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1- Introdução
1.1- O que é o BDGEx?
As Organizações Militares Diretamente Subordinadas (OMDS) à Diretoria de Serviço
Geográfico (DSG) são as : 1ª,3ª,4ª e 5ª Divisões de Levantamento, mais o CIGEx; cada
qual, responsável pelo mapeamento de determinada região do Brasil. Para armazenar e
disseminar esses dados geográficos foi desenvolvido o Banco de Dados Geográficos do
Exército (BDGEx), que é um sistema que pode ser acessado via internet ou ebnet, e
possui diversas funcionalidades de um Sistema de Informação Geográfica Web.
Neste manual, objetivamos apresentar e ensinar a utilização das funcionalidades do
BDGEx, permitindo assim ao leitor utilizar de forma correta e completa o sistema.

1.2- Entrando no Sistema
Para acessar o sistema, abra o navegador de internet (recomendável – Firefox) e insira
o endereço da aplicação (http://geoportal.eb.mil.br/mediador/ ). Uma página será exibida
conforme a figura 1 para realizar a autenticação.

Figura 1: Página inicial do BDGEx
Caso você não esteja cadastrado no sistema, poderá acessar o sistema clicando na
aba “Visitante”, ou então efetuar seu cadastro na aba “Cadastre-se”. As políticas de
acesso para os vários tipos de usuário são exibidas na aba “Política de acesso”.
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Após solicitar o cadastro na aba “Cadastre-se”, será exibido um formulário conforme a
figura 2. Preencha o formulário e clique no botão
para finalizar o seu
cadastro. Após isso, na tela de autenticação realize o acesso conforme os dados
informados. Ao realizar o acesso será exibida uma tela contendo os seus dados
cadastrais e também um link para as políticas de acesso.

Figura 2: Formulário do cadastro de usuário
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1.3- Apresentando a Área de Trabalho do Sistema
A área de trabalho do sistema (figura 3) será exibida após efetuado o acesso ao
sistema. Os detalhes dessa área de trabalho, serão explicados detalhadamente nos
próximos itens.

Figura 3: Página inicial

1.3.1- Menu do Sistema
As opções disponíveis no menu do sistema, possibilitam o acesso as funcionalidades
do sistema alterando o contexto da página principal, para que sejam realizadas as
operações pertinentes a cada contexto.
1.3.2- Sair do Sistema
Para sair do sistema clique na opção “Sair” do menu do sistema, a última opção do
menu. Dessa forma, sua sessão será encerrada de forma segura.
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2- Consultas
As opções contidas dentro dessa subseção permitem visualizar os dados geográficos
do sistema e seus metadados. Além disso, existe a opção de baixar os arquivos para
realizar trabalhos no seu próprio computador.
Os próximos tópicos abordam de forma detalhada essas opções.

2.1- Consulta de Metadados
Para consultar os dados geográficos cadastrados no BDGEx, selecione na seção
“Consultas” do menu, a opção “Metadados”. Uma página conforme a figura 4 será exibida.
Observação: o mapa pode demorar alguns segundos para ser exibido, isso ocorre devido
a caracteristicas da sua conexão, contudo isso não impede que você realize a consulta.

Figura 4: Página de consulta de metadados
Na página de consulta metadados existem os seguintes campos:
•Palavra chave: pode ser o nome da folha ou parte dele, ou então os indices de
nomenclatura. Ex: BRASILIA ou BRAS ou 2215 ou SD-23-Y-C-IV
•Tipo de produto: classificação dos recursos cadastrados no sistema.
•Escala: escala do recurso que se deseja pesquisar.
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•Período de produção: período de produção do dado geográfico.
•Coordenadas: área de enquadramento no mapa. O preenchimento desse filtro está
explicado logo a seguir, no subtópico 2.1.1.
Após inserir os filtros desejados, clique no botão “Pesquisar” para realizar a consulta.
Os resultados encontrados serão exibidos em uma lista conforme a figura 5. As ações
disponíveis para os recursos cadastrados dependem do seu nível de acesso, logo pode
ser permitido fazer download de uma carta topográfica matricial e não ser permitido o de
uma carta topográfica vetorial.

