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1. Introdução: 

 

      O módulo básico de espacialização do Sistema CR Campeiro, compren-

de uma rotina que objetiva em um único ambiente, espacializar e operacio-

nalizar funções com as mais diferentes finalidades, relativas a documentos 

cartográficos distintos como imagens georreferenciadas, arquivos de natu-

reza vetorial seja em formato shape ou ASCII , tabelas de bancos de dados 

geográficos . 

      Estas funções alem de proporcionarem consultas espaciais, tambem 

permitem a geração de novos documentos e ou a edição de existentes, e 

nesse sentido o propósito do módulo é que estas funções sejam executadas 

de forma integrada e harmônica. 

    O Módulo básico de espacialização pode ser utilizado para qualquer 

finalidade de visualização de entidades espaciais, não obrigatóriamente 

vinculadas ao cadastro espacial de propriedades rurais. Assim podem ser 

abertas no quadro de mapas objetos de origem de outros programas de 

geoprocessamento, como o ArcView, o GoogleEarth, o Trackmaker, o ENVI 

entre outros, e os resultados de processamentos e consultas neste módulo 

podem tambem ser exportados e abertos por estes sistemas. 

    Alem da abertura de qualquer documento cartográfico georreferenciado, o 

módulo apresenta uma possibilidade de abrir “shapefiles” pré definidos, 

como o shape mundial, o shape de municípios da Argentina, Bolívia,Brasil, 

Paraguay, Peru e Uruguay com filtros para unidades da federação, depar-

tamentos ou provincias conforme o pais acessado. 

    Cada entidade (documento cartográfico) aberta no sistema é identificada 

e tratada como  layer(camada), sobre a qual podem ser realizadas diversas 

funções de consulta, e inclusive o usuário pode realizar sobreposição de 

“layers”, ativando ou desativando a visualização dos mesmos. 

       A figura 01 mostra a tela do módulo exemplificando a abertura do shape 

file que contem o mapa mundi 

       As funções do módulo podem ser acessadas através do menu principal, 

das barras de botões superior e lateral esquerda e nos “frames” identifica-

dos como Layers,Funções e Propriedades. 

      Para cada uma das funções será demonstrado os passos de sua opera-

cionalidade neste módulo. 
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Figura 01 Módulo Básico de Espacialização. 

 

      Uma das funções de destaque nesse módulo é a espacialização dos 

elementos do cadastro espacial das propriedades indexadas na base de 

dados do programa. 

     O quadro de espacialização pode ser configurado tanto para sobrepor 

arquivos geo em formato de graus decimais ou então em formato métrico 

UTM. 

 

Quadro de desenho: No qual são espacializados as 
entidades gráficas georreferenciadas 

Menu Arquivo:Funções que abrem os arquivos de natureza espacial como 
shapes e imagens. 

Barra de Botões Superior: Funções de Zoom, deslocamento de imagem, 
pesquisas, navegação e digitação 

Barra Lateral: Botões para abrir e salvar entidades gráficas 

Quadro de Funções: Espacializaçõe, Pesquisas,Layers,Cadastro Es-
pacial 
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2. Menu de Opções: Arquivo 

 

        A figura 02 mostra as opções do menu arquivo que possibilitam abrir os 

mais diferentes tipos de arquivos de natureza espacial, alem de outras fun-

ções. 

 

 

Figura 02. Opções do Menu: Arquivo. 

 

2.1. Abrir Shape 

 

       Abre para espacialização no quadro de desenho, arquivos estruturados 

no padrão conhecido por shapefiles. O texto descritivo sobre arquivos sha-

pes abaixo apresentado tambem consta no tópico de Estrutura de Dados 

Espaciais empregados no Sistema Campeiro. 
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                 Os arquivos de formato shapefile, são arquivos que armazenam 

dados geográficos de formato vetorial de objetos classificados como polígo-

nos, linhas e pontos. Uma das principais características destes arquivos 

alem do registro de coordenadas geográficas, é a sua vinculação a um 

banco de dados de informações associadas ao elemento de registro, seja 

ele ponto, polígono ou linha. 

