
barra ou linha, área, plotagem e coluna. E a escolha do tipo do gráfico da primeira série irá influenciar na
combinação da segunda série.
Além disso, pode-se escolher a cor de cada gráfico/série, clicando no ícone da paleta de cores.
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Figura 29 - Definição do tipo de gráfico

Outra opção da análise comparativa é o uso de filtros. No exemplo apresentado, os dados estão sendo
agregados por ano. Se não for escolhido nenhum filtro, serão exibidos todos os anos disponíveis no ODR para aquela
informação. Caso seja do interesse mostrar apenas um ano, deve-se usar o filtro para essa informação clicando no
ícone de filtro para abrir a janela de especificação. Na janela de opções de filtro, para o exemplo citado, escolhe-se a
opção “Igual a”, assim, o gráfico gerado irá trazer a informação “Número de bolsas concedidas” para o ano
especificado.
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Figura 30 – Ícone para habilitar as opções de Filtro

Figura 31 - Opções do filtro
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Figura 32 - Utilização das opções do filtro

Figura 33 - Ícone do filtro indicando que há um filtro habilitado

25

Pode-se clicar no ícone do filtro para minimizar as opções. Lembrar que o filtro é realizado para cada
informação. Como a primeira informação foi filtrada para o ano de 2001, é interessante que o mesmo seja feito para
o outro dado de forma que a comparação fique coerente.

Figura 34 - Opção do uso de filtro para as duas informações.
Notar que o ícone do filtro indica que há um filtro para cada informação

Para finalizar, deve-se escolher onde a pesquisa será feita. Por padrão, o ODR apresenta as seguintes opções:





Em todo o mapa
Na extensão de visualização do mapa
Dentro da(s) geometria(s) selecionada(s)
Fora da(s) geometria(s) selecionada(s)

A ferramenta de análise comparativa apresenta uma nova opção de pesquisa que é “Dentro da Localização
Geográfica”. Esse recurso permite que se faça uma seleção de geometria ou localização sem precisar sair da
ferramenta. É mais uma opção de filtro para definir em que lugar será pesquisado.
Nas outras ferramentas, se queremos pesquisar dentro de geometrias selecionadas, é preciso primeiro fazer essa
seleção para depois utilizá-la.
Existem duas formas para se definir a localização:
 Arrastando o campo desejado para a janela inferior (campos referentes à localização, p. ex, UF,
Nome da Capital e outros). Ao se clicar no campo e arrastá-lo para as janelas inferiores será exibido
um campo “Arraste e solte um campo aqui, para uma busca dentro da localização geográfica.”
(Figura 35).
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Ou escolhendo a opção “Dentro da localização geográfica”. Ao se escolher essa opção abre-se a
mesma janela de “Arraste e solte um campo aqui, para uma busca dentro da localização geográfica.”
(Figura 38).

Figura 35 - Opção de clicar e arrastar o campo para definir a Localização Geográfica

Figura 36 - Seleção das informações, comportamento igual ao filtro
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Figura 37 - Informações filtradas

Figura 38 - Escolhendo a opção "Dentro da Localização Geográfica"
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Figura 39 - Criar o gráfico

Para criar os gráficos deve-se clicar no botão “Criar” (Figura 39).

Figura 40 - Tela de resultados

Ao se passar o mouse sobre a coluna, são exibidas as informações referentes a cada série.
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Na janela de resultado, sem a necessidade de se gerar uma nova pesquisa, pode-se alterar o tipo de gráfico,
a cor de cada série, a cor do texto do gráfico, bem como o nome do campo que será exibido no eixo Y.
Além disso, nessa janela há a opção de:




Exibir a tabela com os dados dos gráficos. Ao se clicar nessa opção, será exibido um ícone que permite a
Exportação da tabela para CSV, HTML ou EXCEL (Figura 42 - 1);
imprimir o gráfico podendo inserir um título e um subtítulo. Clicando nessa opção, uma nova janela será
aberta e estarão disponíveis as opções de exportar imagem PNG, PDF ou imprimir o gráfico (Figura 42 - 2);
Exportar a imagem do gráfico, mas sem título (Figura 42 - 3).

