
 

1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



V.6.0 

2 

 

1 INTRODUÇÃO AO GEOPROCESSAMENTO.............................................................. 5 

1.1 Origens do SIG e conceitos fundamentais................................................................. 5 

1.2 Aplicações e benefícios de um GIS............................................................................ 7 

1.3 Objetos cartográficos (objetos vetoriais e matriciais.).............................................. 8 

1.4 Sistemas de Coordenadas, DATUM e Sistemas de Projeção................................... 10 

2 INTRODUÇÃO AO GEOMEDIA PROFESSIONAL...................................................... 20 

2.1 O que o Geomedia Professional faz?......................................................................... 20 

2.2 Tipos de dados suportados pelo Geomedia.......................................................... 21 

2.3 Estrutura da “Família Geomedia”.............................................................................. 21 

2.4 Configurando o sistema.............................................................................................. 23 

2.5 Licenciando o Geomedia Professional.................................................................. 25 

2.6 Explorando o Geomedia Professional...................................................................... 27 

3 LABORATÓRIOS......................................................................................................... 40 

3.1 CONEXÕES............................................................................................................... 40 

3.1.1 Conectando com um banco de dados Access........................................................ 40 

3.1.2 Conectando com uma base de dados do MGE...................................................... 42 

3.1.3 Conectando com dados do ArcView....................................................................... 46 

3.1.4 Criando uma nova base de dados........................................................................... 47 

3.2 LEGENDA.................................................................................................................. 48 

3.2.1 Adicionando feições................................................................................................ 48 

3.2.2 Propriedades da legenda ....................................................................................... 47 

3.2.3 Escalas de visualização.......................................................................................... 49 

3.2.4 Definição de Simbologias........................................................................................ 51 

3.2.5 Trabalhando com o comando Styles....................................................................... 58 

3.3 Análises básicas......................................................................................................... 66 

3.3.1 Attribute Query........................................................................................................ 66 

3.3.2 Consultas espaciais (Spatial Query)....................................................................... 69 

3.3.3 Gerando uma Janela de Dados............................................................................... 73 

4 MAPAS TEMÁTICOS................................................................................................... 76 

4.1 Geração de temáticos por faixa de valores................................................................ 76 

4.2 Geração de temáticos por valores únicos.................................................................. 79 



 

3 

 

5 CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE  FEATURES.............................................................................. 80 

5.1 Inserção de linhas, textos, pontos, áreas......................................................................... 80 

5.2 Convertendo consultas em Features............................................................................... 85 

6 IMAGENS............................................................................................................................ 86 

6.1 Inserção de imagens georreferenciadas.......................................................................... 85 

6.2 Inserção de imagens não georreferenciadas.................................................................... 92 

6.3 Gerenciador de imagens................................................................................................... 92 

7 FERRAMENTAS CAD........................................................................................................ 99 

7.1 Conexão com arquivos CAD............................................................................................. 94 

7.2 Edição dos elementos cartográficos................................................................................. 97 

7.3 Criação de Áreas.............................................................................................................. 107 

7.3.1 Criação de áreas automaticamente............................................................................... 108 

7.3.2 Criação de áreas interativamente.................................................................................. 106 

7.4 Inserção de Labels........................................................................................................... 109 

7.5 Resolvendo conflitos de texto.......................................................................................... 112 

8 VALIDAÇÃO GRÁFICA..................................................................................................... 113 

8.1 Validação de geometria (Validate Geometry)................................................................... 113 

8.2 Correção de geometria (Fix Geometry)............................................................................ 113 

8.3 Validação de conectividade (Validate Connectivity)......................................................... 113 

8.4 Correção de conectividade (Fix Connectivity).................................................................. 115 

9 ANÁLISES.......................................................................................................................... 117 

9.1 Geração Buffer Zone........................................................................................................ 117 

9.2 Analytical Merge............................................................................................................... 119 

9.3 Agregação de dados......................................................................................................... 121 

9.4 Criando atributos por funções........................................................................................... 122 

9.5 Geocodificação de coordenadas...................................................................................... 123 

9.6 Joins de tabelas................................................................................................................ 126 

9.10 Spatial Intersection......................................................................................................... 128 

9.11 Spatial Diference............................................................................................................ 126 

9.12 Seleção de elementos.................................................................................................... 131 

10 FILTROS ESPACIAIS………………………………………………………………………….. 132 

10.1 Filter by Active map by extend view………………………………………………………… 132 

10.2 Filter by Fence………………….…………………………………………………………….. 133 

10.3 Filter by Area………...………………………………………………………………………… 135 

11 Exportação de Dados…………………………………………………………………………… 136 

11.1 Exportação MicroStation……………………………………………………………………… 136 



V.6.0 

4 

11.2 Exportação AutoCAD………………………………………………………………………… 137 

11.3 Exportação Shape File……………………………………………………………………….. 138 

12 CRIAÇÃO DE NOVOS PROJETOS................................................................................. 139 

13 PLOTAGENS.................................................................................................................... 140 

13 Ambiente de plotagem....................................................................................................... 140 

13.1 Configuração da página.................................................................................................. 140 

13.2 Método de captura dos mapas....................................................................................... 141 

13.3 Inserção de grid cartográfico.......................................................................................... 144 

 

 



 

5 

INTRODUÇÃO 

Bem vindo ao GeoMedia Professional! Uma solução da Intergraph voltado para produção 

de múltiplas informações, baseado no conceito de Sistema de Informações Geográficas, 

SIG ou GIS, para os mais familiarizados.  

 

O GeoMedia Professional é uma grande ferramenta de visualização e de análises, 

podendo produzir mapas e relatórios advindos de diferentes fontes, de diferentes formatos 

utilizados no mercado e também com diferentes sistemas de projeções, tudo dentro de um 

único ambiente operacional. Além disso, com o GeoMedia Professional é possível preparar 

vários tipos de ambientes para impressão de mapas, de acordo com o padrão pré-

estabelecido por você ou sua empresa, podendo incluir logomarcas, bordas, mapas de 

localização da área de estudo, geração de índices, grids cartográficos e muito mais, para 

que você realmente atinja seus objetivos. 

 

Este software, assim como todos os produtos da família GeoMedia, foi desenvolvido sobre 

o ambiente Windows® e é totalmente customizável neste mesmo ambiente. Pode-se 

utilizar linguagens de programação como Microsoft® Visual Basic e Microsoft® Visual C++ 

para construir aplicações que torne a ferramenta muito mais amigável ao usuário. 

 

O objetivo deste curso é capacitar o usuário do Geomedia Professional a realizar as 

principais análises, consultas, melhorando assim, a maneira de produzir mapas e 

relatórios, assim como utilizar todo o poder desta ferramenta SIG. 

 

Para este curso, você vai precisar de:  

Hardware: 

• 512 MB de Memória RAM – recomendado; 

• Processador 500 Mhz – mínimo; 

• Aproximadamente 300 MB de espaço livre; 

Sistema Operacional: 

• Windows NT 4.0 (SP6a); 

• Windows XP (SP2); 

• Windows 2000 (SP4); 

• Windows Millennium;  

Outros: 

• Internet Explorer 4.1 ou superior. 
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1. INTRODUÇÃO AO GEOPROCESSAMENTO 

1.1 Origens do GIS e seus conceitos fundamentais 

Os Sistemas de Informações Geográficas (SIGs) ou GIS surgiram há mais de três décadas 

e tem-se tornado uma ferramenta valiosa nas mais diversas áreas de conhecimento. Tais 

sistemas constituem um ambiente tecnológico e organizacional que tem, cada vez mais, 

ganho adeptos no mundo todo. Entre o final da década passada e o início da atual houve 

um crescimento acentuado das aplicações de SIG's, o que se deve, em parte, ao advento 

e à disseminação do microcomputador pessoal, além da introdução de tecnologia de 

relativo baixo custo e alta capacidade de performance, tais como as estações de trabalho 

(Assad, 1993). 

Segundo Assad & Sano (1993), “Sistema de Informações Geográficas (SIG) é uma 

ferramenta computacional que permite cruzar vários tipos de informações, facilitando a 

tomada de decisão, considerando os fatores pertinentes ao empreendimento”. As técnicas 

de SIG fornecem meios para o levantamento atualizado de recursos físicos (topografia, 

solos, minérios, água e biota), que tem grande influência em projetos de grandes áreas, 

considerando uma microbacia hidrográfica. 

Tecnicamente, um SIG pode ser definido, segundo Aronoff (1989), como “um conjunto 

integrado de hardware e software para a aquisição, armazenamento, estruturação, 

manipulação, análise e exibição gráfica de dados espacialmente referenciados pelas 

coordenadas geográficas”.  

Esta definição técnica reflete com exatidão os componentes físicos do SIG e as funções 

principais que tais sistemas executam, mas peca por não incluir o papel que as pessoas 

representam no sistema. 

Entretanto, pessoas administram e usam SIG. Pela ótica dos planejadores urbanos e 

rurais, cientistas ambientais e muitos outros usuários de SIG, tais sistemas são 

ferramentas para realizar o inventário de dados geográficos, fundir dados de muitas fontes, 

monitorar e avaliar a condição de nosso ambiente e modelar ou predizer as conseqüências 

das alterações humanas no ambiente. São necessários ambos os pontos de vista para 

definir por completo o que um SIG é e entender o crescimento fenomenal do uso de SIG 

durante a última década. 

De acordo com Câmara (1995), os SIG’s podem ser utilizados da seguinte maneira: 

 

para compor e gerenciar uma base de dados geográficos, composta de informações 

provenientes de diversas fontes (mapas, dados de censo, cadastro urbano e rural, 

imagens de satélite, GPS); 

subsidiar a análise espacial de fenômenos, pela consulta, recuperação, visualização e 

combinação de variáveis que descrevem o ambiente geográfico; 



 

7 

para  produzir a cartografia, pelo registro de dados geográficos, que podem ser 

acessados de forma rápida e simplificada. 

 

Um SIG é uma representação do mundo real, e para a sua adequada representação, os 

dados coletados devem ser minuciosamente elaborados, buscando entender o fenômeno 

estudado, simplificando a realidade, correlacionando fatores e por fim facilitando a tomada 

de decisão (Câmara, 1995). 

Para Aronoff (1989) as atividades intrínsecas de um SIG, iniciam e terminam no mundo 

real. O mesmo autor considera o sucesso de um SIG depende de quatro fatores: 

 

o conjunto de dados utilizado em SIG consiste necessariamente de abstrações da 

realidade, sobre as quais se desenvolve o raciocínio de planejamento, devendo ser 

coletadas apenas informações relevantes ao projeto; 

a organização da base de dados constitui um sistema simples que permite a entrada, a 

armazenagem e a recuperação dos dados; 

o modelo conceitual consiste em abstrações, generalizações e aproximações que 

representam um objeto ou fenômeno que existe no mundo real. Um bom modelo é aquele 

que prediz o comportamento do mundo real para o fenômeno de interesse, de forma 

correta e consistente, ajustando-se aos resultados da realidade; 

o critério de análise importa não apenas para a tomada de decisão referente à seleção 

da melhor dentre as opções de ação sob aspectos específicos, mas também para o 

conhecimento das conseqüências decorrentes da opção feita, bem como, da determinação 

de ações preventivas que potencializem as conseqüências positivas e minimizem as 

negativas. 
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Esquema de um SIG aplicado em um processo de planejamento. (Adaptado de Aronoff , 

1989) 

 O GIS permite que com extrema facilidade você possa avaliar com profundidade suas 

informações e sob esta nova perspectiva tomar decisões ágeis e confiáveis,  

permitindo uma total integração das informações disponíveis hoje na sua empresa. 

 

O que é possível fazer com um GIS? 

 

Existe uma série de funções para um GIS. Entre elas podemos citar: 

• Localizar uma informação espacialmente: por exemplo, encontrar algum elemento que 

tenha uma determinada coordenada (Latitude/Longitude); 

• Visualizar uma informação efetivamente ou intuitivamente: por exemplo, um posto de 

combustível que esteja dentro de um determinado bairro; 

• Navegar graficamente sobre diversos mapas; 

• Responder as questões com maior rapidez e precisão: por exemplo, qual o total de 

extensões de rodovias dentro de um determinado Estado; 

• Planejar atividades sobre os mapas e simular situações, por exemplo, numa cidade uma 

rua vai se tornar avenida e consequentemente sofrerá um alargamento. Com isto, muito 

provavelmente, haverá desapropriação de lotes. Logo, podemos saber quanto da área 

de cada lote deverá ser desapropriado; 

• Gerenciar quaisquer tipos de recursos com respeito a informações cartográficas. 

 

1.2 Aplicações e benefícios de um GIS 

1.2.1 Aplicações 

O GIS pode e deve ser usado em muitas áreas, como por exemplo: 

· Agricultura; 

· Cartografia e Geologia; 

· Educação e Negócios; 

· Meteorologia e Turismo; 

· Arqueologia e Meio Ambiente; 

· Segurança Pública; 

· Estudos e Simulações de Desastres; 

· Gerenciamento de Cadastro em Prefeituras; 

· Gerenciamento de Transportes; 

· Utilidades (Telecomunicações, Água e Esgoto, Gás, etc.). 
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1.2.2 Benefícios do GIS 

Alguns benefícios do GIS podem ser descritos a seguir: 

· Redução de Operações desnecessárias e de custos; 

· Gerenciar missões efetivas; 

· Gerar Modelos de informações rápidas e análises alternativas; 

· Interações departamentais (Sistema Coorporativo); 

· Promover o conhecimento da Instituição que constrói um GIS. 

 

1.3 Objetos cartográficos 

Objetos cartográficos são os componentes geométricos básicos da cartografia e dos 

bancos de dados do SIG que definem três entidades geométricas fundamentais (INPE, 

2003): pontos, linhas e polígonos. Estas entidades são usadas para representar as 

características do ambiente. O formato de representação pode ser matricial ou vetorial. 

 

1.3.1 Objetos vetoriais 

· Ponto: um objeto adimensional especificando a localização geográfica por um conjunto 

de coordenadas; 

· Nó: um objeto adimensional servindo como junção topológica a uma linha ou como ponto 

extremo (inicial ou final); 

· Segmento linear: uma linha reta entre dois pontos; 

· Seqüência linear: uma seqüência de segmentos lineares sem nós; 

· Cadeia: uma seqüência de segmentos lineares com nó inicial e nó final; 

· Anel: uma seqüência de cadeias ou seqüências lineares que formam uma poligonal 

fechada; 

· Polígono: um anel e sua área interna.  

 

1.3.2 Objetos matriciais 

· elemento matricial (Pixel): um elemento bidimensional que é a menor parte não divisível 

em uma imagem; 

· célula do quadriculado: um objeto bidimensional representado num elemento de uma 

tesselação regular da superfície.  
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Objetos topológicos. Fonte: (INPE, 2003). 
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1.4 Sistemas de Coordenadas 

Um objeto geográfico qualquer, como uma cidade, a foz de um rio, ou o pico de uma 

montanha, somente poderá ser localizado se for possível descrevê-lo em relação a outros 

objetos com posições conhecidas. Trata-se de determinar sua localização em uma rede 

coerente de coordenadas, seja de uma cidade, um rio ou um país. 

 

Representação do globo terrestre com os meridianos e paralelos 

 

Quando se dispõe de um sistemas de coordenadas como referência, pode-se definir a 

localização de qualquer ponto na superfície terrestre. 

O Geomedia Professional trabalha com os sistemas de coordenadas geográficas e 

planas. 

 

1.4.1 Sistema de Coordenadas Geográficas 

Neste sistema cada ponto da superfície terrestre é localizado na interseção de um 

meridiano com um paralelo. 

Meridianos são círculos máximos da esfera, cujos planos contêm o eixo de rotação ou eixo 

dos pólos. 

Meridiano de origem (também conhecido como inicial ou fundamental) é aquele que passa 

pelo antigo observatório britânico de Greenwich, escolhido convencionalmente como a 

origem (0°) das longitudes sobre a superfície terrestre e como base para a contagem dos 

fusos horários. 

A leste de Greenwich os Meridianos são medidos por valores crescentes até + 180°. A 

oeste, suas medidas são decrescentes até o limite mínimo de - 180°. 

Os paralelos são círculos da esfera cujo plano é perpendicular ao eixo dos pólos. O 

Equador é o paralelo que divide a Terra em dois hemisférios (Norte e Sul) e é considerado 
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como o paralelo de origem (0°). Partindo do Equador em direção aos pólos, tem-se vários 

planos paralelos ao Equador, cujos tamanhos vão diminuindo até se tornarem um ponto 

nos pólos Norte (+90°) e Sul (-90°). 

 

As linhas verticais chamam-se Meridianos e vão de um pólo ao outro, servindo para medir 

a Longitude (direção Leste-Oeste). As linhas horizontais chamam-se Paralelos, pois são 

paralelas à linha do Equador e servem para medir a Latitude (direção Norte-Sul). 

 

Representa-se um ponto na superfície terrestre por um valor de Latitude e Longitude. 

 

Longitude de um lugar é a distância angular entre um ponto qualquer da superfície 

terrestre e o Meridiano inicial ou de origem. 

 

Latitude é a distância angular entre um ponto qualquer da superfície terrestre e a linha do 

Equador. 

 

Como a Latitude e a Longitude são ângulos, suas medidas são tradicionalmente 

representadas em graus, minutos e segundos. Por exemplo, as coordenadas geográficas 

de Leme são: 

S 22° 11' 04": latitude sul  

W 47° 23' 01": longitude oeste  

Por ser um sistema que considera desvios angulares a partir do centro da Terra, o sistema 

de coordenadas geográficas não é um sistema conveniente para aplicações onde se 

buscam distâncias ou áreas. 

Para este casos, recomenda-se o uso de um sistema de coordenadas mais adequado, 

como por exemplo, o sistema de coordenadas planas, descrito a seguir. 
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1.4.2 Sistema de Coordenadas Planas 

O sistema de coordenadas planas, também conhecido por Sistema de Coordenadas 

Cartesianas, baseia-se na escolha de dois eixos perpendiculares, usualmente os eixos 

horizontal e vertical, cuja intersecção é denominada origem, estabelecida como base para 

a localização de qualquer ponto do plano. A origem normalmente tem coordenadas planas 

(0, 0), mas pode-se, por convenção, receber valores diferentes, denominados offsets. 

Assim, pode-se ter a origem com coordenadas (offset_x, offset_y). 

Nesse sistema de coordenadas, um ponto é representado por dois números: um 

correspondente à projeção sobre o eixo x (horizontal), normalmente associado à longitude, 

e outro correspondente à projeção sobre o eixo y (vertical), normalmente associado à 

latitude. 

Os valores de x e y são referenciados conforme um sistema cartesiano, que representa, 

como exemplo, as coordenadas de Leme - SP. 

onde : x = 254.000 m e y = 7.545.000 m  

Em um SIG as coordenadas planas normalmente representam uma projeção cartográfica 

e, portanto, são relacionadas matematicamente às coordenadas geográficas, de maneira 

que umas podem ser convertidas nas outras. 

 

1.4.3 Projeções Cartográficas 

Todos os mapas são representações aproximadas da superfície terrestre. São 

aproximadas porque a Terra, esférica, é desenhada em uma superfície plana. 

A elaboração de uma mapa consiste em um método segundo o qual se faz corresponder a 

cada ponto da Terra, em coordenadas geográficas, um ponto no mapa, em coordenadas 

planas. Para se obter essa correspondência utilizam-se os sistemas de projeções 

cartográficas. 

Existem diferentes projeções cartográficas, uma vez que há uma variedade de modos de 

projetar sobre um plano os objetos geográficos que caracterizam a superfície terrestre. 

Conseqüentemente, torna-se necessário classificá-las sob seus diversos aspectos, afim de 

melhor estudá-las. 

 

1.4.4 Classificação das Projeções 

Analisam-se os sistemas de projeções cartográficas pelo tipo de superfície adotado e grau 

de deformação. 

Quanto ao tipo de superfície de projeção adotada, classificam-se as projeções em: planas 

ou azimutais, cilíndricas e cônicas, segundo se represente a superfície curva da Terra 

sobre um plano, um cilindro ou um cone tangente ou secante à esfera terrestre. 
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1.4.4.1 Projeção plana ou azimutal: 

Constrói-se o mapa imaginando-o situado num plano tangente ou secante a um ponto na 

superfície da Terra. 

 

Projeção estereográfica polar. 

 

1.4.4.2- Projeção cônica:  

Obtém-se o mapa imaginando-o desenhado num cone que envolve a esfera terrestre. O 

cone é, em seguida, desenrolado sobre um plano. As projeções cônicas podem ser 

tangentes ou secantes.  

Em todas as projeções cônicas normais, os meridianos são retas que convergem em um 

ponto (que representa o vértice do cone) e todos os paralelos são circunferências 

concêntricas a esse ponto. 

 

 

Projeção cônica de Lambert. 