Figura 5: Resultado da consulta de metadados

2.1.1- Filtro por Enquadramento de Área
Para efetuar uma consulta sobre determinada região geográfica, na barra de
ferramentas do mapa clique na ferramenta
. Após isso, sobre o mapa arraste com o
botão esquerdo do mouse pressionado. O box exibido será a região a ser pesquisada.
Logo que soltar o botão do mouse, o filtro com a região de enquadramento será
preenchido automaticamente. Caso queira editar alguma coordenada para obter maior
precisão na consulta, clique sobre o campo e edite seu valor.
2.1.2- Download do Dado Geográfico
O sistema permite que os arquivos dos produtos e insumos cadastrados no sistema
sejam “baixados” para serem trabalhos localmente no computador.
Para efetuar o download realize uma pesquisa na página de consulta de metadados
(figura 4), e selecione o(s) geodado(s) que deseja baixar. Após selecionar clique na opção
“Baixar Selecionados”, localizada acima da lista de resultados (figura 5).
Uma janela parecida com a da figura 6 será exibida, onde você deverá clicar em “Ok”
para efetuar o download.
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Figura 6: Salvando o arquivo
Alguns produtos ou insumos podem estar indisponíveis para download. Isto ocorre
devido às políticas de acesso do BDGEx.
2.1.3- Visualizar o Dado Geográfico
Para visualizar determinado dado geográfico, efetue uma consulta de metadados
(figura 4), e na lista dos resultados que forem exibidos (figura 5) clique no botão
“Visualizar”
. Será exibida uma janela conforme a figura 7.
Alguns produtos ou insumos podem estar indisponíveis para serem visualizados. Isto
ocorre devido às políticas de acesso do BDGEx.

Figura 7: Visualização do dado geográfico
Conforme pode ser visto, nessa janela de visualização dos dados geográficos existem
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algumas ferramentas que poderão ser utilizadas para melhor visualização do dado.
Controles mais avançados estão presentes na visualização interativa, explicados mais
adiante nesse manual.
2.1.4- Ver Metadados
Todos os dados geográficos cadastrados no sistema possuem diversos metadados que
os caracterizam. Para visualizar esses metadados, efetue uma consulta de metadados e
na lista dos resultados que forem exibidos (figura 4) clique no botão “Ver Metadados”
.
Uma janela será aberta conforme a figura 8, onde podemos navegar através das abas
para ver todos os metadados.

Figura 8: Visualização dos metadados

2.1.5- Exportar Metadados para XML
Para exportar os metadados de determinado dado geográfico para um arquivo do tipo
XML, efetue uma consulta de metadados (figura 4), e na lista dos resultados que forem
exibidos clique no botão
. Isso pode ser útil para importar esses metadados em
outras ferramentas que utilizam o padrão da ISO19115.
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2.2- Navegação Interativa
A navegação interativa permite visualizar todos os dados geográficos do BDGEx, além
de possuir diversas ferramentas para manipulação, consulta, visualização e análise
desses dados.
Para acessar a navegação interativa, clique na opção “Navegação Interativa” no menu
do sistema. Uma nova aba do navegador será aberta e um mapa conforme a figura 9 será
exibido. Os próximos subtópicos abordam as ferramentas e caracteristícas dessa
navegação interativa.

Figura 9: Navegação interativa

2.2.1- Resolução espacial (escala do produto)
No BDGEx os dados geográficos estão divididos de acordo com suas resoluções
espaciais ou escalas, sendo elas: 25.000, 50.000, 100.000 e 250.000. Por padrão, a
navegação interativa já é inicializada com a resolução 250.000 selecionada e com a
camada do mapa do mundo e dos estados brasileiros ativas. Essas duas camadas,
juntamente com as que estão na categoria “Acessórios” (municipios e articulações) e, as
camadas oriundas de WMS externo, poderão ser visualizadas em todas as resoluções
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espaciais.
Já as outras camadas poderão ser visualizadas somente se estiverem cadastradas na
resolução espacial selecionada. No caso de dúvida sobre qual a resolução do dado que
se deseja visualizar, efetue uma consulta de metadados e confirme essa informação.
Uma observação importante é que algumas camadas podem não ser exibidas ao ativálas, mesmo estando na resolução correta. Como algumas delas possuem muitas feições,
como é o caso dos dados de hidrografia da resolução 100.000, torna-se dispendiosa sua
visualização numa escala pequena. Logo para que essas camadas sejam exibidas, efetue
o zoom no mapa e conforme a escala for aumentando os dados aparecerão
automaticamente.
2.2.2- Selecionando as camadas a serem visualizadas
Para visualizar uma camada, clique na figura
para ser exibido uma caixa conforme
a figura 10. A partir de então, clique sobre o sinal de “+” para expandir a categoria e ser
exibida as camadas disponíveis.