Figura 41 - Opções de alterações dinâmicas na tela de resultados

Figura 42 - Opções da janela de resultados da Análise Comparativa
(Abrir tabela, imprimir e exportar imagem)
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Figura 43 - Visualização da Tabela do Gráfico

Observe que quando a janela de resultados está no modo de visualização de tabela, o ícone se altera. Para
voltar para o modo de exibição de gráfico clique novamente no ícone da figura 43.

Figura 44 - Janela da impressão do gráfico.
Opções de exportar imagem, PDF ou imprimir o gráfico.
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b. Painel de Indicadores
Apresenta gráficos de indicadores prioritários para a Política Nacional de Desenvolvimento Regional agrupados em
unidades territoriais específicas, como Estados e macrorregiões.

Figura 45 – Ícone do Painel de Indicadores

Além de ser uma importante ferramenta analítica, o ODR foi projetado para auxiliar o planejamento e gestão
no Ministério da Integração Nacional. Para tanto, o Painel de Indicadores disponibiliza análises pré-definidas, que
direcionam o gestor público e também explicitam as abordagens prioritárias da Secretaria de Desenvolvimento
Regional. Para acessar o Painel de Indicadores, o usuário deverá selecionar o ícone da barra de funcionalidades
apresentado na figura anterior.
O Painel de Indicadores não possui um layout estático e pode ser reorganizado de acordo com o interesse do
usuário. O painel permite a sua configuração pelo administrador do ODR em relação a quantos e quais indicadores
serão exibidos. Possui, ainda, opções de filtros espaciais individuais, permitindo ao usuário escolher a
correspondência dos gráficos ou dados exibidos:





Todo o mapa.
Na extensão atual de visualização.
Dentro das geometrias desenhadas e selecionas.
Em todo o mapa exceto nas geometrias desenhadas e selecionadas.

Os indicadores poderão ser impressos em formato gráfico ou tabela exibida.
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Figura 46 – Gráficos do Painel de Indicadores

Ao se passar o mouse sobre um setor do gráfico pizza, são exibidos os dados daquela região. E ao se clicar,
será exibido o gráfico somente para a região clicada.
Para voltar ao nível
anterior, basta clicar no
nome do indicador.
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Figura 47 - Exibição dinâmica dos dados

c. Pesquisa Avançada
Esta funcionalidade permite ao usuário realizar consultas avançadas por meio de filtro geográfico (pesquisa
espacial) ou por atributo e obter o resultado no formato de tabelas . Para tanto, é preciso selecionar o que se deseja
pesquisar dentro do campo “Informação”.

Figura 47 - Layout Inicial da Pesquisa Avançada

Após a escolha, pode-se adicionar filtros à pesquisa. São três campos que podem ser utilizados: campo de
informação, critério do filtro e, por fim, o campo para seleção ou digitação.

Campo de
informação

Critério do filtro
Campo para seleção
ou digitação
Figura 48 - Opção de filtro na Pesquisa Avançada
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A pesquisa (Onde Pesquisar) pode ser feita contendo as seguintes opções:




Na extensão de visualização do mapa: a consulta será feita em toda área de visualização da tela (do
monitor).
Em todo o mapa.
Dentro ou fora da geometria selecionada: a consulta será feita em uma área delimitada através de uma
forma geométrica (Ponto, Polilinha, Retângulo ou Polígono) ou em uma área delimitada por um buffer
simples ou buffer por parâmetros definidos em tempo real. No tópico PESQUISA AVANÇADA há maiores
explicações de como se criar uma geometria e utiliza-la como opção de “Onde Pesquisar”.

Assim, define-se onde pesquisar e a informação será exibida em uma janela contendo o resultado em
formato de tabela.