 

1.4.4.3- Projeção cilíndrica: 

Obtém-se o mapa imaginando-o desenhado num cilindro tangente ou secante à superfície 

da Terra. O cilindro é depois desenrolado sobre um plano. 

Em todas as projeções cilíndricas normais os meridianos e os paralelos são representados 

por retas perpendiculares.  
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Projeção de Mercator. 

 

A superfície da Terra é uma superfície curva irregular, porém aproxima-se de um elipsóide. 

Pode-se transformar o elipsóide em uma esfera com a mesma superfície: constrói-se um 

globo terrestre. 

Como a superfície da Terra é curva e irregular é impossível  fazer uma cópia plana desta 

superfície sem desfigurá-la ou alterá-la. Nesse processo, poucas grandezas podem ser 

mantidas. Por isso, deve-se escolher entre uma possível conservação dos ângulos, uma 

proporcionalidade das superfícies ou um outro método que reduza os efeitos da 

deformação, levando em conta o que se pretende analisar no mapa. Conceitua-se então 

grau de deformação. 

Quanto ao grau de deformação das superfícies representadas, classificam-se as projeções 

em: 

 

Conformes ou isogonais: mantêm fidelidade aos ângulos observados na superfície de 

referência da Terra, o que significa que as formas de pequenas feições são mantidas. Isto, 

porém, causa distorções nas áreas dos objetos representados no mapa. Exemplo: 

Mercator.  

Equivalentes ou isométricas: conservam as relações de superfície (não há deformação 

de área). Exemplos: Cônica de Albers, Azimutal de Lambert.  

Eqüidistantes: conservam a proporção entre as distâncias, em determinadas direções, na 

superfície representada. Exemplo: Cilíndrica Eqüidistante. 

 

1.4.5 Projeção UTM - Universal Transversa de Mercator 

O mapeamento sistemático do Brasil é feito na projeção UTM (1:250 000, 1:100 000, 1:50 

000). Relacionam-se, a seguir, suas principais características:  

• a superfície de projeção é um cilindro transverso e a projeção é conforme;  

• o meridiano central da região de interesse, o equador e os meridianos situados a 90o do 

meridiano central são representados por retas;  

• os outros meridianos e os paralelos são curvas complexas;  

• o meridiano central pode ser representado em verdadeira grandeza;  
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• a escala aumenta com a distância em relação ao meridiano central. A 90o deste, a 

escala torna-se infinita;  

• a Terra é dividida em 60 fusos ou zonas de 6o de longitude. O cilindro transverso 

adotado como superfície de projeção assume 60 posições diferentes, já que seu eixo 

mantém-se sempre perpendicular ao meridiano central de cada fuso ou zona;  

• aplica-se ao meridiano central de cada fuso ou zona um fator de redução de escala igual 

a 0,9996, para minimizar as variações de escala dentro do fuso ou zona. Como 

conseqüência, existem duas linhas aproximadamente retas, uma a leste e outra a oeste, 

distantes cerca de 1o 37' do meridiano central, representadas em verdadeira grandeza;  

• apesar da característica "universal" de projeção, enfatiza-se que o elipsóide de 

referência varia em função da região da superfície terrestre.  

 

1.4.6 Datum 

Para caracterizar um datum utiliza-se uma superfície de referência posicionada em relação 

à Terra real. Trata-se, portanto, de um modelo matemático que substitui a Terra real nas 

aplicações cartográficas. 

Um datum planimétrico ou horizontal é estabelecido a partir da latitude e da longitude de 

um ponto inicial, do azimute de uma linha que parte deste ponto e de duas constantes 

necessárias para definir o elipsóide de referência. Assim, forma-se a base para o cálculo 

dos levantamentos de controle horizontal. 

Existe também o conceito de datum vertical, que se refere às altitudes medidas na 

superfície terrestre. 

Os mapas mais antigos do Brasil adotavam o datum planimétrico Córrego Alegre. Mais 

recentemente, o datum planimétrico SAD-69 passou a ser utilizado como referência. 

Modernamente, com o advento das medições GPS, tem sido comum o emprego do datum 

planimétrico global WGS-84.  

Córrego Alegre  

Latitude: 19o 45' 41.34" S 

Longitude: 48o 06' 07.08" W  

SAD 69  

Latitude: 19o 45' 41.6527" S 

Longitude: 48o 06' 04.0639" W 

Azimute de Uberaba: 271o 30' 04.05" 
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1.4.7 Modelos de Elipsóide 

 

Para fins práticos, aproxima-se a Terra por um elipsóide de revolução. Elipsóide de 

revolução é um sólido gerado pela rotação de uma elipse em torno do eixo dos pólos (eixo 

menor). 

Estudos geodésicos apresentam valores levemente diferentes para os elementos do 

elipsóide, medidos nos vários pontos da Terra. Assim, cada região deve adotar como 

referência o elipsóide mais indicado.  

No Brasil adotou-se o elipsóide de Hayford, cujas dimensões foram consideradas as mais 

convenientes para a América do Sul. Atualmente, no entanto, utiliza-se com mais 

freqüência o elipsóide da União Astronômica Internacional, homologado em 1967 pela 

Associação Internacional de Geodésia, que passou a se chamar elipsóide de referência 

1967. 

O elipsóide de Hayford é utilizado pelo datum Córrego Alegre e o elipsóide de referência 

1967 , ou seja, o da União Astronômica Internacional, é utilizado pelo Datum SAD-69. 

A tabela a seguir ilustra os parâmetros dos dois elipsóides.  

 

 

Elipsóide Raio Equador R(m) Raio Polar r(m) Achatamento  

União Astronômica Internacional 6.378.160,00 6.356.776,00 1/298.25 

Hayford 6.378.388,00 6.366.991,95 1/297 

 

 

1.4.8 Paralelo Padrão ou Latitude Reduzida 

É aquelas onde as deformações são nulas, isto é, a escala é verdadeira. A partir desse 

paralelo, as deformações vão aumentando progressivamente sobre os paralelos e sobre 

os meridianos, com valores desiguais. 

Utiliza-se o paralelo padrão como linha de controle no cálculo de uma projeção 

cartográfica. 

O paralelo padrão pode ser único, como nas projeções cônicas que usam um cone 

tangente à Terra. Se o cone for secante, serão dois os paralelos padrões, como na 

projeção cônica de Albers. 

 

1.4.9 Longitude e Latitude de Origem 

Qualquer sistema de projeção cartográfica tem uma origem e um par de eixos cartesianos, 

(X,Y) ou (E,N), que são usados para representar as coordenadas planas da projeção. Para 
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tanto, a origem é definida na interseção de um paralelo com um meridiano. A tangente ao 

meridiano na origem define o eixo Y ou N e a tangente ao paralelo na origem define o eixo 

X ou E. 

A definição de longitude de origem depende da projeção utilizada pelo usuário.  

Na projeção UTM a longitude de origem corresponde ao meridiano central de um fuso ou 

zona (a cada 6o define-se um fuso), ou seja, ao meridiano central de uma carta ao 

milionésimo.  

A figura a seguir apresenta a distribuição das cartas 1: 1.000.000 para o Brasil. 

 

 

Zonas UTM 
 

Para saber a longitude de origem, o usuário deve localizar a área de interesse na figura e 

verificar a que fuso ou zona ela pertence. O meridiano central corresponderá à longitude 

de origem. 



 

19 

Leme, por exemplo, situada a 22o S e 47o W, encontra-se no fuso de 42o a 48o W. Logo, 

sua longitude de origem é 45o W. 

Outra possibilidade é usar a equação MC = -183 + 6Z, onde MC é o meridiano central e Z 

é um número inteiro que representa a zona ou fuso UTM. 

Para a projeção Gauss, a longitude de origem para o Brasil equivale aos limites das cartas 

ao milionésimo. Para verificar estes valores sugere-se o uso da figura apresentada 

anteriormente. 

 

A latitude de origem usualmente refere-se ao paralelo mais próximo à região de interesse. 

A projeção policônica, por exemplo, costuma utilizar o equador como latitude de origem, 

mas pode também usar um paralelo mais próximo à região de interesse.  

 

 

1.4.10 Características das projeções 

A tabela a seguir mostra as projeções possíveis de trabalhar no GEOMEDIA e suas 

características: 

Projeção Classificação Aplicações Características 

Albers Cônica Equivalente 

Mapeamentos temáticos. Serve para 

mapear áreas com extensão 

predominante leste-oeste. 

Preserva áreas. 

Substitui com vantagens 

todas as outras cônicas 

equivalentes. 

Bipolar Cônica Conforme 

Indicada para base cartográfica 

confiável dos continentes 

americanos. 

Preserva ângulos. 

É uma adaptação da 

Cônica de Lambert. 

Cilíndrica 

Eqüidistante 

Cilíndrica 

Eqüidistante 

Mapas Mundi. 

Mapas em escalas pequenas. 

Trabalhos computacionais. 

Altera áreas. 

Altera ângulos. 

Gauss Cilíndrica Conforme 

Cartas topográficas antigas. 

Mapeamento básico em escala 

média e grande. 

Altera áreas (mas as 

distorções não 

ultrapassam 0,5%). 

Preserva ângulos. 

Similar à UTM com 

defasagem de 3 de 

longitude entre os 

meridianos centrais. 

Estereográfica 

Polar 

Plana Conforme Mapeamento das regiões polares. 

Mapeamento da Lua, Marte e 

Preserva ângulos. 

Oferece distorções de 
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Polar Mapeamento da Lua, Marte e 

Mercúrio. 

Oferece distorções de 

escala. 

Lambert Cônica Conforme 

Cartas gerais e geográficas. 

Cartas militares. 

Cartas aeronáuticas do mundo. 

Preserva ângulos. 

Lambert Million Cônica Conforme Cartas ao milionésimo. Preserva ângulos. 

Mercator Cilíndrica Conforme 

Cartas náuticas. 

Cartas geológicas e magnéticas. 

Mapas Mundi. 

Preserva ângulos. 

Miller Cilíndrica  
Mapas Mundi. 

Mapas em escalas pequenas. 

Altera ângulos. 

Altera áreas. 

No_Projection Plana 

Armazenamento de dados que não 

se encontram vinculados a qualquer 

sistema de projeção convencional 

(desenhos, plantas, imagens brutas 

ou não georeferenciadas, etc.). 

Sistema local de 

coordenadas planas. 

Policônica Cônica  
Mapeamento temático em escalas 

pequenas. 

Altera áreas e ângulos. 

Substituída pela Cônica 

Conforme de Lambert nos 

mapas mais atuais. 

Latlong - 

Armazenamento de dados matriciais 

com resolução espacial definida em 

graus decimais. 

Geometria idêntica a da 

projeção cilíndrica 

eqüidistante. 

Sinusoidal 
Pseudo-cilíndrica 

Equivalente 

Mapeamentos temáticos em escalas 

intermediárias e pequenas. 
Preserva áreas.  

UTM Cilíndrica Conforme 

Mapeamento básico em escalas 

médias e grandes. 

Cartas topográficas. 

Preserva ângulos. 

Altera áreas (mas as 

distorções não 

ultrapassam 0,5%). 
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2 INTRODUÇÃO AO GEOMEDIA PROFESSIONAL 

2.1 O que o GeoMedia Professional faz? 

O GeoMedia Professional é uma ferramenta de Banco de Dados Geográficos (BDG), 

capaz de criar e manipular informações cartográficas, especificamente utilizada para 

entrada de dados e análise das informações georreferenciadas. Uma solução que permite 

a integração de dados de múltiplas fontes e formatos. Com ele, pode-se fazer: 

· Conexões a diversos projetos ao mesmo tempo; 

· Transformações de coordenadas on-line (On the Fly); 

· Consultas Booleanas e Espaciais; 

· Operações de Agregação de Dados; 

· Mapas Temáticos; 

· Joins de tabelas com feições cartográficas; 

· Geocodificação de Coordenadas; 

· Inserção de Imagens georreferenciadas e não georreferenciadas; 

· Georreferenciamento de Imagem e Vetor; 

· Digitalização em tela ou via mesa digitalizadora; 

· Edições Gráficas e Validações de Conectividade entre os elementos; 

· Filtros Espaciais; 

· Geração de Buffers (Áreas de Abrangência); 

· Exportação de Dados (DGN, DWG, Shape File, etc); 

· Inserção de Labels Automáticos; 

· Plotagens. 

· E muito mais! 

  

2.2 Tipos de Dados suportados pelo Geomedia 

O GeoMedia Professional, por ser um software que segue as regras do Consórcio 

Internacional OpenGIS, tem a capacidade de se conectar diretamente aos formatos mais 

comuns de softwares GIS presentes no mercado. Pode-se dizer, que os formatos de 

dados GIS que o GeoMedia Professional lê são: 

• Microsoft Access; 

• ARC/INFO; 

• ArcView Shapefile; 

• CAD: 

o AutoCAD (DWG, DXF); 

o MicroStation/IGDS; 

• FRAMMETM; 
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• MapInfo; 

• Modular GIS Environment (MGE); 

• MGE Data Manager (MGDM); 

• MGE Segment Manager (MGSM); 

• ODBC Tabular; 

• Oracle Relational Model; 

• Oracle Object Model; 

• Microsoft SQL Server; 

• SmartStore Server; 

• Text File Server. 

 

O GeoMedia Professional acessa em modo de leitura todos os dados anteriores, sendo 

que os formatos Microsoft Access, Oracle Object e Microsoft SQL Server são formatos 

nativos do GeoMedia Professional, isto é, estes tipos de dados são acessados em modo 

de leitura e escrita, nos quais, os dados gráficos também são armazenados no próprio 

Banco de Dados. 
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2.3 Estrutura da “Família Geomedia” 

A área de Geoprocessamento da Intergraph, mais conhecida com SG&I (Security, 

Government & Infrastructure) criou uma série de soluções para diferentes análises 

baseada em duas frentes, uma com uma tecnologia voltada para o ambiente Desktop e 

outra voltada para o ambiente Web. 

 

No ambiente Desktop existem dois produtos Core, o GeoMedia e o GeoMedia 

Professional. Ambos funcionam como um produto a ser instalado em cada máquina, onde  

o usuário manipula suas informações através de janelas e ferramentas já prontas dentro 

do sistema. Para o ambiente Desktop, existem ainda, uma série de módulos avançados de 

análise que são adquiridos separadamente, de acordo com a demanda de cada usuário. 

Módulos para gerenciamento avançados de redes de serviços públicos, para análises de 

transportes, para análises tridimensionais, para análises raster ou para processamento de 

imagens podem ser acoplados nos produtos Core GeoMedia e GeoMedia Professional, 

criando dentro do software, um novo Menu com novas funcionalidades, específicas de 

cada módulo. 

 

Já no ambiente Web existem dois outros produtos Core, o GeoMedia WebMap e o 

GeoMedia WebMap Professional, cada um com suas particularidades. Ambos produtos 

são para a publicação de informações, de uma ou várias Base de Dados Geográficas, de 

diferentes formatos, em um ambiente Web. Para visualizar e realizar pesquisas, o usuário 

acessa uma página via Internet Explorer ou Netscape, não necessitando instalar um 

software na máquina. Desta forma, toda consulta a uma determinada Base de Dados 

Geográfica é feita via Browser. 
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2.4 Configurando o Sistema  
 

Como o GeoMedia Professional foi desenvolvido para um ambiente de configuração em 

Inglês, é muito importante verificar se o sistema da máquina está configurado para o 

padrão Inglês de configurações regionais, uma vez que algumas ferramentas poderão não 

funcionar corretamente. 

 

Para isso, antes de iniciar os trabalhos no GeoMedia Professional, confira se o ambiente 

Windows está de acordo com as especificações sugeridas pela Intergraph: 

 

Vá ao Painel de Controle (Menu Start > Settings > Control Panel > Regional Options); 

Selecionar o ícone Regional Options;  

Confira se: 

O Símbolo Decimal está configurado para ponto (.); 

O Símbolo de Agrupamento está configurado para vírgula (,); 

 

          Veja a figura a seguir: 
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2.5 Licenciando o Geomedia Professional 6.0 
 

O sistema de licenciamento no Geomedia 6.0 ficou muito mais simples. Para usuários que 

estão testando o software, o período gratuito já vem com a instalação do programa, não 

sendo necessário a geração de licenças temporárias. Caso possua um LAC (License 

Authentication Code) a licença é gerada com a utilização de um “wizard” que simplifica a 

geração do arquivo *.lic. 

Outra melhoria é referente ao nome das licenças, agora podendo ser colocado qualquer 

nome, desde que a extensão fique como *.lic. Além disso, as licenças dos outros módulos 

podem ficar todas em um arquivo só, facilitando o gerenciamento. 

 

 

 
O primeiro passo é possuir um LAC e clicar em Atomatically generate a license. Neste 

caso, estar conectado à internet é um pré-requisito. 

A próxima etapa é escolher o método de “amarração” da licença com a máquina 

(nodelock). As opções disponíveis, são: 

• Ethernet  

• Disk serial number. 

 

Os números da placa de rede Host ID e do Serial Number já aparecem automaticamente 
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Clicando em Add licenses to file o arquivo de licença já irá na pasta correta,  

C:\Progeam File\Common Files\Intergraph\Ingr_Licenses 
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2.6 Explorando o Geomedia Professional 

Antes de iniciar os trabalhos no GeoMedia Professional, é importante que se conheça 

alguns conceitos básicos. Toda solução da Família GeoMedia é baseada em dois pilares: 

 

1 GeoWorkspaces; 

2 Warehouses. 

 

1 GeoWorkspace 

 

A GeoWorkspace é um arquivo de extensão GWS que armazena todas as configurações 

de seu projeto, tais como: 

• Conexões à Base de Dados (Warehouses); 

• Sistema de Coordenadas; 

• Opções diversas; 

• Pesquisas e Consultas (Queries); 

• Legendas; 

• Mapas Temáticos; 

• Tabelas de Dados; 

• Layouts para Plotagem; 

• Outros. 

 

Toda nova GeoWorkspace é baseada em um arquivo Template (GWT), sendo que o 

utilizado normalmente é o default do próprio GeoMedia Professional, chamado normal.gwt, 

como mostra a figura abaixo.  

Este Template é um arquivo que já possui algumas pré-configurações facilitando assim, 

que no momento da criação de uma nova GeoWorkspace, algumas configurações da área 

de trabalho, como por exemplo, o Sistema de Projeção e alguma(s) conexão(ões) pode já 

estar pronta. 
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Janela para abrir ou criar uma nova Geoworkspace do Geomedia Professional 

 

Cada usuário poderá ter uma ou várias GeoWorkspaces para cada tipo de trabalho, podendo 

ser: 

 

• salva a cada alteração no mesmo arquivo ou  

• salvando-se estas alterações em um novo arquivo, através da opção Save as do Menu.  

 

 A lista dos últimos arquivos abertos é sempre listada no Menu File. 

 

Obs: É importante salientar que todas as Bases de Dados que estão sendo trabalhadas e 

consultadas dentro da GeoWorkspace não estão armazenadas dentro dela, mas somente o 

caminho para acessar o(os) Banco(s) de Dados. 

 

O ambiente de trabalho da GeoWorkspace é o seguinte: 
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Um sistema muito 

amigável, totalmente 

integrado ao ambiente 

Windows, onde as 

operações estarão 

todas em função de 

Menus e Botões. 

 

Vamos explorar um pouco mais este ambiente: 

 

2.6.1 Explorando os Menus do Geomedia Professional 

 

 
Menu File… 

 

No Menu File…, é possível Criar, Abrir e Fechar um 

GeoWorkspace, Salvar e Salvar como… um 

GeoWorkspace, Imprimir, Ver a Lista das últimas 

GeoWorkspace acessadas e Sair do GeoMedia 

Professional®. 
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Menu Edit… 

 

No Menu Edit…, faz-se seleções de elementos que estão na 

Legenda, Desmarcar elementos, Deletar, Editar, Mover, 

Rotacionar etc, os elementos cartográficos. 

 

 

Menu View… 

 

No Menu View…, é possível controlar as Aproximações e 

Afastamentos (Zoom), definir o Sistema de Coordenadas, 

Visualização da Legenda, Barra de Escala e Seta do Norte, 

Propriedades da Visualização, Escala de Visualização, etc. 

 

 

Menu Insert… 

 

No Menu Insert…, se faz inserções de Feições, ou seja, uma 

digitalização de informações cartográficas (sem precisão), 

Inserção de Imagens (Fotos Aéreas, Imagens de Satélites ou 

Imagens Scanerizadas) Georreferenciadas ou não 

Georreferenciadas, Textos, etc. 

 

 



 

31 

 

Menu Tools… 

 

 

No Menu Tools…, temos opções para medir distâncias, 

fazer conexões com arquivos CADs, resolver conflitos de 

textos, validação de geometria e de conectividade, etc. 
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Menu Analysis… 

 

No Menu Analysis…, talvez o Menu mais 

importante, é onde todas as opções de pesquisas 

estão localizadas. Neste Menu, pode-se fazer 

Análises por Atributos, Análises Espaciais, Joins 

de Tabelas, Buffers (Áreas de Abrangências), 

Agregação de Dados, Geocodificação, Seleções 

por Fence de Consultas, entre outras. 