Figura 10: Caixa de seleção de camadas
Observação: algumas camadas só serão exibidas quando realizada a aproximação
(Zoom), podendo ser acompanhado esse processamento pela barra de progressão que
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aparece na parte inferior do mapa. Ao finalizar a exibição das camadas a barra se
ocultará automaticamente, o que indica o fim do processamento.
Na navegação interativa é possível adicionar uma camada de um serviço WMS
disponível na rede de internet ou ebnet. Para efetuar essa operação clique na aba
“Adicionar WMS” da janela de camadas (figura 10) e insira o endereço do serviço WMS.
Após efetuar a solicitação serão exibidas as camadas disponíveis para aquele WMS.
Selecione-as para que sejam exibidas no mapa, lembrando que talvez seja necessário dar
o “Zoom” para visualização delas, conforme for a configuração do serviço WMS.
2.2.3- Ferramentas de visualização
As ferramentas de visualização permitem explorar o mapa que está sendo exibido,
através do uso do zoom, pan ou retornar ao mapa inicial.
•

Mapa inicial: retorna a visualização para o mapa inicial da navegação
interativa.

•

Pan: permite navegar no mapa com o cursor do mouse. Após selecionado,
pressione o botão esquerdo do mouse e arraste o mapa para navegar.

•

Zoom área: permite dar zoom em uma área específica. Após selecionado,
pressione o botão esquerdo do mouse e selecione a área de interesse.

•

Aumentar Zoom: permite aumentar o zoom no mapa.

•

Diminuir Zoom: permite diminuir o zoom no mapa.

2.2.4- Ferramentas de medição
As ferramentas para realização de medições sobre o mapa são:
•

Medição de percurso: mede em quilômetros a distância entre dois pontos.
Essa medição é realizada levando-se em consideração que o mapa é uma
superfície plana.

•

Medição loxodrômica: calcula distância loxodrômica entre os pontos do mapa.
Loxodromia ou Linha de Rumo é a linha que intercepta os vários meridianos
segundo um ângulo constante. A loxodromia é o tipo de trajeto mais simples e
normalmente empregue em mapas rodoviários ou marítimos desde que se
avistem acidentes geográficos como referência.

•

Medição ortodrômica: calcula distância ortodrômica entre os pontos do mapa.
Ortodromia é o arco de círculo máximo que representa a menor distância entre
dois pontos na superfície da Terra (considerada esférica para os fins comuns
de navegação). Este é o sentido normalmente atribuído no âmbito da
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navegação marítima ou aérea.
•

Medição de área: mede em quilômetros quadrados uma determinada área.
Essa medição é realizada levando-se em consideração que o mapa é uma
superfície plana.

Para realizar a medição de áreas ou distâncias, clique sobre uma das ferramentas de
medição e com o botão esquerdo do mouse realize diversos cliques sobre o mapa.
Finalize a medição dando 2 cliques consecutivos. Dessa forma, o resultado aparecerá em
uma nova janela. Para apagar a linha desenhada clique em qualquer outra ferramenta do
menu.
2.2.5- Ferramenta para obter informações da feição
As informações sobre determinado elemento vetorial ou feição podem ser visualizadas
através da ferramenta de “Obter Informação”, também conhecida como “GetFeatureInfo”.
Para utilizá-la selecione na barra de ferramentas o ícone
e clique sobre determinado
elemento vetorial ativo. Após isso será exibido uma janela conforme a figura 11 com as
características do elemento.