Nesse espaço é
possível digitar
textos para filtrar as
informações

Figura 49 - Resultado da Busca Avançada

Nesta tela pode-se:

Ao se clicar no nome de
qualquer coluna , os itens
serão ordenados

•

Ordenar e filtrar qualquer coluna;

•

Paginar e ir para uma página específica;

•

Identificar o registro no mapa;

•

Definir campos preferenciais;

•

Imprimir, podendo definir quais colunas serão impressas.

•

Pré-visualizar;

•

Imprimir em PDF;

•

Exportar para arquivos Word, Excel, TXT, HTML, KML, XML e Shapefile;
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Ao clicar no resultado da pesquisa, na tabela ou no mapa, abre-se uma janela com as informações.

Figura 50 - Identificação de polígonos por meio da Pesquisa Avançada

É possível, também, utilizar a opção de filtro pelo conteúdo de cada mapa, clicando em um campo no topo
da tabela, logo acima da coluna correspondente.

Figura 51 - Opção de Pesquisa.

A impressão do resultado pode ser feita a partir da seleção dos campos desejados. Dessa forma, visualiza-se
a pesquisa executada, sendo possível, ainda, formatar o tamanho da página, orientação, colunas, cabeçalho e
rodapé.
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Figura 52 - Opções de Impressão na Pesquisa Avançada

Figura 53 - Opções de exibição e configuração da Pesquisa Avançada

Para exportar a tabela gerada, basta clicar no ícone Exportar (Word, Excel, TXT, HTML, KML, XML e
Shapefile)

, ao lado do comando de impressão.

37

CRIANDO GEOMETRIAS A SEREM UTILIZADAS NO “ONDE PESQUISAR: DENTRO DA GEOMETRIA SELECIONADA”
Utilizando-se das ferramentas de desenho, é possível criar uma geometria dentro da extensão do mapa,
selecionando o que está em intersecção com o desenho geométrico. No exemplo das figuras a seguir são exibidos os
municípios do estado do Rio Grande do Sul e a seleção que será feita a partir da utilização de uma circunferência.

Figura 54 - Utilização da Ferramenta Desenho. Escolha de uma das ferramentas.

Após a inclusão da geometria sobre o mapa, deve-se clicar sobre a figura inserida e para ser exibida a caixa
com opções de configuração. Deve-se clicar sobre a opção Alterar seleção para se selecionar o desenho. A
geometria agora está selecionada e poderá ser utilizada em qualquer ferramenta que apresente o campo “Onde
Pesquisar”.

Figura 55 - Polígono criado por meio das Ferramentas de Desenho e seleção do desenho.
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Executa-se a pesquisa com a opção Dentro da(s) geometria(s) selecionada(s):

Figura 56 - Pesquisa Avançada com uso de restrição no espaço

Visualizar-se-ão os limites geográficos alcançados pelo desenho. Todos os municípios que tangem a
circunferência serão apresentados no resultado. Com a opção de se pesquisar dentro da geometria selecionada
definiu-se para a ferramenta de busca que fossem apresentados apenas os municípios do estado do Rio Grande do
Sul que estivessem dentro da circunferência.

Figura 57 - Municípios selecionados tendo o círculo como referência

39

Da mesma forma, pode-se selecionar a opção de pesquisa Fora da(s) geometria(s) selecionada(s), e a
pesquisa retornará como na figura abaixo:

Figura 58 - Municípios selecionados tendo a região fora do círculo como referência

Para unificar os dois resultados é preciso selecionar os campos Dentro da(s) geometria(s) selecionada(s) e
Adicionar ao(s) resultado(s) anterior(es) e, em seguida, realizar a pesquisa:

Figura 59 - Possibilidade de sobrepor as pesquisas avançadas
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A ação pode ser desfeita por meio da seleção dos campos Limpar resultado(s) anterior(es) e criar novo(s)
resultado(s) e Na extensão de visualização do mapa. O desenho geométrico pode ser apagado com um duplo clique
sobre a figura, optando-se pela sua exclusão.