 

Menu Warehouse… 

 

No Menu Warehouse…, é onde se faz as conexões com 

os diversos tipos de dados. Neste ambiente podemos 

criar um BDG em Microsoft Access, definir Filtros 

Espaciais, Exportar Dados, Gerenciar Imagens e criar 

novos elementos cartográficos. 

 

 

Menu Legend… 

 

No Menu Legend…, são definidos as Propriedades de 

Legenda, isto significa que é neste Menu que se faz a 

determinação dos estilos de cada elemento cartográfico. 

Podemos fazer também, a adição de elementos na 

Legenda, criar Mapas Temáticos, etc. 
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Menu Window… 

 

No Menu Window…, é possível criar novas Janelas de Mapas 

e Janelas de Relatórios. É também neste Menu, que se 

habilita o Ambiente de Plotagem, além da organização das 

diversas Janelas, etc. 

 

Enfim, de uma maneira geral, este é o ambiente e as ferramentas que o GeoMedia 

Professional® dispõe. Iremos ao longo do curso, trabalhar mais profundamente com estas 

ferramentas. 

 

O curso visa atender e explorar todas as ferramentas que o sistema dispõe, fazendo com 

que o usuário se sinta seguro quando estiver fazendo suas operações diárias. 

 

Workflow de Utilização 

 

Este é um simples exemplo do Workflow de Utilização do GeoMedia Professional®. Este 

WorkFlow lhe ajudará no início do aprendizado desta ferramenta: 

 

• Criar uma GeoWorkspace; 

• Definir um Sistema de Coordenadas; 

• Criar uma Conexão à Warehouse; 

• Mostrar os Mapas em uma Map Window; 

• Mudar a aparência do conteúdo da Map Window; 

• Mostrar os Dados em uma Data Window; 

• Construir e executar uma Consulta; 

• Construir e mostrar um Mapa Temático; 

• Adicionar Etiquetas (Labels) no Mapa; 

• Fazer conexões com outros projetos; 

• Validações de Geometria; 

• Imprimir o Mapa. 
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2.6.2 Ambiente do GeoMedia Professional 

Existe um Painel de Controle dentro do GeoMedia Professional que é imprescindível na 

operação do Software. É neste Painel que são definidos algumas configurações básicas e 

essenciais no processo de entrada de dados no sistema. 

 

Menu Tools – Options… 

 

General 

 

 

• Confirm deletions – se habilitada, o sistema sempre irá pedir a confirmação para 

apagar algum elemento do Banco de Dados; 

• Show status bar – se habilitada apresentará na parte inferior da janela do GeoMedia 

Professional uma régua contendo a extensão da Janela de Mapas (Show view extents) 

ou o valor da escala da visualização no momento (Show display scale); 

• Add connection prefix to feature names – adiciona um prefixo à feature quando esta é 

carregada na Janela de Mapa; 

• Do not load data when opening Geoworkspace – se habilitada não carrega as feature 

que estavam desligadas,  ao abrirmos uma GeoWorkspace já existente; 

• Confirm show value operations – se habilitada sempre irá aparecer uma mensagem 

de alerta para uma possível consulta que se deseja fazer; 
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• When making first connection – copia a definição do Sistema de Coordenadas da 

primeira Warehouse conectada para as definições do Sistema de Projeção da 

GeoWorkspace; 

• When creating a new warehouse – copia a definição do Sistema de Coordenadas 

definido na GeoWorkspace para um novo Banco de Dados (Warehouse) criado; 

 

Map Display 

 

 

When resizing map windows: 

 

• Fit map to window – ao adicionarmos à legenda a primeira feature, automaticamente a 

Janela de Mapa irá definir uma nova Escala de Visualização, se adequando à feature; 

• Preserve map scale – mesmo quando novas feições são carregadas na Janela de 

Mapa, esta mantém a mesma escala; 

• Selected – define a cor dos elementos selecionados na Janela de Mapa; 

• Handles – define a cor dos pontos notáveis dos elementos. Eles só aparecem quando o 

elemento é selecionado quando um comando de Edição de Geometria é escolhido; 

• Highlight – define a cor a qual uma dada feature assume quando passamos o cursor 

sobre ela (somente se a feature estiver com a opção locatable ativada); 

• Background – define a cor do fundo da Janela de Mapa; 
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When panning map windows: 

 

• Use dynamic pan –  o mapa se movimenta continuamente com o cursor; 

• Use fast pan -   o mapa se movimenta após o botão do mouse ser solto. 

 

Placement and Editing 

 

 

When snapping: 

 

• Maintain coincidence – quando digitalizarmos uma feature conectando-a a um vértice 

de uma outra, estas permanecerão conectadas mesmo que uma delas venha a ter este 

vértice comum editado; 

• Break linear features – quando digitalizarmos uma feature conectando-a a um vértice 

de uma outra, esta será quebrada em duas. Pode-se limitar esta opção apenas para a 

mesma feature que está sendo digitalizada ou qualquer outra; 

• Use default height value instead of height at snap point – quando esta opção está 

selecionada, o GeoMedia Professional irá sempre assumir para cada vértice criado o 

valor default da altitude; 

• Automatically add legend entries – quando esta opção está acionada, toda feature 

que começarmos a digitalizar e não estiver na legenda, automaticamente será 

adicionada; 
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• Copy attributes from previous feature – quando dois ou mais elementos de uma 

feature cartográfica são digitalizados seguidamente, os atributos do primeiro elemento 

são copiados para o segundo; 

• Display properties dialog for new feature – especifica que a caixa de diálogos 

Properties será aberta automaticamente para edição dos atributos quando uma nova 

feature é criada ou editada; 

• Use existing geometry when digitizing – permite que, ao digitalizarmos uma 

divisa coincidente com uma área já digitalizada, não necessitemos digitalizá-la ponto a 

ponto, o próprio software já reconhecerá os vértices; 

• Stream tolerances – define qual a distância mínima de um vértice para outro no 

momento da digitalização; 

• Undo – se habilitado, permite conseguir desfazer alguma operação indesejada; 

• Limit undo operations – define quantas vezes podemos voltar nas operações 

indesejadas. 

 

 

Layout 

 

• Grid display – permite que seja mostrado um GRID que servirá como gabarito 

na criação dos layouts de plotagem; 

• Grid snap – permite ao usuário utilizar comando de precisão sobre o GRID; 

• Subinterval spacing – permite ao usuário  Definir o espaçamento dos sub-

intervalos do GRID; 

 



V.6.0 

38 

 

 

 

• Subintervals per interval – permite ao usuário definir o número de sub-

intervalos para cada intervalo do GRID; 

• Units – permite ao usuário definir qual a unidade de medida que vai estar 

trabalhando no layout de plotagem. 
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2.6.3 Ambiente do Sistema de Coordenadas 

 Vamos explorar este ambiente. Observe a tela à seguir: 

 

 

 

• General - Deve-se definir qual o tipo de sistema de coordenadas está sendo 

ou será usado com os dados. Ele pode ser Geográfico, Projetado ou 

Geocêntrico. Além do que, podemos definir um nome ao mesmo. 

• Projection Space - Deverá ser definido qual o Sistema Cartográfico que será 

usado. Caso tenhamos selecionado o tipo de sistema Geográfico, em 

Projection Space, não é necessário definir nenhum sistema cartográfico, 

entretanto, caso tenhamos escolhido o tipo de sistema Projetado, em 

Projection Space deverá ser definido qual o sistema cartográfico será usado, 

por exemplo, Policônica, UTM, etc. Se na opção General escolhermos 

Geocentric Projection Space não é necessário definir um sistema cartográfico. 

• Geographic Space - É definido qual o Datum, ou melhor, o referencial 

geodésico que será usado. 

• Units and Format - São definidos as unidades de trabalho, por exemplo, 

Área:  

Qual a unidade será usada? Por exemplo, Km2, M2, Hec, etc. Além de definir 

ordens de latitude, longitude, etc. 
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3 LABORATÓRIOS 

3.1 Conexões 

O Geomedia Professional se conecta à várias Bases de Dados diferentes, como já citado 

anteriormente: ArcView, MapInfo, CAD, etc., entretanto, cada qual com sua 

particularidade. Para este curso vamos aprender a conectar com os principais Bancos de 

Dados do mercado. 

 

3.1.1 Conexão Access 

Uma vez criado o ambiente de trabalho (GeoWorkspace), vamos abrir um projeto que 

contenha alguns tipos de informações. Este processo recebe o nome de conexão. Vale 

lembrar que, toda vez que tivermos que abrir um projeto existente, isto sempre será feito 

através de uma conexão. 

 

Workflow: 

 

Warehouse – New Connection…  

 e a seguinte tela aparecerá: 

 

 

 

Neste Wizard, podemos fazer a seleção do tipo de dado que queremos abrir no GeoMedia 

Professional®, no nosso caso selecionaremos o Tipo Access.  

 

Em Conection Name, devemos dar um nome para à Conexão, este é opcional, pois o 

GeoMedia Professional® se encarrega de dar um nome por default e definir o caminho, ou 
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Path, de onde está localizado o projeto que queremos acessar. Neste nosso exemplo, 

clique em Browse e informe o seguinte arquivo C:\CursoGeoPro\Access\D_Access.mdb. 

Então, confirme clicando no botão OK para efetuar a conexão. 
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3.1.2 Conexão com MGE 

Vamos agora fazer uma nova conexão, porém desta vez vamos nos conectar ao MGE: 

 

Ir no Menu Warehouse – New Connection, selecionar o servidor de dados chamado 

MGE. Clique em Browse para apontar o arquivo .MGE. 

(C:\Cursogeopro\Mge\D_MGE.mge). 

 

 

Obs: Caso ocorra erro na conexão, verifique no arquivo de apontamento do MGE (*.mge) 

os campos referentes ao PROJECT DIRECTORY e se existe uma conexão ODBC deste 

projeto. Caso contrário crie-o, segundo mostra a página seguinte. 
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3.1.2.1 Como criar uma conexão com o MGE via ODBC 

Para o Geomedia se conectar a uma base de dados do MGE é necessário criarmos uma 

conexão via ODBC. Para isso, é só seguir o seguinte procedimento: 

 

1. Menu Iniciar  � Painel de Controle � Ferramentas Administrativas � Data Source 

(ODBC) 

 

Clicar em System DNS � Add 
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2. Selecionar: Microsoft Access Driver (*.mdb)  

 

 
Janela para selecionar o driver do Access com o Banco MGE. 

 

3. Em Data source Name colocar D_MGE.  

Clicar em Select para escolher o diretório aonde está localizado o arquivo (*.mdb) do MGE. 

Selecione o Banco de Dados e clicar em OK. 
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Segundo mostra a figura acima, a conexão ODBC foi criada. Agora a Warehouse *.MGE já 

pode ser acessada pelo Geomedia Professional. 

Vamos novamente conectar ao Banco de Dados MGE em: Warehouse – New Conection – 

MGE; 
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3.1.3 Conexão com dados do ArcView 

Neste nosso curso já fizemos uma conexão com dados no formato Microsoft Access e 

MGE, agora vamos explorar um pouco um outro tipo de dado bastante usado no mercado 

de GIS, que é o ArcView. 

 

Porém, para se conectar ao ArcView, é necessário que se faça um procedimento que 

leve em consideração o Sistema de Coordenadas dos Dados. Isto porque o ArcView não 

armazena dentro do Banco o arquivo de referência. Logo, é necessário saber em qual 

Sistema de Coordenadas foram criados os dados. Depois de descoberto, é necessário a 

criação de um arquivo de inicialização (INI), onde deverá conter a especificação do 

Sistema de Projeção e Datum dos dados. 

Este INI é criado através de um aplicativo do GeoMedia Professional® que fica no Menu 

Utilities, chamado: Define Warehouse Configuration File 

 

         Workflow: 

- Iniciar – GeoMedia Professional – Utilities – Define Warehouse Configuration File; 

- Selecione o tipo de dado que deseja conectar, no caso é ArcView  e Next; 

- Selecione o caminho de onde estão os dados do formato ArcView em Browse; 

- Defina um novo Sistema de Coordenadas para os dados em Coordinate System File, 

ou clique em Browse para selecionar um Sistema já definido. O arquivo deve ser criado, 

ou estar salvo dentro da pasta onde estão os dados em ArcView; 

 - O Banco de Dados está configurado para o Sistema Geográfico e Datum SAD-69; 

- Clique em Next, selecione a opção COORDINATE SYSTEM e Next;  

- Finish e Close. 

 

Está pronto. O arquivo de inicialização já foi criado, agora o GeoMedia Professional® 

quando conectar com este dado, saberá que as informações cartográficas contidas no 

projeto ArcView tem um determinado Sistema de Coordenadas. 

 

O método de conexão é praticamente o mesmo do que foi feito com o Microsoft Access. 

Workflow: 

-Warehouse – New Connection… 

-Selecione o tipo de conexão Arcview,  

-Pode dar um nome para a conexão, como sugestão ArcView 01; 

-Select o diretório C:\Cursogeopro\Arcview; 

-Selecione OK. 
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3.2 LEGENDA 

A Legenda é onde colocaremos as feições de uma determinada Base de Dados para que 

possamos visualizar, editar e consultar as informações na Geoworkspace. O Esquema de 

Cores e Simbologia é visto neste tópico também. 

  

3.2.1 Adicionando Feições 

Uma vez feita a conexão com um determinado projeto, devemos adicionar uma 

determinada feature cartográfica na Janela de Mapa (Map Window). Para isto, basta ir ao 

Menu Legend – Add Legend Entries… 

 

Na janela abaixo é possível ver todos os elementos cartográficos que fazem parte dos 

projetos Access, ArcView e MGE, que foram conectados anteriormente. 

Selecione a feature que deseja visualizar, como por exemplo Estados e clique em OK. 

 

 

 

 

3.2.2 Criando Categorias 

O GeoMedia Professional possui uma ferramenta muito útil para trabalhar com a 

organização das features na Legenda. Esta função se chama Categories e com ela 

poderemos agrupar as Features em Categorias, facilitando bastante a visualização de uma 

grande quantidade de features numa Janela de Mapas (Map Window). Para acionarmos o 

comando, vamos em: 
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Warehouse -> Categories 

A seguite janela aparecerá: 

 

 

 

Agora podemos criar Temas para agrupar as Features em comum. Como por exemplo, 

podemos criar o Tema Cartografia Básica e inserir algumas Features como: Distritos, 

Capitais, Estados, etc. 

 

Workflow: 

- Selecione Categories e depois clique em New Category; 

- Dê um nome e depois clique em Add Features; 

- Selecione as features que desejar e clique em OK. 

 

Dentro ainda da função Categories, podemos definir os attributes que serão mostrados, 

como também, definir “Alias”, ou seja, como se fosse um apelido para a feature. Para 

criarmos um “Alias”, selecione a feature desejada e clique em Properties, a seguinte tela 

aparecerá:  
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3.2.3 Definição de Simbologias 

Uma vez feita a conexão com um ou mais projetos, não importando o seu formato ou tipo 

de acesso, é necessário que se defina a simbologia de cada feature que será mostrada na 

Janela de Mapa (Map Window). 

 

Para isso, iremos trabalhar com uma ferramenta chamada Styles. Com ela poderemos 

Criar, Renomear, Modificar um estilo existente, etc. Além disso temos a possibilidade de 

armazenar os estilos para usá-los em outra GeoWorkspace. Primeiramente vamos definir 

padrões de simbologias. 

Para chegarmos a esta ferramenta, existem duas formas distintas: 

 

• Styles:  Legend – Styles... 

• Style Properties: Botão Direito do mouse na Legenda, emcima de uma feature… 

 

Visualizando as Classes de Estilo  

Em geral, os estilos são classificados por seu tipo de Geometria. Estes podem ser: Ponto, Linha, 

Área, Combinação (Compound), Imagem e Texto. Vamos acionar o comando: 

 

Legend – Styles...  

A seguinte tela aparecerá: 
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Criando um novo Estilo 

O comando Style permite a criação de uma série de estilos; estes podem estar “soltos” ou 

divididos em Folders (Pastas). Logo, podemos criar uma biblioteca de símbolos de acordo 

com as aplicações desenvolvidas pela Coorporação (Cartografia Básica, Meio Ambiente, 

Transporte, etc.) 

 

Styles -> New -> Folder 

Criaremos algumas pastas para podermos agrupar nossos estilos: 

 

 

 

Agora vamos começar a definir alguns estilos para nossas features. Clique em alguma 

pasta criada, por exemplo, Cartografia Básica, e vamos começar a inserir os estilos: 

 

Styles -> New -> Line Style 

 

- Selecionar Point Style e colocar o nome Capitais; 

- Selecionar Area Style e colocar o nome Estados; 

- Selecionar Area Style e colocar o nome Municípios. 

 

Agora clique em outra Pasta, como Transporte e crie um novo Style: 

- Selecionar Line Style e colocar o nome Rodovias. 
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Observe a figura a seguir: 

 

 

 

 Vamos explorar um pouco o ambiente de Edições de Elementos: 

 

Configurando os Elementos Cartográficos 

Faremos aqui, a configuração dos elementos cartográficos (cor, espessura, transparência, 

preenchimento, etc).  

 

Esta configuração pode ser feita elemento à elemento na própria Legenda, selecionando 

as features que deseja mudar. Porém, se por acaso, a feature for apagada da Legenda, 

teremos que configurá-la novamente. Por isto a função Style é importante, já que, ela 

armazena as configurações dos elementos cartográficos. 

 

Existem algumas formas de se abrir a Janela de Configuração: 

 

1ª Maneira: Ir na Legenda, clicar com o botão direito sobre uma feature e selecionar Style 

Properties; 

2ª Maneira: Duplo clique com o botão esquerdo do mouse sobre a feature que está na 

Legenda, depois Properties; 

3ª Maneira: Abrir a Janela de Styles (Legend – Styles), selecionar um estilo e clicar em 

Properties. 
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Obs: Qualquer uma das três opções levará você a Janela de Configuração. 

Particularmente, diante da experiência, a segunda maneira é a mais utilizada.  

 

Por causa do tipo de Elemento Cartográfico (Ponto, Linha, Área, etc), cada qual tem uma 

certa particularidade de configurações. Vamos aprofundar a configuração de cada tipo de 

elemento existente: 

 

Elemento Ponto 

 

WorkFlow: 

 

- Vá em: Legend – Style,  

- Selecione a pasta Cartografia Básica; 

- Clique no Style criado chamado Capitais; 

- Botão direito do mouse, Properties. 

 

A seguinte tela aparecerá: 

 

 

 

 

Em Style type: 

 

• Symbol Style – É possível definir um Símbolo para o ponto, de diferentes formatos: 

o Predefined – O elemento é representado como um simpes ponto; 
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o AutoCAD Drawing Files – Inserção de símbolos no formato dwg; 

o GeoMedia Feature Symbol Files – Biblioteca de Símbolos do GeoMedia;  

o MicroStation Cell Files – Inserção de símbolos no formato cel; 

o Scalable Vector Graphics (SVG) Files. 

• Font Style – o elemento passa a ser mostrado com uma fonte do Sistema Operacional; 

• Picture Style – o elemento é mostrado como uma imagem, das mais diversas 

extensões: BMP, JPG, GIF, TIF, etc. 

 

 

• Size – Indica o tamanho do ponto que deverá ser plotado na Janela de Mapas (Map 

Window). Este tamanha pode ter 4 tipos de unidades (pt, mm, cm, in), e pode ser 

configurado em: Legend – Styles: Clicar no Botão Units;  

• Define Override Color – Define a cor padrão ou se define outra; 

• Translucency – Define uma certa porcentagem de transparência; 

• Rotation – Selecione uma rotação ao ponto; 

o Ignore Map Rotation – Se por acaso, houver a rotação na Map Window, o 

elemento ponto manterá sua rotação ignorando este processo; 

o Ignore Geometry Orientation – Ignora a rotação da Geometria existente; 

o Always Keep Uprigth – Sempre mantém o símbolo “em pé”. 

• Position – É possível definir o Ponto de Origem do símbolo (Alignment), como também, 

definir distâncias (Offset X;Y).  

 

 

Neste nosso exemplo, vamos selecionar a opção Symbol Style, juntamente com o type 

GeoMedia Feature Symbol Files. Depois em Browse selecionamos a biblioteca GISsym 

e o nome Circle with Dot. A figura a seguir ilustra a definição que acabamos de configurar 

para esta simbologia: 
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Elemento Linha 

 

WorkFlow: 

 

- Vá em: Legend – Style;  

- Selecione a pasta Transporte; 

- Clique no Style criado chamado Rodovias; 

- Botão direito do mouse, Properties. 