Figura 11: Informação sobre elemento
Observação: na janela de informação podem aparecer informações de mais de um
elemento, isso acontece porque no local selecionado existem várias camadas ativas.
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2.2.6- Ferramenta de impressão
A ferramenta de impressão permite que o mapa atual seja enviado a uma impressora
previamente configurada no computador para realização da impressão. É recomendável
que antes de efetuá-la, feche todas as ferramentas ativas no mapa, tais como a de
seleção de camadas, ou consulta espacial.
Para imprimir a tela da navegação interativa, selecione na barra de ferramentas o ícone
“Imprimir”
. Após isso, será exibido uma caixa para seleção da impressora e realização
da impressão. Ao final, aguarde alguns segundos que serão exibidas novamente as
ferramentas da navegação interativa.
2.2.7- Ferramenta de consulta espacial
A ferramenta de consulta espacial permite localizar e obter as feições – da resolução
espacial ativa – com a utilização de vários tipos de filtros.
Para exibir a tela da consulta espacial (figura 12) clique no ícone “Consulta Espacial”
nas ferramentas da navegação interativa.

Figura 12: Caixa de consulta espacial
Na tela de consulta espacial, o botão “Novo” serve para limpar a consulta atual, caso
tenha sido inserida alguma, e exibir os campos para estabelecer uma nova consulta. O
botão “Executar” processa a consulta estabelecida e exibe os resultados quando houver.
Os passos a seguir explicam a inserção dos diversos filtros e parametros para
realização da consulta espacial.
1º passo – selecionar camada
Clique no campo “Camada/Propriedades” e selecione a camada sobre a qual será
realizada a consulta. Após isso, será exibido uma janela conforme a figura 13. Pode
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ocorrer de não haver nenhuma camada para selecionar, devido o fato de não existir
nenhum dado vetorial cadastrado naquela base (25, 50, 100 ou 250).

Figura 13: Seleção de camada
Após selecionar uma camada, clique em “Executar”.
Por padrão, todos os atributos ou propriedades da camada selecionada serão
retornados no resultado da consulta. Caso queira alterar isso, clique sobre a camada e na
janela que for exibida conforme a figura 14, selecione as propriedades de interesse.
Observação: para que a opção “Mostrar Geometria” dos resultados encontrados esteja
habilitada é obrigatório que o campo com prefixo gml esteja selecionado.

Figura 14: Selecionando propriedades
2º passo – adicionar filtro
Os filtros permitem obter uma consulta mais específica. Para criá-los, na janela de
consulta espacial (figura 12), clique no campo “Filtro”. Após isso uma janela conforme a
figura 15 será exibida.
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Figura 15: Adicionar filtros
Como pode ser visto existem diversos tipos de filtros, categorizados em: operadores
lógicos, de comparação e espaciais.
•

Operadores de comparação

Ao selecionar e executar um operador de comparação, o mesmo será preenchido no
campo “Filtro”, conforme a figura 16. Após isso, clique sobre ele para selecionar o que
deverá ser comparado.

Figura 16: Filtro de comparação
A figura 17 exibe os possíveis valores a serem comparados. Nessa janela devem ser
selecionado tanto o que (“Expressao A”) se quer comparar, com o qual (“Expressao B”)
que representa determinado valor.
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Figura 17: Setar valores do op.
comparação
Após selecionar as duas expressões e executar, elas serão preenchidas na tela de
consulta conforme a figura 18. Clique sobre elas para inserir os devidos valores.

Figura 18:
Propriedades do op.
comparação

•

Operadores espaciais

Ao selecionar e executar um operador espacial na janela de filtros (figura 15), ele será
preenchido no local correspondente da janela de consulta interativa conforme a figura 19.

Figura 19: Filtro espacial
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Cada filtro possui propriedades diferentes a serem preenchidas. No exemplo mostrado
da figura 19, o filtro espacial selecionado foi o “Cruza”, que necessita somente da escolha
da “PropertyName”. Essa escolha é feita clicando-se sobre o campo “PropertyName” e
selecionando a propriedade devida.
O que é comum a todos os filtros espaciais é criar uma linha, ponto, polígono ou
envoltório no mapa; para ser utilizado na consulta a ser realizada. Para isso, clique sobre
o campo do filtro espacial, no caso da figura 19 sobre o campo “Cruza”, para aparecer
uma janela conforme a figura 20.