Figura 60 - Excluir círculo de referência

Figura 61 - Habilitando geometria para utilização em outras ferramentas

Para que a pesquisa final possa ser utilizada em outras funcionalidades do ODR, é necessário,
primeiramente, selecionar a janela Resultados apresentada na Figura 62. Após habilitar a geometria, o usuário
deverá abrir o ícone com a função analítica de interesse (como Análise Comparativa, por exemplo) e restringir os
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cálculos à região pré-selecionada. Isso deve ser feito selecionando a opção Dentro da(s) geometria(s) selecionada(s)
no campo Onde Pesquisar. Nesse exemplo, ao se utilizar a Análise Comparativa, será feita uma pesquisa com todos
esses municípios do Rio Grande do Sul com exceção da área que foi “excluída”.

Figura 62 - Utilizando geometrias da seleção avançada na Análise Comparativa

d. Mapa Temático
Esta funcionalidade permite ao usuário gerar mapas temáticos sobre as informações publicadas na aplicação, com
intuito de realizar estudos através de cores.
A ferramenta permite escolher diferentes Tipos de Tematização (opções de visualização) para exibir os
dados adicionados no mapa, são eles: Valor Único, Invervalos Iguais, Intervalos Geométricos, Quebras Naturais,
Frequências Iguais e Desvio Padrão.


Valor único: utilizado para medidas temáticas, ou seja, dados qualitativos. Os atributos com mesmo
valor são inseridos na mesma classe.



Intervalo igual: divide o intervalo de valores do atributo em subintervalos de tamanhos iguais. O
intervalo igual é melhor aplicado em intervalos de dados, tais como porcentagens e temperatura. Este
método enfatiza a quantidade de um valor de atributo relativo a outros valores. Os valores são divididos
por igual, conforme o número de faixas, onde o primeiro é igual ao menor valor da informação e o
último igual ao maior. As classes devem possuir o mesmo intervalo, calculado pela subtração entre o
valor máximo e valor mínimo do atributo a ser classificado e, posteriormente, dividindo este valor pelo
número de classes.



Intervalos Geométricos: cria quebras de classes com base em intervalos de classes que tenham uma
série geométrica. As classes vão ser definidas a partir da quantidade de geometria dividido por
números de classes indicada. O algoritmo cria intervalos geométricos minimizando a soma dos
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quadrados do número de elementos em cada classe. Isso garante que cada intervalo de classe tenha
aproximadamente o mesmo número de valores de cada classe e que a mudança entre as intervalos seja
bastante consistente.


Quebras naturais (Jenks): as quebras naturais são baseadas em agrupamentos naturais nos dados e
maximiza as diferenças entre classes. As classes são estabelecidas a partir das quebras identificadas pelo
ordenamento dos atributos, resultando em classes com valores próximos enquanto as diferenças entre
as classes são maximizadas. Geralmente é utilizado o algoritmo denominado de otimização de Jenks
para classificar os atributos. Este algoritmo agrupa os atributos baseado no menor erro possível, definido
pela soma absoluta dos desvios da classe mediana ou, alternativamente, a soma quadrada dos desvios
da classe média (ESRI, 2004).



Frequências Iguais – definimos frequências de um valor de uma variável (qualitativa ou quantitativa)
como sendo o número de vezes que aquele valor se repete no conjunto de dados.



Desvio padrão: mostra o quanto o valor de atributo da feição varia a partir da média. O desvio padrão
ajuda a enfatizar valores acima e abaixo da média. As classes são determinadas com base na soma e na
subtração do desvio padrão da média do atributo a ser classificado, gerando, assim, respectivamente, as
classes acima da média e as classes abaixo da média.

Na ferramenta Mapa Temático ainda podem ser definidos:



A Informação de pesquisa, onde é escolhido o indicador; e
O Campo, onde será definido qual o campo será utilizado para fazer a pesquisa. Se o tipo de
tematização escolhido for diferente de Valor Único, serão exibidos apenas os campos que contenham
valores numéricos.
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Figura 63 - Campos do Mapa Temático

No campo Filtros é possível adicionar atributos, selecionando o campo da informação e qual o critério do
Filtro.
Ao habilitar a análise temporal, será possível criar uma animação que demonstre a transição da informação
dentro de um período de tempo, definido em segundos. No exemplo abaixo, para cada ano em que haja informação
disponível, a imagem ficará estática por 2 segundos. Abaixo da legenda do mapa, estará disponível um botão de
play/pause para a sucessão dos mapas de cada período.