 

A seguinte tela aparecerá: 
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Em Style type: 

 

• Simple Line Style – Estilo de linha simples, o estilo mais normal que tem em 

qualquer sistema, seja CAD ou não; 

 

Vamos ver as configurações básicas da Simple Line Style: 

 

• Translucency -  Define uma certa porcentagem de transparência; 

• Width – Define uma espessura à linha; 

• Line Type – Define o tipo de linha (inteira, tracejada, etc.); 

• Dash-gap Sequence – Configure a distância de um traço à outro. 

o Dash-gap sequence proportional to width – Ajusta automaticamente a distância 

de um segmento à outro, conforme a espessura da linha. 

 

Em Caps and Joins: 

 

• Start Cap – Define se o início da linha vai ser redonda, quadrada, triangular, etc; 

• End Cap - Define se o fim da linha vai ser redonda, quadrada, triangular, etc; 

• Dash Cap – Define se os segmentos vão ser: chatos, redondos ou triangulares;  

• Mid-line joins – Define se o ponto médio da linha vai ser: chato, rendondo ou 

chanfrado; 

• Offset – Define a distância do Offset, e se ele vai ser à direita ou esquerda. 

 

Pattern Line Style -  Estilo de linha onde podemos definir linhas duplas, com símbolos, 

etc. Por exemplo, na construção de uma linha de Ferrovia com os símbolos indicando os 

dormentes. Quando selecionarmos esta função, a seguinte ferramente habilitará: 
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Point Style – Pode-se criar uma linha utilizando de símbolos, pontos, etc. 

 

Position of point style along line: 

 

• Fix at start – Sempre inicia a linha com o símbolo selecionado; 

• Fix at end – Sempre termina a linha com o símbolo selecionado; 

• Fix at center – Sempre fixa no meio da linha o símbolo selecionado; 

• Fix at vertex with angle – Fixa o símbolo selecionado nos vértices, com um 

ângulo definido; 

• Repeat with spacing of – Repetir o símbolo numa distância pré-definida; 

• Adjust to produce even spacing – Faz um ajuste e otimiza os espaços de um 

símbolo à outro. 

 

Para este exercício, iremos criar uma linha vermelha com a borda preta. Também 

configuraremos para que as intersecções das Rodovias não se sobreponham. Vamos 

explorar um pouco mais esta ferramenta: 

 

Crie um New Style, utilizando o botão destacado na figura acima, com a seta; 

 

Após criar um novo Style, vamos clicar em Simple Line Style, e a seguinte tela aparecerá: 
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Obs: Note que o Style Type também modificou-se para Line Collection Style. 

 

Order by feature - Esta opção deixará a última linha digitalizada por cima;  

Order by style - Esta opção considera as features que se cruzam, e cria um estilo único; 

Select single style component - Esta opção possibilita o desenho de apenas uma feature 

ou estilo (Feature 1, Style B – Feature 2, Style B). 
 

Agora vamos definir nossa linha de Rodovia. 

 

Acima -> Configuraremos a linha que ficará acima: 
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Em fundo -> colocaremos as seguintes configurações: 

 

 

 

 

 

Em route -> Style drawing order -> Order by style 

 

 

 

Elemento Área 

 

WorkFlow: 

 

- Vá em: Legend – Style;  
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- Selecione a pasta Cartografia Básica; 

- Clique no Style criado chamado Estados; 

- Botão direito do mouse, Properties. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Style Type: 

 

• Simple Fill Style – Função mais simples de preenchimento. 

 

 

• Fill Type – Define o tipo de preenchimento da feature área; 

• Color – Define a cor do preenchimento; 

• Translucency – Define uma certa porcentagem de transparência; 
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• Hatch Fill Style – Define um preenchimento mais personalizado, utilizando a a 

geometria linha como parâmetro.  

 

• Line Style – Define o tipo de linha que irá preencher à área; 

• Spacing – Define o espaçamento de um segmento à outro; 

• Angle – Define o ângulo das linhas.  

 

 

• Pattern Fill Style – Criação de um preenchimento personalizado, tendo a 

geometria ponto como parâmetro.  
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• Point Style – Define o tipo de ponto, símbolo, etc., que será preenchido; 

• Rotation – Define a rotação dos pontos; 

• Spacing – Define o espaço entre os pontos; 

• Stagger – Permite mudar a distância inicial dos símbolos; 

• Fill behavior at boundary – Define qual tipo de seleção faremos nos pontos: 

o Clip – Seleciona apenas os pontos dentro da área, porém, levando em 

consideração aqueles que tocam o contorno da geometria; 

o Inside – Seleciona apenas os pontos completamente dentro da área; 

o Overlap – Seleciona os pontos que cortam a geometria. 

• Ignore Map Rotation - Se por acaso, houver a rotação de alguma feature, o 

elemento ponto manterá sua rotação ignorando este processo. 

 

 

 

 

 

Elemento Texto 

 

 

 

• Font – Define o tipo de fonte utilizada; 

• Size – Define o tamanho do texto; 

• Color – Define a cor do texto; 

• Tanslucency – Define uma certa porcentagem de transparência; 

• Rotation – Define uma rotação ao texto; 
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• Justification – Define a posição do texto; 

• Line Spacing – Define a distância de uma letra à outra; 

• Position – Define um offset; 

• Display Frame – Cria uma geometria envolvendo o texto; 

o Style – Define qual o tipo de preenchimento ou não, que terá o texto; 

o Spacing – Define a área da geometria existente; 

o Type – Define se a geometria será retangular ou circular; 

• Display Halo – Cria um contorno no texto;  

o Color – Define uma cor ao contorno; 

o Size – Define a espessura do contorno; 

• Rotation – Selecione uma rotação ao texto; 

o Ignore Map Rotation – Se por acaso, houver a rotação da Map Window, o 

elemento texto manterá sua rotação ignorando este processo; 

o Ignore Geometry Orientation – Ignora a rotação da Geometria existente; 

o Always Keep Uprigth – Sempre mantém o texto “em pé”. 

 

3.2.4 Salvando os Estilos na Legenda  

 

O GeoMedia Professional® não é um software CAD, onde todas as definições de 

Simbologia (espessura de linhas, tipo, cores, etc) estão fisicamente “amarradas” ao 

desenho. O GeoMedia Professional® é um software Banco de Dados Geográfico (BDG) e 

isto faz com que o elemento cartográfico seja apenas definido através de Coordenadas 

numa tabela. 

 

Existe uma ferramenta no GeoMedia Professional que salva as configurações de estilos, 

fazendo com que, toda vez que adicionarmos uma feature na Legenda, esta virá sempre 

com a mesma configuração de cores, espessuras, etc., previamente definida. 

 

Obs: Há também a possibilidade de se editar elemento por elemento na própria legenda, a 

partir do Legend Entries Properties, entretanto, quando este elemento for apagado da 

legenda, e depois recolocado, teremos que configura-lo novamente. 

 

Portanto, a grande idéia desta ferramenta, é que se defina apenas uma vez o Style das 

features e toda vez que adicionarmos estas à legenda, sempre virão com as mesmas 

configurações. 
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WorkFlow: 

 

- Adicionar na legenda as features que desejamos configurar; 

- Dar um nome à legenda em: Legend – Name Lagend; 

- Agora iremos em: Legend – Legends, a seguinte tela aparecerá: 

 

 

 

Na opção Master Legend, vamos selecionar o nome da Legenda que acabamos de 

salvar, para que o GeoMedia Professional assuma as configurações que iremos definir. 

 

 

• Replace – Faz uma  “atualização” na legenda, carregando apenas as features 

salvas;   

• Append – Inseri novamente as features na legenda; 

• Properties – Definir cores, espessuras, nome das features que irão aparecer na 

legenda, etc.;  

• Rename – Renomear o nome dado à legenda; 

• Delete – Deletar a legenda salva. 

 

 

D epois de tudo configurado, carregue alguma feature e veremos que o GeoMedia 

Professional manteve o Style. 

 

Obs: Se por acaso for criada alguma outra feature, teremos que fazer o processo 

novamente: Salvar a legenda com esta nova feature, entretanto, teremos apenas que 

configurar o Style da nova feature criada e não todas novamente. 
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3.2.5 Definições de Estilo 

Agora que já temos um bom conhecimento das propriedades de Style, Simbologias, etc., 

vamos definir alguns padrões para as features, que servirá de padrão durante todo o 

curso: 

 

 

Feature Nome 

Legenda 

Tipo de 

geometria 

Tipo Tamanho Cor Espessura 

CAPITAIS Capitais Ponto Symb 

Circle with 

Doy 

5mm Azul  

ESTADOS Estados 

Brasileiros 

Area Boundary  Cinza 

Escuro 

0.200 mm 

Munic Municípios Área Boundary  Verde 

Escuro 

0.1 mm 

DISTRITOS Distritos de 

São Paulo 

Área Boundary 

Fill 

0.5 mm Vermelho 

Amarelo 

Claro 

0.5mm 

LOGRADOUROS Logradouros 

de São Paulo 

Linha Single line  Primary 

line = 

cinza 

0.353mm – 

solid 

AEROPORTOS_P

_A1 

 

Aeroporto 

Internacional 

Ponto Symbol - Airplane 4 mm Vermelho  

AEROPORTOS_S

_A2 

Aeroporto 

Regional 

Ponto Symbol - Airplane 2 mm Azul  

RIOS_R1 Hidrografia Linha Single Line 0.1 mm Azul 

Claro 

 

RODOVIAS_R2 Rodovias Linha Single Line 0.1 mm Cinza 

Claro 
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3.2.6 Conhecendo as Propriedades de Legenda 
 

 

 

 

Nesta janela é possível fazer uma série de modificações quanto ao estilo da feature. A seguir 

temos uma descrição das opções desta janela. 

 

• Display On -  Liga a feature selecionada; 

• Display Off - Desliga a feature selecionada; 

• Display by Scale – Aciona a Escala de visualização para a feature, definida no Display 

Scale Range; 

• Display Scale Range – Define uma Escala de visualização para a feature; 

• Locatable On – Com esta opção acionada, podemos clicar, editar, etc., os elementos de 

uma feature, como também, visualizar as informações alfanuméricas (tabela) do mesmo; 

• Locatable Off – O elemento continua visual na legenda, porém não conseguimos 

seleciona-lo; 

• Add Subtitle – Inserir um subtítulo à feature; 

• Hide – Esconde uma feature da legenda, porém não a retira da Janela de Mapa (Map 

Window); 
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• Show Legend Entries – Mostra todas as features carregadas na legenda, estando elas 

escondidas ou não. É também nesta opção que habilitamos uma feature que foi 

anteriormente escondida; 

• Load Data - Carrega os dados de uma feature que está na legenda; 

• Style Properties – Abre a Janela de Style da feature selecionada; 

• Style Scaling – Define o tipo de escala da feature. Esta pode ser: 

o Paper – Adequa o elemento à Escala real de impressão; 

o View – Adequa os elementos à Escala atual na Map Window; 

• Cut – Copiar uma feature da legenda; 

• Copy - Cortar uma feature da legenda; 

• Paste – Colar uma feature na legenda; 

• Add – Adiciona uma feature, query, categories à legenda; 

• Delete – Deleta uma feature da legenda, mas não apaga do Banco de Dados. Esta é 

uma função não muito utilizada, pois é possível clicar na feature e usar o Delete do 

Teclado; 

• Fit By Legend Entry – Ajusta o zoom/escala da Map Window  

• Legend Entry Properties – Abre uma janela, e em Type podemos definir: 

o Standard – Redefine o Style da feature selecionada;  

o Range Thematic – Constrói um temático de classes referente à feature 

selecionada; 

o Unique Value Thematic – Constrói um temático de valores únicos referente à 

feature selecionada. 

• Fit Legend – Ajusta o tamanho da legenda de acordo com os títulos empregados nas 

features; 

• Properties – Quando selecionada esta função, a seguinte janela é aberta: 
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• Title – Define um título à legenda; 

• Legend entry Title – Define cor, tamanho, etc., do texto indicativo da feature na 

Legenda; 

• Legend entry subtitle – Define cor, tamanho, etc., para os textos do subtítulo da 

feature; 

• Background color – Define uma cor de fundo à legenda; 

• Statistics  

o Count of features with geometry – Mostra na legenda, no final do texto 

indicativo da feature, todas as features que estão com geometria; 

o Count of all features – Conta na legenda todas as features, 

independentemente dela apresentar alguma geometria ou não; 

o Percentage of total features in each thematic class – Mostra uma porcentagem 

do total de elementos de uma feature no temático.  

Key Size – Define a representação da feature (ponto, linha, área, símbolo) na legenda; 
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3.2.7 Propriedades de Legenda na Map Window 
 

 

 

• Zoom In – Aumente o zoom de visualização; 

• Zoom Out - Diminua o zoom de visualização; 

• Zoom Previous – Retorne ao zoom anterior; 

• Fit All – Dê um zoom em todos os elementos na Map Window; 

• Fit Select Set – Enquadra na Map Window, um determinado elemento 

selecionado; 

• Pan – Habilita o cursor de movimento de mapa; 

• Dysplay Properties – Mostra algumas configurações básicas da Map Window; 

• Snapshot – Tira como se fosse uma foto da Map Window; 

• Legend – Habilita na GeoWorkspace a legenda; 

• North Arrow – Habilita na GeoWorkspace a indicação do Norte; 

• Scale Bar - Habilita na GeoWorkspace a barra de escala; 

• Select Set Properties – Mostra os atributos do elemento selecionado; 

• Geometry Information – Mostra as informações de geometria, como coordenadas 

dos vértices, do elemento selecionado; 

• Map Window Properties – Define algumas configurações de escala, na Map 

Window; 

• Position Legend – Define a posição da legenda e também, se a mesma irá 

permanecer fixa ou “flutuando”. 

 

 

Ao clicar com o botão direito do Mouse na Map Window, a 
tela ao lado aparecerá: 
Vamos explorar um pouco mais estas funções. 
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3.2.8 Escalas de Visualização 

As escalas de visualização têm uma função muito importante quando trabalhamos com 

grandes quantidades de mapas e diversos tipos de detalhes e escalas. 

 

No GeoMedia Professional®, temos algumas escalas previamente definidas, porém nada 

impede que o próprio usuário defina a escala que melhor lhe agrade. 

Só existe um pequeno detalhe, quanto a definição das escalas de visualização. Quando o 

usuário começar a montar uma matriz de escalas máximas e mínimas, ele deve tomar o 

cuidado para que haja uma sobreposição destas escalas,  não havendo assim,  espaços 

entre uma escala de um elemento à outro.  

 

Por exemplo: definindo a Escala Mínima para Municípios de 1:300.000 e a Escala Máxima 

de 1:2.000.000 (quer dizer que esta feature só será mostrada na Map Window entre estes 

valores). Já para a feature Estados, definiremos uma Escala Mínima de 1:3.000.000 e 

Escala Máxima de 1:60.000.000. Neste caso, há um espaço entre 1:2.000.000 até 

1:3.000.000. Isto pode provocar uma mensagem que nenhum elemento foi encontrado 

neste intervalo.  

 

O ideal é que o exemplo acima seja feito da seguinte forma: Municípios; Escala Mínima 

1:300.000 – Escala Máxima 1:2.000.000 e Estados; Escala Mínima 1:2.000.000 – Escala 

Máxima 1:60.000.000. Desta forma, o controle das escalas de visualização garantirá que 

quando, por exemplo, quando o estivermos trabalhando na Escala 1:2.000.000, 

automaticamente o mapa de Estados se desligará e o mapa de Municípios se tornará 

visível. 

 

Logo a seguir, temos alguns testes com as escalas mínimas e máximas utilizando as 

informações cartográficas do projeto que já conectamos anteriormente. Observe os valores 

que foram definidos e se desejar, estes podem ser alterados. Vale lembrar que não existe 

uma regra que defina qual é a melhor escala para se visualizar cada informação 

cartográfica. Esta definição, depende muito da sensibilidade visual de cada usuário. 

 

Segue o quadro de escalas, porém também poderemos utilizar as features de outras 

conexões conectadas anteriormente: 
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Feature Cartográfica Escala Mínima Escala Máxima 

Estados Brasileiros 1:3.000.000 1:60.000.000 

Municípios 1:300.000 1:7.000.000 

Rodovias 1:200.000 1:11.000.000 

Hidrografia 1:200.000 1:11.000.000 

Aeroporto Internacional 1:1 1:25.000.000 

Aeroporto Regional 1:1 1:15.000.000 

  

Para habilitarmos esta função, primeiramente temos que definir os valores ilustrados 

acima para cada feature. Para isso, clique com o botão direito sobre alguma feature na 

Legenda,  acione o comando Display Scale Range, e a seguinte tela aparecerá: 

 

 

 

Uma vez definidas as escalas de visualização, temos agora que habilitar esta função. 

Para isso, clique com o botão direito do mouse novamente sobre alguma feature e 

acione o comando Display By Scale. 

 

Note que um retângulo vermelho e 

branco apareceu abaixo da seta de 

cada feature. Isto indica que o 

comando foi acionado.  

Observe a figura ao lado: 
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3.3 ANÁLISES BÁSICAS 

Este exercício nos permitirá explorar a ferramenta GeoMedia Professional® no que ela é de 

melhor. Faremos uma série de consultas, das mais simples as mais complexas. 

Quando dizemos que uma consulta é simples, estamos nos referindo as chamadas 

Consultas Booleanas (Matemáticas) e as consultas mais complexas são chamadas de 

Consultas Espaciais. 

O GeoMedia Professional® tem evoluído cada vez mais no que diz respeito a geração de 

resultados através de consultas. 

 

3.3.1 Attribute Query 

Neste primeiro momento, vamos nos familiarizar com as consultas mais simples e a 

medida que tivermos evoluindo, exploraremos as consultas mais complexas. 

 

Consultas por Atributos 

 

No Menu Analysis – Attribute Query… a seguinte janela é ativada: 

 

 

Em Select Features in, 

selecione a conexão MGE 

Connection 01 e a feature 

que deseja montar a 

consulta. No caso vamos 

selecionar 

AEROPORTO_P_A1, clique 

no botão Filter… e a janela 

ao lado é mostrada. 
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Em Attributes, selecione o 

campo no_aeroporto, 

clique na seta que está 

abaixo da caixa de 

seleção, escolha um 

operador (=,>=,<=,<>, 

etc), para esta consulta 

será o  = (igual) e clique 

em Show Values para que 

sejam listados todos os 

nomes de Aeroportos 

Internacionais. Selecione 

o ‘Guarulhos’ e clique na 

seta que está abaixo da 

caixa de seleção. Em 

Filter deverá aparecer a 

seguinte expressão. 

 

 

 

Clique no botão 

OK. A janela ao 

lado permitirá a 

finalização e 

execução da 

pesquisa. 
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Em Query name, dê um nome para sua consulta e se desejar mude o estilo da pesquisa, 

isto é, mudar a simbologia da consulta que está sendo feita. 

Clique novamente em OK e pronto, a pesquisa será executada. 

Os operadores apresentados na janela de Attribute Query, são chamados de operadores 

booleanos (Matemáticos). Segue um exemplo de como utilizar cada um deles: 

 

Operador Exemplo 

= ZONAS = ‘Sul’ 

>= ALFABETIZA  >=   34 

<= ALFABETIZA  <=   34 

<> ALFABETIZA  <>   34 

> ALFABETIZA  >   34 

< ALFABETIZA  <   34 

( ) e AND (  ALFABETIZA >   34 )  AND ( ANALFABETI  <   38 ) 

( ) e OR ( ALFABETIZA >   34 )  OR ( ANALFABETI  <   38 ) 

* ( ALFABETIZA  *  ANALFABETI )  > 100000 

+ ( ALFABETIZA  +  ANALFABETI )  > 500 

- ( ALFABETIZA  -  ANALFABETI )  > 500 

/ ( ALFABETIZA  /  ANALFABETI )  > 500 

Between ALFABETIZA   BETWEEN   9   AND   117 

False, True CHECK <> FALSE (este operador só poderá ser usado quando existir no 

Banco um atributo Booleano (True or False)) 

IN ZONAS  IN ('Sul','Norte') 

IS, NOT, NULL ALFABETIZA   IS  NULL  OR  ALFABETIZA IS NOT  NULL 

LIKE NOME  LIKE 'S*'  (Nomes que começam com S) 

NOME  LIKE '*S'  (Nomes que terminam com S) 

NOME  LIKE 'PED*' (Nomes que começam com PED) 

 

Vamos fazer mais uma consulta por atributos. Desta vez utilizaremos a feature cartográfica 

Municípios. 

 

Então, no Menu Analysis – Attribute Query… selecione a conexão Access 01 e a feature 

chamada Munic. Clique no botão Filter, selecione o atributo POPULACAO e clique na 

seta abaixo da caixa de seleção. 

Selecione o operador  > (maior), clique em Show Values e digite o valor de 1000000 (um 

milhão). Clique na seta abaixo da caixa de seleção e depois no botão OK. 
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A configuração da consulta deverá ficar da seguinte maneira: 

 

 

 

3.3.2 Spatial Query 

Para se realizar uma consulta espacial é necessário utilizar duas ou mais feature  

cartográficas, ou então, utilizar de consultas (Query) geradas anteriormente. 