Figura 20: Adicionar
geometria
Após selecionar uma das opções de geometria, clique no mapa para efetuar a
inserção. Caso tenha escolhido “ponto”, basta que se dê um clique no mapa. Já “linha” e
“polígono” são criadas através de vários cliques sobre o mapa. A geometria envoltório é
criada segurando o botão esquerdo do mouse e arrastando sobre o mapa para selecionar
a região devida.

•

Operadores lógicos

Os operadores lógicos disponíveis para a consulta espacial são: E, OU e NÃO. Eles
são utilizados adicionar mais filtros à consulta, respeitando-se suas regras lógicas.
O operador lógico “E” terá suas condições satisfeitas e devolverá algum resultado
quando ambas as expressões ou filtros inseridos estiverem corretos. Necessita que haja
no mínimo a inserção de 2 filtros.
O operador lógico “OU” terá suas condições satisfeitas e devolverá algum resultado
quando pelo menos uma das expressões ou filtros inseridos estiverem corretos. Necessita
que haja no mínimo a inserção de 2 filtros.
O operador lógico “NÃO” terá sua condição satisfeita e devolverá algum resultado
quando corresponder ao contrário do filtro que foi inserido.
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Para inserir um dos operadores lógicos, clique sobre um deles na janela de adicionar
filtros (figura 15) e mande executar. Após isso, este será exibido com sua figura
correspondente, conforme mostrado na figura 21.

Figura 21: Filtro lógico
Para editar o operador lógico e inserir suas expressões, clique sobre ele e adicione ou
remova operação.
Observa-se que através dos operadores lógicos podem ser construídos os mais
diversos tipos de consultas, já que esses permitem aninhar diversos tipos de filtros.

3º passo – escolher as opções para o resultado
A forma como o resultado da consulta deve ser apresentado pode ser selecionado na
seção “Opções” da tela de consulta espacial. Por padrão as opções estão setadas com o
formato de saída “GML2”, tipo de resultado “results” e número máximo de feições a serem
retornados. Para alterar esses valores clique no campo “Opções” e na janela que
aparecer (figura 22) insira os valores desejados.

Figura 22: Opções de saída
do resultado
Dentre os tipos do formato de saída temos: o GML2 e GML3 que servem para
visualização das geometrias no mapa; o SHAPE-ZIP, KML e KMZ que serão baixados
para a máquina do usuário para a devida utilização.
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O tipo de resultado “hits” é utilizado para saber a quantidade de dados que será
retornado, ou seja, serve apenas para testar se os filtros que você utilizou irão retornar
algum valor.

4º passo – executar a consulta espacial
Após inserido todas as informações da consulta a ser realizada, clique no botão
“Executar”.
Caso o formato de saída seja GML2 e tiver sido encontrado algum resultado para a
consulta, a resposta será exibida conforme mostrado na figura 23, com as opções de
“Mostrar geometria” e ver “Atributos”.

Figura 23: Resultados da consulta espacial
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2.2.8- WCS – copiar imagem
Através do Web Coverage Service (WCS) é possível obter uma parte de qualquer
imagem presente no mapa e salvar localmente no computador do usuário. Essa imagem
pode ser qualquer uma que esteja dentro da camada base, excetuando-se apenas a
camada inicial referente ao mapa do mundo.
Inicialmente selecione uma camada base que possua dados geográficos cadastrados.
Após isso, na barra de ferramentas do mapa interativo, clique no ícone
referente à
ferramenta de WCS. Todos os dados matriciais da camada base ativa, ficarão destacados
conforme mostrado na figura 24.

Figura 24: Destacando dados geográficos passíveis de serem copiados
O próximo passo é selecionar a região a ser copiada do mapa. Para isso, defina a
região, conhecida como box, clicando com o botão esquerdo do mouse no ponto inicial,
arrastando a seta do mouse em seguida para compor toda a região que deverá ser
copiada, conforme mostrado na figura 25.
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Figura 25: Selecionando a área dentro de um box a ser copiada
Assim que o box terminar de ser definido, uma janela será exibida conforme a figura
26, onde constam as opções da imagem a ser baixada.

Figura 26: Informações da imagem a ser copiada
Clique no botão “Baixar” e aguarde até que a operação seja realizada. Em alguns
segundos irá aparecer uma janela para baixar o arquivo.
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