Figura 64 - Opção para definição do tempo de transição das informações

As cores da legenda poderão ser modificadas e o nível de transparência também.

Figura 65 - Alteração de cores e transparência no Mapa Temático
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Figura 66 - Exemplo de Mapa Temático

e. Mapa de Calor
Esta funcionalidade permite ao usuário gerar mapa de calor (mapa de concentração de pontos) visualizando
pontos agregados por informação selecionada, portanto apenas informações do tipo ponto podem ser utilizadas
para a construção deste mapa. O próprio sistema só irá listar as informações do tipo ponto.
Primeiramente, escolhe-se a informação que será utilizada e em seguida a opção de incluir filtros à pesquisa,
se for o caso.

Figura 67 - Opções do Mapa de Calor
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Com a opção “Mostrar pontos agrupados” habilitada é possível obter informações de um determinado
ponto ao clicar na sua referência. Para tanto, é preciso dar um duplo clique no ponto até que a opção fique visível.

Figura 68 - Exemplos de Mapas de Calor

Na parte superior do menu, no ícone “Painel de configurações” (Figura 70), é possível, ainda, ajustar o nível
da transparência visualizada no mapa de calor e o tema a ser utilizado.

Figura 69 - Painel de Configurações do Mapa de Calor
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f. Ferramentas
Ao clicar no ícone “Ferramentas” o usuário terá acesso as seguintes funcionalidades:










Localizar endereço
Converter coordenadas
Identificar
Imprimir/Gerar PDF
Marcadores
Exportar imagem
Legenda
Exibir XLS/CSV
Gerador do modelo

Figura 70 - Menu das Ferramentas

 Localizar endereço
Permite ao usuário localizar um ponto no mapa, a partir da informação da coordenada geográfica ou de um
endereço (logradouro).
Pode-se escolher utilizar todos os serviços ou apenas os serviços da ESRI. Quando um endereço é localizado
ele é exibido no mapa e os resultados mostrados na listagem de endereços.

Figura 71 - Ferramenta Localizar
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OBS: Padrão e formatação de endereço para pesquisa: “rua, número, cidade, estado”.
Adicionalmente, em alguns casos é suficiente apenas o nome do local que procura.

Figura 72 - Ferramenta Localizar: Endereço por Nome e resultado encontrado
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Figura 73 - Ferramenta Localizar Endereço por Coordenadas

Para a localização de um ponto no mapa a partir da informação da coordenada geográfica, deverá ser
informado o DATUM, a projeção e o formato. Ainda é possível capturar a coordenada manualmente.

Figura 74 - Tela de resultado da busca pelo endereço Brasília-DF.
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 Converter coordenadas
Ferramenta que permite a conversão de coordenadas geográficas.
Após a escolha das opções dos dados de entrada, da latitude e da longitude e de qual será o parâmetro de
saída, as coordenadas serão convertidas automaticamente.

O “Capturar ponto”
informa a latitude e a
longitude de um ponto
selecionado.

Figura 75 - Ferramenta Converter Coordenadas



Identificar

Ferramenta que permite ao usuário a identificação das informações relativas a uma seleção e a visualização dos seus
atributos.
Como resultado de uma identificação, a funcionalidade Identificar traz uma listagem com as feições existentes no
local para as camadas que foram selecionadas, sendo ainda possível aplicar zoom para enquadrar cada feição listada.
A figura abaixo mostra a janela de opções para realizar uma identificação de feições no mapa.

A seleção deste item habilita a
exibição das camadas para a
seleção individual dos
indicadores

Figura 76 - Seleção da ferramenta de identificação
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Podem ser utilizadas quatro opções para a seleção dos dados (ponto, traço livre, retângulo e polígono livre).