Nesta nova consulta, primeiramente iremos fazer duas pesquisas básicas e depois 

faremos o cruzamento espacial destas para gerar o resultado que desejamos. 

Primeiramente, vamos fazer uma consulta por atributos, selecionando os municípios do 

Estado do Rio de Janeiro. 

Para isto, basta ir ao Menu Analysis – Attribute Query…, selecione a feature cartográfica 

de nome Munic, clique no botão Filter… e selecione o atributo CODUF, o operador  = 

(igual) e clique no botão Show Values e aguarde ser listado todos os valores, digite o valor 

33 e clique no botão OK. Dê um nome para a consulta, como sugestão, digite RJ e OK. 

Agora, vamos fazer uma segunda consulta por atributos. Desta vez selecionaremos uma 

determinada rodovia. Vá ao Menu Analysis – Attribute Query…, selecione a feature 

cartográfica de nome RODOVIAS_R2, clique no botão Filter… e selecione o atributo 

sg_rodovia, o operador  = (igual) e clique no botão Show Values e aguarde ser listado 

todos os valores, procure pelo valor ‘BR116’ e clique no botão OK. Dê um nome para a 

consulta, como sugestão, digite BR-116 e OK. 
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Com as duas consultas por atributos geradas, podemos agora fazer a consulta espacial. 

Basta ir no Menu Analysis – Spatial Query…,  

A pesquisa que desejamos fazer é selecionar todos os municípios do Estado do Rio de 

Janeiro que são cortados pela rodovia BR-116. 

 

 

Veja a seguir a janela de configuração desta consulta espacial: 

 

 

 

 

Primeiramente, selecione a consulta por atributos que foi feita anteriormente, onde foram 

selecionados os municípios do Estado do Rio de Janeiro. Selecione o operador espacial 

de nome Overlap (a seguir será listado todos os operadores espaciais que o GeoMedia 

Professional® dispõe e suas respectivas funções), selecione também a segunda consulta 

por atributos que foi feita anteriormente, onde selecionamos a Rodovia BR-116. Dê um 

nome para a nova pesquisa, como sugestão fica o nome de RJ x BR – 116 e clique no 

botão OK.  
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Quanto aos operadores espaciais existentes no GeoMedia Professional®, podemos 

descrever: 

 

 

Operador Descrição 

Touch Operador utilizado para identificar feições que se tocam. Por 

exemplo: municípios que estão sendo tocados por uma rodovia. 

Contain Operador utilizado para selecionar um determinado elemento que 

contém um outro. Não precisa estar inteiramente dentro. Por 

exemplo: municípios que contém aeroportos internacionais. 

Are contained by Operador utilizado para selecionar um elemento que está contido 

por outro elemento, podendo o elemento estar tocando o outro. Por 

exemplo: todos os aeroportos regionais que estão contidos por 

municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

Entirely Contain Operador utilizado para selecionar um determinado elemento que 

envolve completamente o outro. Por exemplo: selecionar os 

municípios do Estado do Rio de Janeiro que contém inteiramente os 

aeroportos regionais. 

Are entirely contained by Operador utilizado para selecionar um determinado elemento que 

está inteiramente contido por um outro. Por exemplo: todos os 

aeroportos que estão inteiramente envolvidos por municípios. 

Overlap Operador utilizado para selecionar um elemento que se sobrepõe 

com outro. 

Meet Operador utilizado para selecionar elementos que fazem divisa com 

outro. As divisas tem que ser totalmente coincidentes. Por exemplo: 

selecionar todos os municipios do Brasil que fazem fronteira com os 

municípios do Estado do Rio de Janeiro. 

Are spatially equal Operador utilizado para selecionar elementos que ocupem o mesmo 

espaço e posição. Por exemplo: verificar duplicidade de dados. 

Are within distance of Operador utilizado para selecionar todos elementos que estão a uma 

certa distância de um outro. Por exemplo: selecionar todos os 

aeroportos regionais que estão a 160km da cidade do Rio de 

Janeiro. 
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Observe na janela de criação da consulta espacial, que existe uma opção muito discreta, 

veja na figura a seguir: 

 

 

 

A opção marcada quando selecionada, permite fazer o inverso do que os operadoes 

espaciais se propõem. Portanto, neste exemplo estaremos selecionando os Municípios do 

RJ que não são cortados pela Rodovia BR-116. 

 

 

Toda Query criada, seja ela 

espacial ou booleana, pode 

ser acessada/ editada no 

Menu Analysis > Queries.  

 

Lá é possível editar estilo, 

nome, redefinir algum 

parâmetro (refazer a Query 

utilizando outros valores ou 

atributos), etc.  

 

Também é por esta janela 

que se deleta ou 

simplesmente desabilita-se 

uma Query na função 

Unload. 
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3.3.3 Gerando uma Janela de Dados 

Todo o processo realizado até agora foi executado por meio de uma Janela de Mapas 

(Map Window). Neste momento, iremos explorar um pouco a Janela de Dados (Data 

Window). Esta janela nada mais é do que uma listagem de algum determinado elemento 

cartográfico. É como se ao invés de mostrar uma pesquisa no mapa mostrasse esta 

através de uma Janela de Relatório. Vale lembrar, que o resultado apresentado é apenas 

o que chamamos tecnicamente de Select no Banco de Dados e não um relatório 

especificamente. 

Nesta Janela de Dados, é possível fazer ordenação de registros, cálculos estatísticos, 

esconder determinados atributos que não interessa, copiar o conteúdo da Janela para o 

Microsoft Word, Excel, etc. Vejamos como funciona a Janela de Dados.  

No Menu Window – New Data Window… selecione uma determinada consulta para 

podermos analisar. No caso iremos escolher a pesquisa de nome RJ x BR – 116. Como 

resultado veja a janela seguinte: 

 

 

 

 

Nesta Janela de Dados temos algumas propriedades que podemos utilizar para nos 

auxiliar em diversas atividades. 

Ao selecionarmos uma coluna qualquer e clicarmos com o botão direito do mouse, 

podemos visualizar um painel de controle, como pode ser visto logo a seguir: 
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• Cut - Recorta determinado elemento da célula de informação; 

• Copy - Copia os elementos que desejamos para a área de transferência do Windows; 

Estes elementos podem ser as colunas, uma célula ou até mesmo a Janela inteira; 

• Paste - Cola determinado elemento da célula que foi copiado anteriormente; 

• Snapshot - Serve como um Print Screen (Imagem da Janela); 

• Show Columns - Habilita uma tela onde podemos selecionar os atributos que deverão 

estar visíveis enquanto a Janela de Dados está acionada; 

• Hide Columns - Serve para esconder uma determinada coluna ou mais. Basta 

selecionar a(s) coluna(s) que deseja esconder e clicar na opção; 

• Sort Ascending - Faz uma ordenação em ordem alfabética; 

• Sort Descending - Faz uma ordenação em ordem alfabética no sentido inverso; 

• Change Contents – Seleciona outras consultas ou features na mesma Janela de 

Dados; 

• Load Data - Funciona como um Refresh na Janela de Dados; 

• Hipertext - Se algum atributo foi criado com uma propriedade de Hiperlink é possível por 

meio deste comando, editar o caminho de um determinado Hipertext; 

• Data Window Properties - Permite ao usuário definir um nome para a Janela de Dados. 

• Um outro comando que não faz parte das propriedades do painel que foi definido 

anteriormente, é o de análises estatísticas. Para ativá-lo, basta selecionar uma coluna de 

atributo numérico ir ao Menu Data – Column Statistics…, será mostrado algumas 

informações estatísticas básicas, como quantidade de elementos, somatória, média, 

desvio padrão, etc. 
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4 MAPAS TEMÁTICOS 

A geração de Mapas Temáticos num ambiente de GIS é muito importante e muito utilizada. 

O Mapa Temático tem uma representação e um significado muito importante, pois ele 

pode representar espacialmente situações que estejam acontecendo de modo que, por 

meio de um relatório seria muito difícil de interpretar. 

 

O GeoMedia Professional®, pode gerar Mapas Temáticos de duas maneiras: Temáticos 

por Faixas de Valores (Range) e Temáticos de Valores Únicos (Unique). 

 

4.1 Temático por Faixas de Valores  

Primeiramente, vamos criar uma nova Janela de Mapa. No Menu Window – New Map 

Window…. Anteriormente, quando trabalhamos com as consultas Booleanas e Espaciais, 

foi gerado uma pesquisa selecionando os Municípios do Estado do Rio de Janeiro que 

estavam sendo cortados por uma determinada rodovia. Nesta seleção, existe uma série de 

atributos que permitem fazermos uma geração de Mapas Temáticos. Um destes atributos 

é POPULAÇÃO. 

 

Então, no Menu Legend – Add Thematic Legend Entry…, selecione a pesquisa que foi 

feita anteriormente de nome RJ x BR – 116, e selecione o atributo que desejamos montar 

o Mapa Temático, que no caso é POPULACAO_. A seguinte janela deverá ser visualizada: 

 

 

Observe que dois botões 

são acionados: Range e 

Unique Value Selecione o 

botão Range, e clique no 

outro botão de nome 

Classify…a seguinte janela 

é apresentada. 
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Nesta janela é possível definir a quantidade de faixas, os 

métodos estatísticos utilizados para calcular as faixas, etc., 

do Mapa Temático. 

 

 

Na opção Range Thematic temos 4 tipos de métodos para cálculo de faixas: 

 

• Equal Count - Utiliza o total de elementos e divide pelo número de faixas que está  

      selecionado, fazendo com que haja uma igualdade de elemento por faixa; 

• Equal Range - Subtrai o menor valor do maior e divide pelo número de faixas; 

• Standard Deviation - Aplica o método estatístico de desvio padrão; 

• Custom Equal Range - Permite definir os valores mínimos e máximos que se 

deseja criar o Mapa Temático. 

 

 

 

Style – Cores para as classes; 

Begin Value – Além de definir 

operadores estatísticos, 

podemos definir as classes 

manualmente; Este condiz 

com o valor inicial; 

End Value – Valor final da 

classe; 

Label – Como será mostrada 

a classe na legenda; 

Count – Quantidade de 

elementos na classe; 

Show count as percent – 

Mostra a porcentagem das 

classes; 
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Em Thematic Style: 

o Base Style – Define uma base de cor para todas as classes, como tipo de 

preenchimento, espessura de linha de contorno, etc.; 

o Assign colors -  O próprio GeoMedia Professional já traz como Default uma 

série de palhetas de cores para automatizar a construção do Temático. 

Entretanto, nada impede que se construa a palheta de cores manualmente. 

 

 

Está pronto! O Mapa Temático de população referente aos Municípios do Estado do Rio de 

Janeiro, cuja são cortados pela Rodovia BR-116. O resultado pode ser visto na ilustração a 

seguir: 
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4.2 Temáticos por Valores Únicos 
 

Um outro tipo de Temático é o de Valores Únicos (Unique), isto é, as informações que não 

apresentam valores numéricos para classificarmos em classes.  

 

No Menu Legend – Add Thematic Legend Entry…, selecione a pesquisa RJ x BR – 116, 

o tipo de temático que no caso será Unique Value Thematic e o atributo nome_munic.  

 

Clique em Classify, defina as cores do Temático e depois OK. Como resultado deverá ser 

mostrada a seguinte Janela de Mapa (Map Window): 
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5 CRIAÇÃO DE NOVOS PROJETOS 

Logo no início do curso foram feitas algumas definições sobre o ambiente do GeoMedia 

Professional®. Este ambiente é dividido em duas partes: GeoWorkspace e Warehouse.  

 

Como já foi dito, GeoWorkspace é o ambiente de trabalho do GeoMedia Professional®, 

onde estão todas as consultas que fizemos até aqui, as conexões com projetos existentes 

e etc. E Warehouse, nada mais é do que os próprios projetos (Banco de Dados), que 

podem já existir, ou então, serem criados. 

 

Os projetos existentes até aqui, foram tratados como apenas conexões. Durante o curso, 

fizemos algumas conexões com projetos Microsoft Access, MGE e Arcview e agora 

faremos a criação de um novo projeto. 

 

Sabemos que o GeoMedia Professional® é um Banco de Dados Geográfico (BDG), então 

quando criamos um novo projeto, este será um novo Banco de Dados. Este banco pode 

criado tanto no formato Microsoft Access, Microsoft SQL ou Oracle, mas para este caso,  

iremos criar um Microsoft Access.  

 

Obs: Note que não é necessário ter o Microsoft Access instalado na máquina. O próprio 

GeoMedia Professional® tem este formato como Banco Nativo. 

 

Workflow: 

 

- Warehouse – New Warehouse… 

- Devemos selecionar um Template. Este Template nada mais é do que um modelo de   

banco de dados vazio, sem nenhuma configuração; 

- Clique no botão New… 

- Defina um nome para o novo Banco de Dados, como sugestão CURSO; 

- Clique no botão Save. 

 

Pronto, o banco já está criado. Agora para ele ser realmente um BDG, é necessário criar 

alguns elementos cartográficos (features) dentro dele. 
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6 CRIAÇÃO E EDIÇÃO DE FEATURES 

O GeoMedia Professional permite ao usuário criar classes de features facilitando a 

organização no Banco de Dados. Com o GeoMedia Professional é possível fazer 

inserções de elementos cartográficos que já existam, ou então, criar novos elementos. 

 

6.1 Inserções de área, linha, pontos  e texto 
Para este exercício, vamos criar algumas features novas e também utilizar algumas que já 

existam, para exercitarmos. 

 

Workflow: 

- Warehouse – Feature Class Definition… 

- Selecione o projeto que acabamos de criar: Curso; 

- Clique no botão New…a seguinte tela aparecerá: 

 

 

- Em Geometry Type, escolha um tipo de geometria, que no caso será Point, cujo nome 

será PRACAS; 

- Em Coordinate System…, clique em Properties para observar o Sistema de Coordenadas 

assumida, ou então crie um novo. Se o usuário não criar nenhum Sistema, o GeoMedia 

Professional assumirá o valor que está na Warehouse; 

- Clique em Attributes; 

- Defina alguns atributos para a feature PRACA, tais como: Quadra, Banheiro, etc.; 

- Clique no botão OK; 

- Aparecerá uma janela perguntando se o usuário deseja que o GeoMedia crie uma chave 

primária do tipo Autonumber. Clique em Yes. 
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Vamos aproveitar o momento da criação de um elemento e criar também uma segunda 

feature, só que esta terá do tipo Texto. 

 

Workflow: 

- Clique no botão New… 

- Como nome da feature, coloque NOME_RODOVIAS; 

- O tipo de geometria é Text e não necessita colocar atributos; 

- Basta clicar em OK; 

- Clique em Close. 

 

Neste momento, acabamos de criar duas feições cartográficas tornando assim o projeto 

que criamos um BDG (Banco de Dados Geográfico). 

 

Vamos inserir os elementos no banco. 

 

Workflow: 

- Criar um nova Janela de Mapa (Window – New Map Window); 

- Legend – Add Legend Entries… 

- Selecione a feature DISTRITOS do projeto Access 01; 

- Selecione também, as duas features que acabamos de criar (PRACA e 

NOME_RODOVIAS); 

- Vamos começar inserir as PRACAS; 

- Insert – Feature… 

 

Veja na janela a seguir como selecionar a feature que se deseja inserir: 
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No local selecionado, deve-se selecionar o projeto que criamos, Curso e dentro dele a 

feature PRACA. 

Observe que o cursor mudou de estilo e está pronto para começarmos a digitalizar. Como 

o elemento cartográfico é ponto, basta selecionar o local onde desejamos posicionar e 

clicar. 

 

Quando clicar na tela, será aberto uma janela para que possamos cadastrar as 

informações literais. Esta janela é muito interessante, pois o usuário na medida que for 

digitalizando o elemento cartográfico, poderá ir cadastrando suas respectivas informações.  

 

Lembre-se que esta opção pode ser acionada ou então desabilitada em: 

Tools – Options – Placement and Editing – Display Properties dialog for new 

features 
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Veja a janela a seguir: 

 

 

 

Note que existem recursos de precisão para se posicionar os pontos, quando queremos 

posicionar algum ponto sobre um linha (Snap de Vetor) ou sobre um arquivo Raster (Snap 

de Raster). 

 

Agora vamos fazer a inserção de textos: 

 

Primeiramente, vamos criar uma Query Espacial separando todas as rodovias que cortam 

o Estado de São Paulo (Overlap), habilitando-a na legenda; 

 

Workflow: 

- Legend – Add Legend Entries… 

- Selecione a query criada anteriormente; 

- Insert – Text… 

 

Veja na janela a seguir como selecionar a feature que desejamos inserir: 
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Selecione então a feature  NOME_RODOVIAS; 

 
Observe na janela a seguir que existe algumas opções bastante interessantes que 

permitem ao usuário fazer algumas definições quanto a inserção de textos. 

 

 

 

Nas opções, 

 

 

 

É permitido ao usuário definir estilo da fonte, cor e tamanho para cada elemento inserido. 

Em, 

 

 

 

Qual a origem do texto, se é Centro-Centro, etc., e a sua respectiva fonte. 
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Em,  

 

Permite ao usuário definir o método de inserção do texto:  

• Place at Angle – Com um ângulo determinado; 

• Place Along Arc – Ao longo de um arco; 

• Rotate Dinamically – Rotação Dinâmica.  

 

Vamos inserir então, um nome para uma determinada rodovia: 

 

Workflow:  

- Analisys - Atributte Query; 

- Selcionar a Query criada anteriormente e filtrar seu resultado, selecionando na coluna 

sg_rodovia a sigla SP270; 

-Escreva o Nome: Rodovia Raposo Tavares; 

-Selecione o método Place Along Arc; 

Para inserir este texto como um arco, deverá ser necessário apontar 3 pontos. 

 

Como exemplo de inserção e alteração de estilos do texto para cada um inserido pode ser 

visto logo a seguir: 
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6.2 Convertendo Queries em Features 

Quase todos os processos executados pelo GeoMedia Professional® geram como 

resultado uma consulta (Query). Este resultado pode ser convertido em uma feature. Este 

processo faz com que a consulta passe a existir fisicamente no Banco de Dados, já que as 

consultas são tidas no GeoMedia Professional apenas como Leitura (Ready-Only). 

 

É muito simples fazer este procedimento, basta seguir a rotina abaixo: 

 

Workflow: 

 

- Warehouse – Output  to Feature Class… 

- Selecione uma consulta ou uma determinada feature, por exemplo, selecione a consulta 

de nome RJ; 

- Selecione qual o banco de dados que será gravado esta consulta. Para este nosso 

exemplo vamos usar o banco de nome Curso; 

- Dê um nome para a nova feature, pode ser o mesmo nome da consulta; 

- OK. 
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7 IMAGENS 

No GeoMedia Professional®, podemos inserir imagens de duas maneiras: Imagens 

Georreferenciadas, isto é, uma imagem que tem uma determinada posição definida sobre 

a superfície terrestre ou Imagens não Georreferenciadas, isto é, imagens que podem ser 

colocadas em qualquer posição da superfície terrestre. A seguir veremos ambos os casos. 

 

 

7.1 Inserção de Imagens Georreferenciadas 

Vamos iniciar o processo de inserção de imagens no GeoMedia Professional®, no Menu 

Insert – Georeferenced Images…, a janela a seguir é habilitada: 
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Em Georeference mode, podemos selecionar o modo que a imagem está 

georreferenciada. Existem alguns tipos como: 

 

 

• Intergraph Geotie information - Este tipo de modo contém o Sistema de 

Coordenadas Geográficas baseadas no Datum WGS-84. Somente os formatos raster 

da Intergraph suportam este tipo de imagem; 

• GeoTIFF - É um tipo mais comum de imagem Georreferenciadas no mercado. 

Este tipo contém informações de um determinado Sistema de Projeção e Datum 

armazenados no Header da imagem; 

• Intergraph header matrix - Um formato de imagem georreferenciada muito específico 

da Intergraph. Utiliza com referência um arquivo DGN que tenha um determinado 

Sistema de Coordenadas definido; 

• USGS DOQ - Um formato com a informação Geodésica definido no Header da 

imagem. Formato específico da USGS; 

• World file - É o formato baseado em arquivos que estão associados a imagens. Este 

formato pode ser, MrSid, TIFF, JFIF. São formatos que tem uma matriz de 

transformação específica; 

• Other with internal coordinate system - Imagens em geral, que contém uma matriz 

de transformação gravada dentro da própria imagem. Por exemplo: o GeoTIFF, 

Geotie, etc; 

• Other with external coordinate system - Imagens que não contém a matriz de 

informações cartográficas e necessitam de arquivos externos para configurar um 

determinado Sistema de Coordenadas. 

 

Para este nosso exemplo vamos selecionar a opção GeoTIFF. Aponte para o diretório 

onde está armazenada a imagem, C:\Cursogeopro\Imagens\, selecione a imagem de 

nome RJ100MIL_GEO.TIF, selecione também, um determinado projeto, pois é neste que 

será gravado o caminho de onde a imagem está localizada. 

 

Dê um nome para a feature que armazenará o caminho da imagem, como por exemplo, 

IMGS_RJ. E para finalizar o processo adicione a imagem na legenda. Como resultado 

deverá ser apresentado na seguinte janela: 
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Vamos inserir uma outra imagem, agora de uma outra região:  

 

No Menu Insert – Georeferenced Images…, selecione o modo GeoTIFF, aponte para o 

diretório C:\Cursogeopro\Imagens, e selecione a imagem de nome SP_PAN.tif. 

Selecione também um projeto para armazenar o caminho desta imagem. 

Dê um nome para ela, como sugestão, IMGS_SP e OK. 

 

A imagem que deverá ser mostrada é a seguinte: 
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Vamos estudar agora, algumas propriedades da imagem: 

 

 

Dê um duplo clique no 

nome IMGS_SP que 

está na legenda. A 

janela que está ao lado 

deverá ser aberta. 

Algumas configurações 

podem ser definidas 

nesta janela, mas 

vamos aprofundar 

melhor os conceitos as  

propriedades da 

imagem. Portanto, 

clique em Properties. 
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Depois de clicar em Properties, a seguinte tela aparecerá: 

 

 

 

• Translucency – Define uma porcentagem de transparência à imagem; 

• Color and grayscale  

o Contrast – Define um contraste à imagem;  

o Brightness – Define um brilho à imagem;   

o Invert image – Faz uma inversão de cores nos pixels. Por exemplo, se na 

imagem houver um pixel com valor 0 (Branco), este se tornará 225 (Preto); 

o Transparent color – Aplica uma transparência a uma determinada cor de 

pixel; 

o Transparent pixel values – Aplica transparência para um determinado valor 

de pixel; 

• Binary 

o Foreground color – Define a cor de primeiro plano de imagens binárias; 

o Background color - Define a cor de segundo plano de imagens binárias; 

 

 

Obs: Vale lembrar que todas as modificações feitas nas imagens com estas opções, são 

armazenadas dentro da GeoWorkspace. Se por acaso existir a necessidade de utilizar 

estas imagens num software de Processamento Digital de Imagens (PDI), estas imagens 

deverão sofrer os processos de realce e brilho novamente nestes produtos. 
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7.2 Análise Image Footprints 

Esta análise é muito importante para usuários que trabalham com uma grande 

quantidade de imagens.  

 

Por exemplo: queremos vetorizar apenas sobre uma única imagem, logo não é 

necessário que todo o resto do mosaico de imagens permaneça aberto, já que o 

processamento de todas as imagens acarreta . 

Esta análise irá construir ao redor de cada imagem um contorno, assim, iremos 

deixando-as ativas ou desligadas, conforme a demanda. 

 

WorkFlow: 

 

 

 

 

 

 

- Analysis – Image 

FootPrints... 

 - Selecione a feature que 

estão presentes as imagens; 

 - Dê um nome para a 

pesquisa e um estilo ao 

polígono que será criado ao 

redor de cada  imagem; 

- Clique em Ok.    

 

Além do polígono ao redor da imagem, também será criado um Label posicionado no 

centro da imagem, indicando o nome da mesma.  

Note que também nos atributos do polígono serão criados: ImagePath (Diretório onde se 

encontra a imagem) e o ImageName. 

 

 

O comando View > Display Selected Images carrega as imagens dos footprints 

selecionados e cria uma Legend Entry com o nome de Selected images of IMGS_SP. 
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7.3 Inserção de Imagens não Georreferenciadas 

Georreferenciar imagens, significa posicionar uma imagem de acordo com suas 

respectivas coordenadas cartográficas. Este processo é totalmente matemático e é 

necessário que o usuário disponha, dependendo do modelo matemático a ser utilizado, de 

no mínimo, três pontos com coordenadas conhecidas. Estas coordenadas se referem as 

coordenadas na imagem com suas correspondentes coordenadas no modelo real. 

 

Lembrando sempre, que existem duas formas de se georreferenciar uma imagem: 

 

1. Georreferenciamento Visual - Quando já existe um vetor coordenado e portanto, 

transportaremos a imagem à ele. Para isso, serão necessários dois pontos: o 

primeiro está relacionado com a localização atual da imagem (que pode estar em 

qualquer lugar), já o segundo (Target: para onde a imagem está indo), em relação 

ao vetor coordenado.  

2. Coordenadas Conhecidas - A segunda forma consiste na inserção de pontos de 

controle com coordenadas conhecidas (normalmente nos cantos das imagens), na 

qual, o Target pode ser desconsiderado.  

 

No Menu Insert – Interactive Image…, selecione o caminho de onde a imagem não 

georreferenciada está, cujo nome é SSGeo.tif. Defina o projeto onde será gravado o 

caminho desta imagem e não esqueça de definir o nome da feature que esta imagem 

pertence. Veja como deverá ficar na figura a seguir. 

 

 

 

No nosso exemplo utilizaremos o nome SSGeo. Sempre observe, que no canto inferior 

esquerdo da Janela de Mapa do GeoMedia Professional® aparecem mensagens que 
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servem para orientar o usuário. Neste momento, o cursor mudará de estilo e uma 

mensagem no canto inferior esquerdo aparecerá dizendo para clicar num determinado 

ponto na Janela de Mapa e arrastar, definindo assim um retângulo onde a imagem deverá 

será inserida. 

  

Para este exercício, vamos utilizar a segunda forma de georreferenciamento, a partir de 

uma Carta do IBGE na escala 1:50.000 que foi digitalizada e já está inserida como imagem 

(Raster) na MapWindow. 

 

Workflow:  

- Selecione a imagem 

 - Tools – Image Registration… 

 - Clique no botão New… 

  - Clique no botão AddPoints... 

 

 

 

 

 

Comece a identificar os pontos. É muito importante manter a ordem dos pontos no 

processo de identificação. Esta ordem deve ser sempre no sentido horário ou anti-horário.  

 

Obs: Neste nosso exemplo, os pontos estão distribuídos no sentido horário, a partir do 

canto esquerdo superior da imagem. 
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Identifique o primeiro ponto na imagem: 

 
 

 

Veja a figura ao lado. Após identificar o ponto será necessário 

entrar com a coordenada de destino que é a coordenada real 

da carta. Observe atentamente as mensagens no canto inferior 

esquerdo da tela. Para entrar com a coordenada, basta digitá-

la no Key–in de coordenadas do GeoMedia Professional®. 

Repita o procedimento acima para os outros pontos. Nas 

próximas figuras serão mostrados os pontos seguintes. 

 

 

 

Selecione o ponto 2. Após selecionar o ponto, digite a 

coordenada destino no Key-in de coordenadas. 

 

 

 

 

Selecione o ponto 3. 

 

 

E por último, selecione o ponto 4. 

 

 

Para finalizar o processo de seleção dos pontos, basta dar um duplo clique em qualquer 

lugar na Janela de Mapa (Map Window). 

 

Automaticamente abrirá uma janela com um resumo de todas as coordenadas que foram 

selecionadas. É nesta janela que iremos editar as coordenadas e inserir as coordenadas 

corretas da imagem. 
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Obs: O GeoMedia Professional tem a capacidade de armazenar dentro da 

GeoWorkspace, os pontos de coordenadas da imagem. Isto é muito interessante pois 

possibilita que o usuário edite as coordenadas inseridas, ensira outros pontos de controle 

ou se por acaso, ele apagar a sua imagem georreferenciada, ele não necessitará 

georreferenciar novamente. Logo, é sempre importante salvar a janela mostrada acima.   

 

Depois de inserir os pontos de coordenadas, selecione o botão Register, para 

georreferenciar a imagem.  

 

 

Pontos dos Cantos da Folha: 

 

ponto Lat Long ponto Lat Long 

1 -23:45 -45:30 2 -23:45 -45:15 

4 -24:00 -45:30 3 -24:00 -45:15 

 

 

 

Uma vez Georreferenciada, podemos exportá-la no formato GeoTIFF. Para isso vá em: 

 

Warehouse – OutPut to GeoTIFF…
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8 FERRAMENTAS CAD 

 

8.1 Conexão com Arquivos CAD 

Uma importante ferramenta que o GeoMedia Professional® proporciona é a leitura direta 

de arquivos chamados CAD (MicroStation® AutoCad®). Existem dois processos para a 

conexão de arquivos CAD no GeoMedia Professional®: uma ferramenta para simples 

visualização, localizada em Tools – Display Design Files, e outra, mais elaborada, por fora 

do GeoMedia, localizada em: Start – Programs – GeoMedia Professional – Define CAD 

Server Schema File. 

 

Vamos criar uma nova Map Window, no Menu Window – New Map Window… chamada 

CAD. Na pasta do CursoGeoPro, temos uma subpasta chamada CAD que contém um 

arquivo chamado QUADRAS.DGN com dois levels: 30 e 31. No level 30 temos as Quadras 

e no 31 Textos destas Quadras. 

 

 

Antes de trazermos este DGN para 

dentro do GeoMedia Professional, 

vamos converter o DGN para CSD. Em 

Start – Programs – GeoMedia 

Professional – Utilities - Define CAD 

Server Schema File, clique em File > 

New.  Selecione o template 

MstnTemplate.csd. 

 

 

Em Select Map Files, aponte para a 

pasta onde está o arquivo 

QUADRAS.DGN. Selecione o arquivo 

QUADRAS.dgn e clique em Ok. 
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Em Select Coordinate Systems, 

selecione o arquivo QUADRAS.dgn e 

clique em Ok. 

 

Obs: Quando conectarmos à extensão 

dgn, o próprio arquivo poderá servir 

como referência ao Sistema de 

Coordenadas. 

 

 

 

Em Define Feature Class, clique em 

New. Uma nova janela com três abas 

será aberta: General, Graphic Attributes 

e Criteria.  

 

Em General, dê o nome Quadras e 

selecione o tipo AreaGeometry. 

 

 

 

Em Graphic Attributes, selecione 

ElementLevel. 

 

Esta aba é opcional. No caso, se for 

selecionada, irá mostrar nos atributos 

dos polígonos de Quadras, o critério na 

qual o mesmo foi trazido. Neste caso, irá 

mostrar nos atributos, à qual Element 

Level estes pertencem.  
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Em Criteria, selecione o atributo 

ElementLevel e assinale o valor 30 para 

Classification Criteria e clique em OK. 

 

Vamos criar mais uma feature, que vai se chamar Texto, clique em New. Em General, dê 

o nome Texto e selecione o tipo TextGeometry. Em Graphic Attributes, selecione 

Graphics TextString. Em Criteria, selecione o atributo ElementLevel e assinale o valor 31 

para Classification Criteria e clique em OK. Feche a janela e salve o arquivo como 

QUADRAS.CSD na pasta C:\CursoGeoPro\CAD. 

 

Uma vez criado este arquivo, basta fazermos uma conexão CAD no GeoMedia 

Professional. No Menu Warehouse – New Connection… selecione o tipo de conexão 

CAD e aponte o arquivo recém criado e clique em OK. 

 

Uma vez conectado, vamos adicionar os elementos à legenda. No Menu Legend – Add 

Legend Entries… selecione a conexão CAD e ambas features: Quadras e Texto: 

 

 

 



 

105 

9 Ferramentas de Edição  

 

9.1 Edição dos Elementos Cartográficos 

No GeoMedia Professional®, temos diversas ferramentas que auxiliam o usuário na Edição 

Gráfica dos elementos cartográficos. Estas edições estão divididas em 3 funções, dentro 

do ambiente de edição. São elas: 

• Edit de Features; 

• Edição de Geometria; 

• Edição de Atributos. 

 

A seguir, vamos explorar cada uma destas funções de edição: 
 

Edição de Features 

 

A Edição de Features consiste alterar as informações gráficas no Banco de Dados, isto é, 

modificar o registro do elemento gráfico. Existem algumas funções que são utilizadas 

especificamente para manipular as features, como por exemplo, delete, merge, split, 

copy, copy parallel e change feature class. 

Suponha que o usuário deseja deletar um determinado elemento ou um conjunto deles. 

Muito cuidado, pois quando executar o comando de delete o registro do banco de dados 

será apagado. 

 

Workflow: 

- Crie uma nova Janela de Mapa, Window – New Map Window… 

- Legend – Add Legend Entries… 

 

- Selecione novamente a feature DISTRITOS do projeto Access 01; 

- Com o cursor, selecione um ou mais elementos; 

- Edit – Feature – Delete… 

- Aparecerá uma mensagem se deseja apagar os elementos selecionados; 

- Clique no botão Yes. 

 

Quando o elemento for apagado, todas as consultas feitas sobre estes elementos serão 

influenciadas. É muito perigoso apagar os elementos, somente utilize esta ferramenta 

quando tiver certeza absoluta do que está fazendo. 

 



V.6.0 

106 

Por outro lado, com o GeoMedia Professional® podemos recuperar as informações que 

foram apagadas, como feito anteriormente. que tenha sido apagada como a que foi 

anteriormente. Para isto é necessário manter algumas configurações definidas no início de 

cada projeto. Vamos relembrar estas configurações: 

 

 

Indo em: Tools – Options – 

Placement and Editing… 

 existe uma função, Undo, onde 

definimos se queremos que o 

GeoMedia Professional® recupere ou 

não informações apagadas e o limite 

de armazenamento.  

 

Imagine o usuário ter dois elementos cartográficos vizinhos ou não, e queira fazer uma 

fusão destes elementos, isto é, fazer com que eles se tornem apenas um. Utilizando a 

mesma feature que foi usada anteriormente, vamos fazer este exercício. 

 

 

Workflow: 

- Com o mouse, selecione os 

elementos que deseja fundir 

- Edit – Feature – Merge… 

 

O GeoMedia Professional® 

mostrará como vai ficar o elemento 

após a fusão, como mostra a 

figura ao lado. 
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Se o usuário clicar em OK, será executado o processo de fusão dos dois elementos. Note 

que, se for realmente confirmado a fusão dos dois elementos, um dos registros será 

apagado do banco, restando apenas um deles. 

Obs: Permanecerá o registro no primeiro elemento selecionado. 

 

Uma outra ferramenta bastante utilizada para aplicações com desmembramento de 

polígonos ou corte de linhas é o Split. Esta função nada mais é, que o usuário dividir um 

polígono ou uma linha em duas partes, levando sempre em conta que um novo registro 

será criado no banco de dados. 

 

 

Workflow: 

- Selecione o elemento que 

deseja dividir; 

- Edit – Feature – Split… 

- Selecione o primeiro ponto 

para o Split; 

- Após fazer uma linha 

imaginária que dividirá o 

polígono, dê um duplo clique. 

 

Automaticamente abrirá uma 

tabela de banco de dados para 

confirmar a inclusão de um 

novo registro no Banco de 

Dados. 

 

 

Outros comandos de Edição de Feições são Copy e Copy Parallel… Como o próprio 

nome diz, servem para copiar elementos. Estas cópias criam novos registros no banco de 

dados. O Copy Parallel, para quem trabalha ou já trabalhou com CAD, é o Offset, isto é, 

copia o elemento selecionado paralelamente a origem, em função de uma distância 

definida pelo usuário. 

Obs: Esta ferramenta só é válida para features do Tipo Área e Linha; 

 

Já o Copy, trabalha da seguinte maneira: 



V.6.0 

108 

 

Workflow: 

- Selecione o elemento 

que deseja copiar; 

- Edit – Feature – Copy… 

- Indique um ponto de 

origem e arraste o 

elemento para uma nova 

posição. 

 

E para finalizar as funções de Edição da Feature, temos o comando Change Feature 

Class. Este comando permite ao usuário mudar um determinado elemento ou uma feature 

inteira para uma outra, entretanto é imprescindível que seja do mesmo tipo de geometria.  

 

Por exemplo, se o usuário digitalizou um elemento numa feature errada. A princípio, ele 

teria que apagá-la e construí-la novamente na feature correta. Mas com esta função, basta 

apenas ele mudar o elemento desenhado de feature.  

 

 

 

Workflow: 

- Selecione o elemento com o mouse; 

- Edit – Feature – Change Feature Class… 

- Aponte para a nova classe de feature; 

- Clique no botão OK. 

 

 

• Copy values from matching attributes – Copia os valores definidos nos atributos 

para a nova feature. Porém, esta função só funcionará, se existir na feature que irá 

receber as informações, os mesmos campos de atributos da outra; 

• Delete original feature – Se deseja apagar a feature original depois que ela for 

mudada, ou mantê-la ainda na feature anterior. 
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Edição de Geometria 

 

A Edição de Geometria consiste na alteração da geometria do elemento gráfico, sem 

conseqüências nas informações alfanuméricas do banco de dados. Existem algumas 

funções que são usadas para trabalhar especificamente com a geometria do elemento 

cartográfico, são elas: delete, edit, continue, move, spin, rotate, trim, trim to 

intersection, extend, extend to intersection, reverse direction, redigitaze e insert 

intersection. 

 

Se o usuário desejar apagar o elemento gráfico ele tem que fazer: 

 

Workflow: 

- Selecionar o(s) elemento(s) que deseja apagar; 

- Edit Geometry – Delete Geometry… 

 

Obs: Vale lembrar, que esta função apaga apenas o dado gráfico e não o registro do 

Banco de Dados, como faz o Delete feature. 

Obs 2: O comando Undo também funciona para a Edição de Geometria. 

 

Outro comando de edição do GeoMedia Professional® é o Edit. Este possibilita inserir, 

mover e deletar o vértice de um elemento. 

 

 

Workflow: 

- Selecione o elemento que deseja 

editar; 

- Edit – Geometry – Edit… 

 

Obs: ao clicar sobre o vértice com o botão direito do mouse, abre uma série de opções 

que auxiliam na edição do vértice. 
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Agora se preferir, para deletar um determinado vértice basta clicar sobre o mesmo e usar a 

tecla Delete do teclado. Para mover é só clicar sobre o vértice e arrastar e para inserir, 

basta clicar sobre a linha na posição que deseja. 

 

A função de continuar digitalizando, serve para quando o usuário tiver que interromper a 

sua digitalização e futuramente desejar voltar a digitalizar de onde parou. Assim, ele 

continuará a digitalizar o elemento, sem ter a necessidade de criar um novo registro no 

banco. 

 

Workflow: 

 - Selecione o elemento que deseja continuar digitalizando; 

- Edit – Geometry – Continue… 

- Continue digitalizando. 

 

Note que, quando terminar a digitalização, existirá um único elemento. 

Quando esta função for acionada, é habilitado uma série de funções: digitalizar linha 

independente da direção e ângulo, digitalizar ortogonalmente, utilizar arcos, etc. 

 

Existe também, uma ferramenta para mover elementos (Move), sejam eles pontuais, 

lineares ou poligonais. 

 

Workflow: 

- Selecione o elemento que deseja mover. 

- Edit – Geometry – Move… 

 

Também temos a ferramenta de rotação. Esta pode ser vista pelo GeoMedia Professional® 

em duas funções (Spin e Rotate). O Spin permite rotacionar elementos do tipo texto e 

pontos orientados, já o Rotate, rotaciona elementos lineares e polígonos. 

 

Outra ferramenta de grande importância no processo de edição é o Trim e o Extend. 

Estas ferramentas podem ser divididas em: Trim por distância, onde o usuário define qual 

é o tamanho do segmento que deseja cortar; Trim por intersecção, onde o usuário vai 

cortar as linhas baseado numa determinada intersecção. O Extend também funciona como 

o Trim só que ao invés de cortar, a linha é extendida. 

 

Veja os exemplos de aplicações destas ferramentas: 
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Trim 

 
Extend 

 

Para utilizar este comando é muito simples, não precisa selecionar o elemento que deseja 

cortar ou extender, basta clicar no comando e posicionar o cursor do mouse sobre o 

elemento. 
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 Existe uma função muito interessante no GeoMedia Professional®, que possibilita reverter 

o sentido da digitalização do elemento. Por exemplo, suponha que o usuário tenha 

construído uma linha que faz o sentido esquerda – direita. Suponha que ele deseje que 

este sentido seja o reverso, ou melhor, passe a ser direita - esquerda. Vejamos o exemplo 

a seguir. 

 

Workflow: 

- Sobre a feature GRADE, mude o estilo da linha para que possamos identificar qual o 

sentido da digitalização; 

- Legend – Style… 

- Crie um novo Style; 

- Mude o tipo de linha para Patterned Line… 

- Selecione o symbol de nome Arrow; 

- Clique no botão OK. 

 

 

 

Observe, o sentido 

das setas 

indicando o sentido 

da digitalização. 