Figura 77 - Uso da ferramenta polígono livre para seleção da área

Para utilizar esta ferramenta, clique em um local do mapa, arraste o mouse para desenhar e clique duas
vezes para finalizar o desenho.

Figura 78 - Resultado da seleção dos dados

51



Imprimir/Gerar PDF

Esta ferramenta permite ao usuário imprimir ou gerar arquivos do tipo PDF.
O usuário pode escolher um título e um subtítulo para a sua consulta, de forma a identificar a pesquisa
realizada. A impressão de Gerar PDF funciona para todas as ferramentas, sendo que na funcionalidade “Mapa
Temático” é possível gerar um PDF já com a legenda. O arquivo exportado terá o mapa resultado de consulta no ODR
e também o mapa de base, ou seja, o mapa de fundo escolhido pelo usuário. Caso você deseje um fundo branco no
arquivo a ser exportado, consulte o item Mapas de Base deste Manual.

Figura 79 - Ferramenta Imprimir e Gerar PDF



Marcadores

Ferramenta que permite marcar áreas específicas como favoritas, para facilitar a navegação entre elas.
A ferramenta “Marcadores” permite gerenciar áreas de visualização, através da adição e exclusão de atalhos
para as áreas marcadas, as quais ficarão armazenadas na máquina do usuário (não no seu perfil de login). Todos os
itens salvos podem também ser exportados, para posterior importação na mesma ou em outra máquina.

Figura 80 – Marcadores
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Exportar imagem

Ferramenta que permite exportar o que é visualizado no mapa para formato de imagem (JPEG ou PNG).
O arquivo exportado terá o mapa resultado de consulta no ODR e também o mapa de base, ou seja, o mapa
de fundo escolhido pelo usuário. Caso você deseje um fundo branco no arquivo a ser exportado, consulte o item
Mapas de Base deste Manual.

Figura 81 - Exportação de Imagem



Legenda

Permite ao usuário visualizar a representação das camadas que estão ativas. Quando as informações são habilitadas
a legenda é preenchida imediatamente.

Figura 82 - Legendas
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Exibir XLS/CSV

Ferramenta que permite abrir, em tempo real, arquivos do tipo XLS e CSV que contenham coordenadas geográficas
para que sejam exibidas no mapa.

Exemplo do formato do arquivo XLS.

Figura 83 - Exibir XLS/CSV

Figura 84 - Exemplo de arquivo XLS com coordenadas

Para a correspondência dos campos, depois de aberto o arquivo na funcionalidade, arraste o ícone Latitude
para a coluna correspondente e o ícone Longitude

para a coluna que corresponde à Longitude.
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Figura 85 - Tela da ferramenta abrir XLS e CSV

Após configurar a correspondência dos campos, selecione o formato de projeção para que os pontos sejam
automaticamente exibidos no mapa.

Figura 86 - Resultado dos pontos



Legenda

Ferramenta que permite habilitar a exibição da legenda.
Por padrão, quando se inicia o ODR a Ferramenta Legenda já será exibida. Os itens somente serão habilitados
quando camadas ou resultados forem exibidos. Caso a ferramenta tenha sido fechada ao se clicar no “X”, basta
habilita-la novamente clicando no menu da ferramentas e depois em Legenda.
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Figura 87 - Exibição da Legenda



Gerar do Modelo

Ferramenta que permite imprimir os resultados das consultas com legenda baseado em um modelo definido
pelo MI.
Estão disponíveis duas opções de impressão: paisagem ou retrato. É possível se definir um título para o
mapa, dizer qual é a fonte de origem dos dados e definir o formato de saída (PDF, JPG, PNG). A escala a ser impressa
pode ser a de visualização do mapa ou a definida no campo.
O modelo inclui uma rosa dos ventos, barra de escala, escala do mapa e logomarcas do Governo Federal e
ODR.
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Figura 88 - Opções do Gerar do Modelo

Figura 89 - Exemplo de Impressão gerado através do modelo MI A4 Paisagem
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