 

Agora, selecione uma determinada linha: 

 

- Edit – Geometry – Reverse Direction… 

Automaticamente, o sentido das setas também irão se alterar. 
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Existe uma outra ferramenta no GeoMedia Professional que possibilita ao usuário 

redigitalizar um elemento. 

 

WorkFlow: 

- Selecione um elemento; 

- Edit – Geometry – Redigitize... 

 

Para finalizar as funções de Edição de Geometria, o GeoMedia Professional® possui uma 

ferramenta de inserção de vértice em intersecções. Esta ferramenta é muito usada quando 

se tem duas linhas que se cruzam mas não tem um vértice em comum. 

 

 

Workflow: 

- Edit – Geometry – Insert 

Intersection… 

- Posicione o cursor sobre as 

linhas que se cruzam; 

- Aguarde aparecer um ponto 

de destaque na intersecção 

destas linhas; 

- Clique para criar o vértice. 

 
 

Edição de Atributos 

 

Visto todo o processo de Edição para Feature e Geometria, temos agora um processo de edição 

para Banco de Dados, este processo é chamado Edição de Atributos. 

 

Existem duas opções de edição: Update Attributes, Update Attributes Using Text, Copy 

Attributes Definition e Copy Attributes. 

 

Para este exercício, vamos usar algumas features que estão no projeto CAD 01. Logo, vamos 

converte-lo para um projeto Microsoft Access e criar alguns atributos, para calcularmos algumas 

informações. 
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Workflow: 

- Warehouse – Output to Feature Class… 

- Selecione o projeto CAD 01 onde estão as features que queremos manipular e depois, 

selecione o projeto Curso, que é onde serão gravados os dados; 

- Selecione todas as features existentes: QUADRAS E TEXTOS; 

- Ok. 

 

Depois de importar as features para um ambiente de Banco de Dados, vamos criar alguns 

atributos nestas features. 

 
Workflow: 

- Warehouse – Feature Class Definition… 

- Selecione o projeto Curso; 

- Selecione a feature QUADRAS. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clique no botão Edit… a seguinte tela 
aparecerá: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Clique em Attributes para definir alguns 

atributos para esta feature. Os atributos que 

deverão ser criados são: CODIGO (Text) e M2 

(Double). Veja a estrutura ao lado. 
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Uma vez criado os atributos para a feature cartográfica, vamos executar a função Edição de 
Atributos: 
 

Workflow: 

- Edit – Attribute – Update Attributes… 

- Selecione o projeto Curso e dentro dele a feature 

QUADRAS; 

- Clique no atributo que tem nome de M2 e em 

seguida no botão Expression…  

 

Monte uma expressão que calcule o valor da área 

em KM2. A expressão deverá ser: 

AREA(SpatialArea,TrueMeas,SquareMeter). 

 
 
 
 

Como resultado da configuração dos atributos 

deveremos ter: 

 

 

 

 

 

 

Uma vez carregado o atributo, faça as verificações. Dê um duplo clique sobre cada uma das 

feiatures para ver os resultados. 

 

A outra opção de Edição de Atributos é a inserção de atributos usando um texto. 

 

 

Workflow:   

- Edit – Attribute – Update Attribute Using Text… 

- Configure as opções conforme a figura a seguir: 

- Clique no botão Apply 

- Selecione uma Quadra e veja o resultado. 
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9.2 Criação de Áreas 

Uma função bastante importante para edições cartográficas, é a criação de áreas 

utilizando um conjunto de linhas que formam polígonos. 

O GeoMedia Professional® possui uma ferramenta que permite isto. Basta apenas o 

usuário selecionar este conjunto de linhas que formam polígonos e aplicar a função. 

Existem duas funções para se criar estas áreas, são elas: 

 

• Geração de Áreas automaticamente (Area By Face); 

• Geração de Áreas interativamente (Interactive Area By Face). 

 

9.2.1 Criação de Áreas automaticamente 

Antes de executarmos a função de criação de áreas automaticamente, deveremos garantir 

que existe uma consistência gráfica dos elementos cartográficos que queremos 

transformar, ou seja, se as linhas fecham um polígono. Esta consistência pode ser 

avaliada por meio das ferramentas de validação gráfica do GeoMedia Professional®. 

 

 

Workflow: 

- Em Feature Class Definition, crie a Feature Grade_area 

no Projeto Curso; 

- Selecione toda a feature Grade; 

- Insert – Area by Face… 

- Selecione a feature onde será gravada as áreas, no caso 

Grade_area; 

- Clique no botão OK. 

 

Observe que existem três opções de processamento: 

 

• Ignore holes: Ignorar possíveis ilhas que possam existir dentro das áreas; 

• Include holes: Incluir as ilhas que existirem dentro das áreas; 

• Include holes as features: Incluir as ilhas também como features. 
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9.2.2 Criação de Áreas interativamente 

Esta ferramenta tem o mesmo objetivo da ferramenta anterior, porém o processo de 

criação de áreas é feito manualmente. Isto é, o usuário seleciona uma a uma as áreas que 

devem ser geradas. 

 

 

 

Workflow: 

- Selecione o conjunto de linhas que formam as áreas; 

- Insert – Interactive Area by Face… 

- Selecione a feature onde será gravado a área; 

- Passe com o cursor sobre as grades selecionadas, que  a função irá criar as áreas. 

 

Obs: Também existe a função de considerar as ilhas (Include holes) nesta ferramenta, mas no 

caso, ela está desabilitada e portanto, se interessar ao usuário, o mesmo precisa habilitá-la, 

como mostra a figura acima. 

 

Para cancelar o comando, basta dar um ESC. 
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9.3 Inserção de Labels 

Outro comando bastante utilizado no GeoMedia Professional®, são os Labels. Label ou 

Rótulo possibilita anotar automaticamente um texto sobre um ponto, uma linha ou um 

polígono. Este texto é escolhido entre os atributos da própria feature. Existem dois tipos de 

inserção de Labels: 

 

• Label – Inseri os Labels automaticamente, em todos os elementos da feature; 

• Interactive Label – Modo manual de inserir os Labels; 

•  

7.3.1 Inserção de Labels automaticamente 

Vamos então, inserir texto em todos os polígonos. Iremos precisar da Feature Cartográfica 

DISTRITOS do projeto Access 01. 

 

Workflow: 

- Legend – Add Legend Entries… 

- Insert – Label… 

- Selecione a feature desejada; 

- Selecione o Atributo (nome_munic); 

- Defina os métodos de Inserção (Orientação, Alinhamento, Deslocamento); 

- O resultado será Consulta ou Feature? 

- Se consulta, é possível definir as linhas de indicação (Leader Line), basta então definir 

um nome para a mesma. Se Feature, não é possível definir as linhas de indicação, então 

defina um nome e o projeto onde será gravado esta;  

- OK. 

 

Obs: A função Leader Line é muito importante quando trabalhasse com muitos Labels, 

pois estes ficam sobrepondo um ao outro. Assim, esta função cria automaticamente linhas 

de indicação os Labels, permitindo com que não se sobreponham. 

 

Worflow: 

- Clique em algum texto que deseje mover; 

- Insert – Leader Line... 

 

O resultado desta configuração pode ser visto na janela a seguir: 
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Depois de inserido os textos, podemos definir tamanho, cor, etc., como também, a escala 

de visualização. 

Utilize das funções: Display Scale Range e Display By Scale, já vistas anteriormente 

nesta apostila. 

 

7.3.2 Inserção de Labels manualmente 

 

Agora iremos inserir os Labels manualmente, por meio da função Interactive Label. 

Mas antes disso, necessitamos criar uma nova feature para inserir os labels, uma vez que, 

não existe nesta função, a opção do resultado como uma pesquisa (Query). 

 

Portanto, crie dentro do Banco Microsoft Access 01, uma feature do Tipo Texto, chamada 

TEXTO_DISTRITOS; 
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Depois de criada, vamos executar a função: 

 

WorkFlow: 

- Insert – Interactive Label; 

- Em Label features in, selecione a feature na qual se encontra os atributos com os 

textos; 

- Em Output labels to, selecione a feature que receberá os labels; 

- Em Content, selecione o atributo que deseja gerar os Labels; 

- Defina os métodos de Inserção (Orientação, Alinhamento, Deslocamento); 

- Clique em Ok. 

 

 

  

 Depois de clicado Ok, habilitará  
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9.4 Resolvendo Conflitos de Textos 

 

Existe uma função no GeoMedia Professional que permite identificar textos conflitantes, 

isto é, sobreposição dos textos. Esta função faz uma checagem dos textos a partir de  

alguns critérios, por exemplo, escala de visualização, escala de plotagem, seqüência de 

criação dos textos ou por alguma variável específica, para identificar os textos. Vale 

lembrar que esta ferramenta faz a identificação dos textos conflitantes e não conflitantes. A 

correção destes devem ser feitas pelo usuário. Para fazer este exercício, é necessário 

uma feature do tipo texto que foi gerada pelo Insert Label ou uma consulta. Para este 

nosso exemplo vamos usar a consulta feita anteriormente de nome Label of Distritos. 

 

Workflow: 

- Tools – Resolve Text Conflicts… 

- Selecione a consulta; 

- Defina o método de escalamento (Display scale); 

- Defina o critério de acerto (Automatic); 

- OK. 

 

A identificação dos textos conflitantes e não conflitantes, será mostrada e ajustada para a 

escala de visualização no momento da execução do comando. Como teste, aproxime um 

pouco o mapa de blocos. Vamos fazer uma modificação na escala de visualização. 

 

Workflow: 

- Analysis – Queries. 

- Selecione a Query Non-Confliting… 

- Edit; 

- Selecione a opção User-defined e depois Display scale; 

- OK. 

 

Veja que a quantidade de elementos conflitantes diminuiu. 

 

Para resolver os elementos conflitantes que ainda persistem, basta usar a ferramenta 

Insert – Leader Line…, clique sobre o texto e arraste para fora do polígono. 
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10 VALIDAÇÃO GRÁFICA 

 

O GeoMedia Professional® possui duas ferramentas para validação de dados gráficos. Em 

poucas palavras, ele detecta alguns tipos de erros e dependendo da situação, ele corrige. 

As ferramentas são: Validate Geometry, Fix Geometry e Validate Connectivity, Fix 

Connectivity. 

 

10.1 Validate Geometry 

Como o próprio nome já diz, faz uma validação de geometria do dado gráfico, isto é, 

verifica se existe erros do tipo: Kickback, Duplicate point, Loop, Unclosed area, 

Uncontained hole, Overlapping holes. 

Kickback e Duplicate point – Um limite de área ou uma geometria linear que inverte 

direção temporariamente de forma que isto se dobre para traz, já o grande problema do 

Duplicate point é a repetição de vértices sucessivos. 

Loop – Quando a geometria de uma área boundary se cruza. 

Unclosed area – Quando o limite de área ou ilha não fecham em si mesmo, isto é, o 

último vértice não iguala ao primeiro vértice. 

Uncontained hole – Uma determinada ilha não está envolvida por uma área boundary. 

Overlapping holes – Ilhas dentro de uma determinada área boundary que estão em 

overlap. 

 

10.2 Fix Geometry 

Corrige automaticamente os pontos duplicados (Duplicate point) e os problemas de 

geometria (Kickback), achados pelo Validate Geometry. 

O restante dos erros deverão ser corrigidos manualmente ou através dos MRFs for 

GeoMedia. 

 

10.3 Validate Connectivity 

Faz uma validação de conectividade de elementos, isto é, verifica se existe erros do tipo: 

Undershoots, Overshoots, Node mismatches, Unbroken intersecting geometry, Non-

coincident intersecting geometry e Nearly coincident geometry. 

 

Undershoots – Quando elementos gráficos não se interseccionam; 
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Overshoots – Os elementos gráficos se cruzam existindo assim uma sobra do mesmo; 

 

 

 

 

 

   

Unbroken intersecting geometry – Quando os elementos se cruzam e não existe uma 

intersecção entre eles; 

 

                                                                                                    

  

 

 

 

Node Mismatches – Detecta a existência de nós que não estão interligados; 

 

 

 

 

 

 

Non-coincident intersecting geometry – Funciona da mesma forma que o Unbroken 

intersecting geometry; 

 

 

Nearly coincident geometry – Quando existe elementos que deveriam ser coincidentes 

mas estão muito próximos; 
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10.4 Fix Connectivity  

Corrige automaticamente erros de overshoots, undershoots, unbroken intersecting 

geometry, non-coincident intersecting geometry. 

 

Existem casos em que o Fix Connectivity não corrige por exemplo: 

 

             

 

 

 

 

 

A extensão da linha B está fora da tolerância. 

 

          

 

 

 

 

 

A extensão da linha B não intersecciona com a linha A. 

 

É muito importante a ordem dos processos de fixação dos erros. Primeiro é conveniente 

apagar o excedente, depois fixar os undershoots e finalmente inserir os vértices nas 

intersecções. 

 

O exemplo a seguir mostra o elemento que foi quebrado no cruzamento e apagado depois. 

 

 

 

 

 

 

 

A linha A está quebrada em dois segmentos A e C, uma vez quebrado o segmento C, 

pode ser detectado pelo overshoot e apagado. 

  A 

 

 

 

  B 

 A 

 

 

 

 B 

 
 

 
A C 

B 
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Vamos fazer agora a Validação de Geometria. Para este exercício, usaremos a feature 

cartográfica LOGRADOUROS do projeto Access 01. 

 

 

 

 

Workflow: 

 

- Legend – Add Feature Class… 

- Selecione a feature; 

- Tools – Validate Geometry… 

- Selecione a feature que iremos validar: Logradouros; 

- Clique em Ok. 
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11 ANÁLISES 

A ferramenta de Análises no GeoMedia Professional é muito poderosa. Com ela 

podemos realizar Áreas de Abrangência (Buffer Zone), Junção de elementos 

cartográficos (Analytical Merge), Agregação espacial ou por atributos (Aggregation), 

cálculos matemáticos, geométricos e estatísticos (Functtional Attributes), 

Geocodificação de Coordenadas (Geocode Coordinates), Links de tabelas com 

features (Join), Segmentação Dinâmica e Geocodificação de Endereços (Dynamic 

Segmentation) e mais uma série de análises espaciais, cada uma com sua 

especificidade (Spatial Intersection, Spatial Diference, Spatial Query, Analyze 

Geometry).  

 

Algumas características básicas servem para todas as análises que iremos realizar:  

 

 

⇒ Todas as análises feitas no GeoMedia Professional resultam numa consulta, ou 

seja, no modo de Leitura (Read-Only). Se por acaso quisermos editar a 

geometria desta análise ou modificar os valores no Banco de Dados, temos que 

exportá-la à um banco de Leitura e Escrita (Read-Write), pela ferramenta: 

Warehouse – Output to Feature Classe... Logo, esta análise se tornará uma 

nova Feature no Banco de Dados; 

⇒ As análises podem ser editadas depois de serem realizadas, não precisando 

necessariamente, construi-las novamente; 

⇒ Todas as análises são bem dinâmicas, se adequando conforme o Banco de 

Dados é modificado. Todavia, esta perderá sua dinamicidade quando se tornar 

uma feature; 

⇒ É possível também, construir uma análise não só sobre uma feature, mas 

também, em função de uma outra análise criada anteriormente. Então, se por 

acaso editarmos uma destas análises, as outras também se adequarão a esta 

mudança; 

 

 

A seguir veremos mais profundamente estas ferramentas de análise: 
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11.1 Gerando Buffer Zone  

 

Uma análise bastante importante para quem trabalha com GIS, são as definições das 

áreas de abrangência (Buffer Zone). Estas áreas são construídas sobre elementos 

pontuais, lineares e áreas. Estes elementos podem ser feições ou consultas que já tenham 

sido criadas anteriormente. Vale dizer que, qualquer pesquisa gerada é uma consulta, e 

isto também vale para o Buffer Zone. 

 

Para este exercício, vamos utilizar uma feature de nome AEROPORTO_P_A1, do projeto 

MGE Connection 1. 

 

Workflow: 

- Analysis – Buffer Zone… 

- Selecione a feature;  

- Selecione o valor da raio de 100 km; 

- Dê um nome para a consulta; 

- OK. 

 

A configuração do painel deverá ficar da seguinte maneira: 
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• Constant – Valor do raio é fixo; 

• Variable – Valor do raio é variável de acordo com um atributo do Banco de Dados; 

• Linear end cap type – Define se o buffer sobre as linhas será arredondado (Rounded) 

ou quadrado (Squared); 

• Merge options – Quando habilitado, torna único os Buffers que se tocam. 

 

 

 

Como 

resultado 

podemos 

ver a figura 

ao lado: 

 

 

 

Obs: Como o Buffer é uma consulta, podemos a qualquer momento alterar os valores e 

suas características. Basta ir ao Menu Analysis – Queries…, selecionar a consulta 

específica e editá-la. 
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11.2 Analytical Merge 

Como o próprio nome diz, com esta ferramenta é possível fazer Merges (junção) de 

elementos cartográficos por atributos ou por análises espaciais.  

 

Como exemplo: imagine que tenhamos todos os municípios de um determinado Estado e 

também a população de cada município. Com esta função (Analytical Merge) podemos 

gerar um elemento cartográfico do contorno do Estado, como também, criar uma função 

que some toda a população dos municípios, acrescentando esta nova informação como 

atributo no polígono de Estado. 

Como exercício, vamos utilizar uma feature cartográfica do projeto Access, que se chama 

Munic. 

 

Workflow: 

- Legend; 

- Add Legend Entries… 

- Selecione a feature Munic; 

- Existe um atributo nestes blocos que representa o Estado a que ele pertence (Codigouf); 

- Analysis – Analytical Merge… 

- Selecione a feature Munic do projeto Access 01; 

- Defina o tipo de critério que será adotado para fazer o Merge. Para este exercício vamos 

assumir o By attribute; 

- Selecione o atributo codigouf; 

 

 

Veja a configuração 

do painel como 

deve ficar: 

 

 

Como resultado teremos o agrupamento de blocos por Estados. 
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Podemos também, criar funções matemáticas de tal forma a criar novos atributos no novo 

elemento cartográfico criado. 

 

Workflow: 

- Clique no botão New… 

- Observe uma série de funções estatísticas e matemáticas disponíveis para podermos 

calcular os valores que desejarmos; 

- Em Functional attribute name, dê um nome para a função. Como sujestão, AREA_KM2.  

Vamos montar uma fórmula para calcularmos a nova área gerada pelo comando Merge: 

- A expressão é a seguinte: AREA(Output.Geometry,TrueMeas,SquareKilometer); 

- Clique no botão Add; 

- Podemos criar outras funções ou então clique no botão Close; 

- OK. 

 

Como resultado 

podemos ver na janela 

ao lado: 

 

 

 

Podemos editar a consulta e criar novos atributos, ou então, executar o procedimento 

usando outro operador como critério. 
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11.3 Aggregation 

Esta ferramenta possibilita fazer uma transferência de atributos de uma determinada 

feature cartográfica para outra. Esta transferência pode ser feita espacialmente ou por 

atributos. Como exemplo de utilização desta ferramenta, podemos calcular o total de 

extensões de rodovias e colocar o valor calculado como atributo de um determinado 

Estado. 

Neste exercício utilizaremos duas features cartográficas do projeto Access 01 e MGE 

Connection:  

ESTADOS e AEROPORTO_S_A2. 

Workflow: 

- Legend – Add Legend Entries… 

- Selecione as duas features no qual iremos trabalhar; 

- Analysis – Aggregation… 

- Em Aggregation to summary features in, selecione qual é a feature que receberá a 

informação agregada. No caso ESTADOS; 

- Em from detail fearures in, selecione a feature que sofrerá a agregação. No caso 

AEROPORTO_S_A2; 

- Existem duas opções de agregação, Spatial ou Attribute, podemos selecionar as duas ou 

uma delas. Para este exercício, selecionaremos Spatial Aggregation; 

- Na opção Output, podemos criar funções que possam gerar novos atributos de banco de 

dados. Para este exercício, iremos criar uma função que conte quantos aeroportos existem 

dentro de cada Estado. A expressão deverá ficar da seguinte maneira: 

COUNT(Detail.Geometry). 

 

 

Toda 

configuração 

deverá ficar da 

seguinte 

maneira: 
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11.4 Functtional Attributes 

Suponha que o usuário deseje fazer uma série de operações matemáticas e estatísticas 

utilizando os atributos e a parte espacial de um determinado elemento cartográfico. Por 

exemplo: cálculo de área, perímetro, coordenadas geográficas ou projetadas, azimutes e 

rumos, enfim, qualquer operação matemática que necessite utilizar um elemento 

cartográfico. É por meio desta ferramenta que podemos criar estas funções e gerar as 

informações que desejarmos, e os resultados aparecerão como atributos de Banco de 

Dados. 

 

Como exercício, vamos utilizar a feature DISTRITOS, que está em Access 01. 

Workflow: 

- Analysis – Functional Attributes… 

- Selecione a feature DISTRITOS; 

- Clique no botão New… 

- Em Functional attribute name, dê um nome para a função que deseja criar, como 

sugestão DENS_POP_KM2 e clique no botão Properties; 

- Escreva a função: 

SUM(Input.POPULACAO_RU,Input.POPULACAO_UR)/AREA(Input.Geometry,TrueMe

as,SquareKilometer); 

- Clique em Add. 
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11.5 Geocode Coordinates 

Existem duas maneiras de se fazer a entrada de coordenadas:  

• Manualmente - Uma vez criado uma feature pontual, por meio de linha de 

comando, digitando-se todas as coordenadas, uma a uma. 

• Geocode Coordinates – Maneira mais rápida e mais autocmática de entrar com 

um par de coordenadas.  

 

Para utilizar esta ferramenta temos um arquivo TXT com 13 pontos de coordenadas 

conhecidas. 

Vamos atachar o arquivo Antenas.TXT à uma conexão Access.  

 

Para isso, vamos utilizar o Banco de Dados Curso. No Menu Warehouse – Feature Class 

Definition… selecione o banco Curso e clique no botão Attach… selecione o tipo de dado 

que vamos atachar, que no caso é tipo texto, aponte o caminho para o arquivo e OK e 

Close. A tela deverá ficar configurada da seguinte maneira: 

 

Note que existe uma série de formatos que 

o GeoMedia Professional pode atachar. 

 

Já em Target Feature, você pode definir 

um outro nome, pois será este nome que irá 

aparecer como feature. 
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No Menu Analysis – Geocode Coordinates… selecione na conexão Dados o arquivo 

atachado Antenas.  

Vamos definir algumas configurações do Sistema de Coordenadas. No botão Coordinate 

System…vamos colocar Sistema Geográfico e Datum SAD-69, selecionar em Units and 

Formats na opção Default Units and Precision: Geographic, trocar de deg para d:m:s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Em Coordinates Attributes, selecione o campo que contém o dado da Latitude e 

Longitude, defina um nome para a Query e mude o estilo. Clique em OK, e veja o 

resultado a seguir: 
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11.6 Joins de Tabelas 

Uma ferramenta bastante importante que o GeoMedia Professional® dispõe, é o Join. Esta 

ferramenta permite fazer links de tabelas com as features cartográficas. 

Para fazer este exercício, será necessário utilizar a feature cartográfica ESTADOS e uma 

tabela de nome TABELABRASIL.XLS. 

 

Workflow: 

- Primeiramente, vamos atachar no banco de dados Access e a tabela TabelaBrasil.xls; 

- Em Warehouse, selecione Feature Class Definition e Attach; 

- Selecione a tabela que está localizada em c:\cursogeopro\tabelas\tabelabrasil.xls; 

- Analysis – Join… 

- Selecione a feature cartográfica ESTADOS e também a tabela Tabelabrasil.xls; 

- Selecione a chave de ligação entre os dois elementos (UF/UF); 

- Dê um nome para o Join; 

 

 

O resultado 

desta 

configuração 

pode ser 

visualizado 

ao lado. 

 

 

Como campos em comum, temos UF e uf. 

 

Em Left side of join, selecione a feature cartográfica, em Right side of join, selecione a 

tabela Brasil. 
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Existem 4 tipos de joins: 

 

• Inner - Relacionamento de todos elementos da base gráfica com seus respectivos 

registros no banco; 

• Left Outer - Mostra todos os dados gráficos, mas apenas faz o link com os que são em 

comum aos registros; 

• Right Outer - Mostra apenas os dados gráficos que ele consegue fazer link com o 

banco; 

• Full Outer - Mostra todos os elementos gráficos com link ou sem link. 

 

Com o resultado, vamos fazer um mapa temático por População do Brasil referente ao 

Censo de 2000. 
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11.7 Spatial Intersection 

Uma análise espacial por intersecção, se refere exatamente ao cruzamento espacial de 

dois elementos cartográficos. Neste exercício, vamos utilizar as features cartográficas 

DISTRITOS do projeto Access 01 e linha_metro que está no projeto ArcView 01. 

 

Workflow:  

- Spatial Intersecction… 

- Selecione a feature linha_metro, utilize o operador Overlap e selecione a feature 

DISTRITOS; 

 

Com esta ferramenta, podemos segmentar a linha de metrô para descobrir quais são os 

trechos da linha, por distritos. Veja a abaixo a configuração da pesquisa. 
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11.8 Spatial Diference 

Esta operação é usada normalmente para se obter diferenças de áreas, como por 

exemplo, para se calcular uma nova área devido à uma inundação provocada por uma 

barragem. 

Para se usar esta operação, temos que seguir algumas regras. 

 

Os casos que são válidos: 

 

From Feature – Subtract Feature = Resultado 

AREA – AREA = AREA ou NENHUM 

LINHA – AREA = LINHA ou NENHUM 

LINHA – LINHA = LINHA ou NENHUM 

PONTO – AREA = PONTO ou NENHUM 

PONTO – LINHA = PONTO ou NENHUM 

PONTO – PONTO = PONTO ou NENHUM 

 

Os casos que não são válidos: 

 

From Feature – Subtract Feature 

AREA – LINHA  

AREA – PONTO 

LINHA – PONTO 

 

Neste exercício nós vamos usar as feições cartográficas DISTRITOS do projeto Access 01 

e linha_metro do projeto ArcView 01. 

 

Workflow: 

- Criar uma Zona de Abrangência de 1km em volta de linha_metro; 

- Adicione na legenda as feições DISTITOS e Buffer Zone of linha_metro; 

- Analysis – Spatial Difference… 

- Em From feature, selecione os DISTRITOS e em Subtract feature, selecione os Buffer 

of linha_metro; 

- Dê um nome para a consulta; 

- OK. 
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A configuração da pesquisa deverá ficar da seguinte maneira: 
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11.9 Analyze Geometry 

Esta análise é muito interessante, pois a própria análise poderá calcular 

automaticamente algumas funções. 

 

WorkFlow: 

- Analyze Geometry... 

- Selecione uma feature para realizar a análise; 

- Defina qual análise será realizada; 

- Defina os formatos e unidades; 

- Clique om Ok. 

 
 

Analysis options: 

 

• Azimuth – Calcula o azimute dos elementos; 

• Bearing – Calcula o rumo dos elementos; 

• Geographic Coordinate – Calcula as coordenadas geográficas; 

• Projection Coordinate – Calcula as coordenadas projetadas; 

• Heigth – Calcula a altura do elemento. 
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11.10 Seleção de Elementos 

A ferramenta de seleção do GeoMedia Professional, permite ao usuário gerar uma 

consulta sem ter que criar um select (Query) no banco de dados. Com esta ferramenta, 

basta apenas o usuário selecionar com o mouse os diversos elementos que deseja e 

aplicar a função. 

 

Para este exercício, vamos utilizar a feature DISTRITOS. 

 

Workflow: 

- Selecione alguns elementos no Mapa, segurano a tecla Ctrl; 

- Analysis – Select Set to Query… 

- Selecione qual a select que se deseja gerar a consulta; 

- Dê um Display na consulta; 

- OK. 

 

Veja a configuração da seleção a seguir: 
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12 Filtros 

Podemos trabalhar no GeoMedia Professional® com filtros espaciais. A importância destes 

filtros está em trabalhar com grandes quantidades de dados. 

 

Por exemplo: imagine toda malha viária de uma cidade com dezenas de atributos para 

cada segmento, se eu tivesse que fazer uma consulta de logradouro, o tempo de resposta 

seria um pouco grande pois o sistema teria que analisar toda a tabela de informações. 

Se soubermos aproximadamente onde está este logradouro, ou melhor, a região onde ele 

se localiza, poderíamos fazer um filtro de seleção, tornando assim, o resultado da consulta 

mais eficiente e mais rápido.  

 

Toda análise que vier acontecer apartir deste momento, estará somente relacionada a esta 

região do filtro, isto é, se alguma consulta for feita e não estiver dentro desta região, o 

resultado vai ser nulo. 

 

 

 

 

• Spatial Filter Name – Mostra o nome do filtro que está sendo usado;  

• Fit Spatial Filter – Adequa o filtro realizado na Map Window; 

• Spatial Filter Options – Esta opção é muito importante, pois com ela definiremos 

alguns padrões que servirão à qualquer tipo de filtro realizado. Vamos ver mais 

profundamente esta ferramenta: 
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Spatial operator: 

o Overlap – Operador que seleciona os elementos que estão inteiramente dentro 

da fence e também os elementos que são tocados por ela; 

o Inside – Operador que seleciona todos os elementos que estão inteiramente 

dentro da fence; 

o Coarse Overlap – É a mesma coisa que o Operador Overlap, entretanto, é 

utilizado apenas com dados do tipo Access e Oracle, pois ele se propõe a aplicar 

um algorítmo estatístico para indexar melhor a região selecionada. 

 

Filter By: 

o Geometry extent (MBR) – Cria um retângulo envolvente referente ao filtro 

selecionado; 

o Actual geometry – Filtra apenas aquilo selecionado no filtro; 

 

• Named Spatial Filters – Aqui definimos os nomes dos filtros espaciais. 

Interessante ressaltar que, os filtros apenas serão salvos e armazenados na 

GeoWorkspace, se estes possuirem um nome; 

• Remove Filter – Remove o filtro ativo; 

 

 

Obs: A ferramenta de filtro pode ser ativada e desativada no seguinte caminho: 

Warehouse – Spatial Filter... 
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12.1 Select Reference Features 

 Este filtro é muito interessante, pois diferentemente das outras opções de filtros, este irá 

fazer a seleção a partir dos atributos de uma determinada feature, e não só, por meio de uma 

análise geométrica.  

 

Para acionarmos este filtro, primeiramente temos que selecionar a partir de qual feature 

utilizaremos os atributos para filtrar. Vamos então em: 

 

Warehouse – Spatial Filter Reference Features... 

 

Aqui iremos setar algumas features para realizar o filtro. Entretanto, este tipo de filtro só é 

realizado em features do tipo Área. 

Depois de selecionarmos a feature, vamos acionar o comando, e a seguinte tela aparecerá: 

 

  

Selecione a feature setada anteriormente em Select feature from e depois, a partir de qual 

atributo deseja classificar em Feature to use as spatial filter. Clique em Show Values para 

visualizar os atributos, selecione algum valor e depois em Ok. 

 

12.2 Select Set 

 Este filtro é realizado a partir da seleção de algum elemento na Map Window. Entretanto, 

este filtro só será realizado se a feature for do tipo área. 
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WorkFlow: 

- Selecione algum elemento área; 

- Acione o comando de filtro by Select Set; 

- Veja o resultado; 

- Dê um nome ao filtro.  

 

12.3 Active Map Window Extent 

Este opção irá filtrar todos os elementos que estiveram num determinado zoom na Map 

Window.  

 

Workflow: 

- Window – New Map Window; 

- Legend – Add Legend Entries… 

- Adicione a feaure ESTADOS e Munic; 

- Dê um Zoom, enquadrando na tela uma determinada região que deseja filtrar; 

- Clicar na opção do Menu… 

- Aguarde o Filtro ser feito; 

- Dê um nome à seu filtro. 

 

12.4 Fences 

 Existem três formas de se definirem os filtros de Fence: 

 

o Retangular Fence 

o Polygonal Fence 

o Circular Fence  

 

Nas três opções, o filtro ocorrerá da mesma forma: 

 

WorkFlow: 

- Selecione uma das fences; 

- Note que, no canto inferior esquerdo da tela, aparece uma mensagem indicando para 

clicar com o botão esquerdo do mouse, para se definir a área espacial do filtro; 

- Defina a área de interesse e termine clicando duas vezes com o botão esquerdo do 

mouse; 

- Dê um nome à seu filtro. 
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13 EXPORTAÇÃO DE DADOS 

O GeoMedia Professional®, além de ler diversos formatos de softwares de GIS e CAD do 

mercado, ele também dispõe de ferramentas de exportação. Isto é, se o usuário desejar 

gravar um determinado resultado que ele tenha gerado do GeoMedia Professional® com 

outro formato, é possível de realizar. 

O GeoMedia Professional® exporta as features cartográficas, as consultas e análises para 

os seguintes formatos: 

 

• MicroStation® (DGN); 

• AutoCAD (DWG, DXF); 

• Shape File (ArcView); 

• MapInfo®;  

• Oracle® Spatial; 

• Microsoft® SQL Server Spatial. 

 

13.1 Exportação MicroStation 

 

Para este exercício, vamos utilizar a feature cartográfica ESTADOS do projeto Access 01. 

 

Workflow: 

- Warehouse – Export to…Design File… 

- Observe que devemos selecionar um template com características específicas do mapa 

de saída. No caso do MicroStation, se o mapa vai ser geográfico ou projetado. Como 

padrão, o GeoMedia Professional® seleciona um mapa com características geográficas; 

- Devemos selecionar também, onde iremos gravar os arquivos CAD que serão gerados e 

seus respectivos nomes, e a feature que será exportada, no caso ESTADOS do projeto 

Access 01; 

-Defina os estilos necessários, ou se preferir deixe o padrão; 

-Clique no botão Apply; 
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13.2 Exportação AutoCAD 

Os dados também podem ser exportados para o AutoCAD, na extensão DWG ou DXF. 

Utilizando a mesma feature que foi usada anteriormente, 

 

 

Workflow: 

- Warehouse – Export to… 

AutoCAD; 

- Selecione a feature ou consulta que 

deseja exportar; 

- Dê um nome para o arquivo CAD e 

aponte um diretório para armazenar; 

- Selecione o tipo: DWG ou DXF; 

- Dê um nome para o Layer; 

- Se a feature for do tipo texto, 

selecione a fonte que será usada; 

- Selecione a espessura de linha, 

estilo, etc; 

- Clique no botão Apply. 
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13.3 Exportação Shape File – ArcView 

A exportação para Shape File, tem uma particularidade. Devido ao software ArcView® 

também ser um software para GIS, quando exportamos uma determinada feature 

cartográfica ou consulta para este formato, todos os atributos que fazem parte da feature, 

são levados para o formato exportado. 

 

É muito simples exportar para este formato: 

 

 

Workflow: 

- Warehouse – Export to… Shapefile… 

- Selecione as features que deseja exportar 

- Aponte um diretório para armazenar estas 

features. 

- Clique no botão Apply e aguarde. 
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14 PLOTAGENS 

O GeoMedia Professional® tem uma ferramenta bastante importante quanto a plotagens 

profissionais de mapas. Esta ferramenta permite a plotagem de diversos mapas numa 

única folha de impressão, em diversas escalas. 

Também é possível a geração de GRIDs sobre as áreas de plotagens definidas. Pode-se 

criar quantos GRIDs desejar sobre a mesma área. 

 

Neste exercício, será mostrado como gerar um Layout de plotagem para uma determinada 

folha (A0, A1, A2,…), a inserção de Janelas de Mapas que foram criadas anteriormente e 

também a geração dos GRIDs cartográficos para os mapas. 

 

13.1 Ambiente de plotagem 

Este ambiente consiste num CAD de funções básicas e num ambiente de ligação direta 

com as Janelas de Mapas. 

 

14.1 Configuração da página 

Segue abaixo um Procedimento simples de manipulação da ferramenta. 

 

Workflow: 

-Window > Show Layout Window… 

-File – Page Setup…, é possível fazer a definição 

do tamanho da folha (A0,A1,A2,…) e a orientação 

(Paisagem ou Retrato) que usaremos para fazer a 

plotagem; 

-Selecione como exemplo a folha A4 e orientação 

paisagem. 

 

 

-Insert – Insert Layout Frames, como padrão já vem selecionado a 

opção Map. Se você quiser já definir também o local onde a legenda ou 

o Norte ou a Barra de Escala deverá ser posicionada, basta clicar nas 

opções como pode ser visto na figura abaixo. 

-Clique no botão Ok 
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Aguarde o cursor em forma de cruz aparecer e dê um clique para abrir um Frame (Área 

onde o mapa irá ser posicionado) e finalize também com um outro clique do botão 

esquerdo do mouse. 

 

14.2 Método de captura de mapas 

 

Para inserir um determinado mapa nesta área que acabamos de criar, 

basta selecioná-la. 

-Insert – Map… e a seguinte janela se abrirá 

 

 

 

 

 

 

 

Nesta janela é possível selecionar qual Janela de Mapas desejamos plotar, qual o método 

de plotagem, a escala e se o processo será dinâmico ou estático. 

Como método de Plotagem temos várias alternativas: 

• Map Window – Plota a Map Window  como ela está sendo visualizada no momento da 

seleção; 

• Existing Shape – Plota tudo que existe dentro de uma determinada shape que já existe, 

por exemplo, imagine um mapa de uma cidade onde temos as divisas de um bairro e 

dentro destas temos os eixos de logradouros. E queremos plotar somente um 

determinado bairro com seus respectivos logradouros; 

• Paper Size – Plota uma determinada área que seja do tamanho da folha seleciona;  

• Rectangle – Plota tudo que estiver dentro de uma fence em bloco que é gerada na hora 

que é especificado este método; 

• Polygon – Plota tudo que estiver dentro de uma fence irregular; 

• Spatial Filter – Plota exatamente um filtro espacial que foi gerado anteriomente no 

GeoMedia Professional®; 

• Geographic Frame – Plota tudo que estiver dentro de um intervalo de coordenadas 

geográficas; 

• Projected Frame – Plota tudo que estiver dentro de um intervalo de coordenadas 

projetadas; 
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Quanto a escala, é possível definir uma escala de saída. Para se definir uma escala de 

saída, é necessário que o usuário tenha um bom conhecimento da relação escala de 

desenho sobre escala real, portanto. 

 

Vamos continuar com o Workflow de 

plotagem. 

-Crie uma Janela de Mapa onde deverá 

conter o mapa que será plotado 

-Crie uma Janela de Layout ou importe 

uma que já esteja pronta 

-Crie o Frame para inserir o mapa, Insert 

– Layout Frames…  

-Use a opção Insert Map Graphics para 

inserir o mapa no Frame criado 

-Selecione a Janela de Mapa que deseja 

plotar, o método, como sugestão, use o método Rectangle e modo dinâmico. 

-Faça um retângulo na Janela de Mapa envolvendo a área que deseja plotar 

 

Vamos agora, adicionar um texto ao layout. Para isso utilizaremos a barra de ferramentas: 

 

 

 

-Clique sobre o botão “A” e logo depois clique sobre a área do layout que você deseja 

escrever o texto. 

- Digite o texto “Mapa do Brasil”. As opções de fonte podem ser alteradas através de uma 

barra de ferramentas criada logo acima do mapa, como segue a figura: 
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-O usuário tem a liberdade de colocar quantos Frames ele desejar na folha de plotagem, para 

isto basta retornar ao Menu Insert –  Map… 

 

-Se o usuário desejar, pode 

adiconar os Redlines para 

complementar a plotagem 
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14.3 Inserção de grid cartográfico 

E para finalizar este exercício de plotagem, podemos com o GeoMedia Professional® gerar 

GRIDs cartográficos, sobre as áreas dos mapas a serem impressos. 

A geração de um GRID é muito simples. Primeiramente, devemos verificar qual o sistema 

de coordenada de visualização dos Mapas, isto é, qual o sistema de coordenada da 

GeoWorkspace. É muito importante saber e definir este, pois o GRID é gerado baseado 

nesta informação. 

 

Workflow: 

-Selecione no Layout Window o Frame do mapa que deseja colocaro GRID 

-Layout – Insert Cartographic Grid… 

 

Veja a seguir as opções que temos para gerar um GRID cartográfico. 

Quando acionamos a função de geração de GRID, 

podemos fazer algumas configurações de extrema 

importância. 

 

Em Neatline, podemos definir se o GRID que será 

gerado terá uma borda do tipo Projetada ou 

Geográfica. Observe que, quando definimos a área 

que queremos gerar o GRID, já são mostradas as 

coordenadas de canto da área. Existem opções 

para definir cor e espessura da borda do GRID e os 

Labels, podendo ter uma orientação e um estilo diferente. Sempre que desejar somente 

visualizar como o GRID será gerado, basta clicar no botão Preview e para finalizar o 

processo no botão OK. 

 

 

 

 

Em Grid, definimos o estilo do GRID, se é geográfico 

ou projetado. Nesta opção podemos definir um 

intervalo entre as linhas  e pular alguns intervalos 

também. Além, de definir estilo (cor, espessura, fonte) 

das linhas e labels.  
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Em Ticks e Crosses, definimos as cruzetas no 

meio da área de plotagem que servem como 

gabarito entre as quadrículas que são formadas 

pelos meridianos e paralelos. Estes podem ser 

definidos com intervalos diferentes, podendo pular 

alguns deles se preferir, podemos definir tamanhos, 

espessuras e também os labels. 

 

 

 

Em Border, é definido se irá existir uma borda extra 

sobre o GRID. Se o usuário quiser, pode ser definido 

as margens, a respectiva cor e espessura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Veja um resultado depois de aplicarmos a geração de GRIDs no nosso exemplo: 
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