                  Os arquivos do formato shapefile, são hoje os mais empregados 

no armazenamento de dados vetoriais em Sistemas de Informações Geo-

gráficas ou programas de natureza similar, e deste modo é um padrão con-

siderado universal. O formato deste arquivo é proprietário da ESRI – Arc 

View, e na realidade um arquivo shape é formato por tres arquivos, que 

devem obrigatoriamente ter a mesma denominação, e estarem na mesma 

pasta de serviço no computador. Assim a estrutura deste tres arquivos, 

identificados pela extensão do arquivo são: 

 Shp: arquivo que armazena as coordenadas geográficas, é de formato 

binário e não pode ser aberto por editores de texto, somente programas 

com rotinas de geo como o Campeiro podem abri-los, inclusive para edição. 

 Sxh; é um arquivo de indices que faz as relações entre as entidades 

gráficas e as informações do BD 

 Dbf. é um arquivo de banco de dados do DBASE, que consiste em uma 

tabela com campos de informações, e os registros são vinculados as enti-

dades gráficas. Este arquivo pode ser aberto em Sistemas Gerenciadores 

de Banco de Dados, como o MS Access 

A Figura 03 mostra o quadro de desenho com dois shapes carregados, um 

de poligono e outro de linhas 
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Figura 03. Abrindo arquivos shape. 

 

       Ao abrir um arquivo shape, ao mesmo é associado a um layer que é 

identificado com o nome do próprio arquivo, e será apresentado ocupando 

todo espaço do quadro de desenho, a menos que outro arquivo tenha sido 

carregado antes e assim definido a escala de visualização. No frame de 

Funções, é possível o ajuste de uma escala de vizualição para um valor pré-

definido. 

 

2.2. Abrir Arquivo de Coordenadas UTM-VET 

 

       Abre para espacialização no quadro de desenho arquivos estruturados 

no padrão de arquivos de coordenadas UTM do Sistema CR Campeiro 

conhecido pela sua extensão VET. O texto descritivo sobre arquivos VET 

abaixo apresentado tambem consta no tópico de Estrutura de Dados Espa-

ciais empregados no Sistema Campeiro. 

      Este tipo de arquivo armazena de forma sequencial coordenadas UTM 

de pontos georreferenciados, é constituido por 4 (colunas), separadas entre 

si por espaços, sendo que na primeira linha do arquivo consta o número de 

pontos. 

Shape de polígono Shape de Polilinhas Relação dos layers 
(arquivos abertos) 
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       A coluna 1 relaciona os valores de Longitude (E), a coluna 2 os valores 

de Latitude (N), a coluna 3 os valores de Altitude e na coluna 4 estão os 

códigos identificadores. 

      Os valores de longitude em metros tem origem no meridiano central da 

Zona UTM, acrescida a constante de 500.000,00 m e os valores de latitude 

tem origem no Equador  onde o valor é 10.000.000,00 m 

      A disposição dos campos de dados nestas colunas é a seguinte: 

     

Np 

E1     N1     Z1     Cod1 

E2     N2     Z2     Cod2 

E3     N3     Z3     Cod3 

E4     N4     Z4     Cod4 

|          |       |         | 

|          |       |         | 

En     Nn    Zn     Codn 

 

Onde: 

Np - Número de vértices. 

E1, E2,...., En - Coluna de abcissas. 

N1, N2,...., Nn - Coluna de ordenadas. 

Z1, Z2,...., Zn - Número qualquer, poderá ser 0 (zero). 

Cod1, Cod2,...., Codn - Coluna dos códigos identificadores dos vértices. 

 

       Como os arquivos de formato VET são arquivos de texto, eles podem 

ser abertos e editados no Bloco de Notas e no WordPad, observando sem-

pre o usuário, que quando salvar os mesmos nestes aplicativos do Windows 

deverá colocar a extensão .vet, senão estes programas salvarão os mes-

mos com a extensão .txt 

       A estrutura dos dados nestes arquivos é muito rígida, e qualquer modi-

ficação na mesma pode acarretar na desformatação do mesmo, e então 

quando o mesmo for recuperado, o sistema dará mensagem de erro. 

      Se o separador decimal dos valores de coordenadas for uma vírgula, 

isto ocasiona modificação estrutural a partir dela, e o sistema considerará 

um novo campo, e consequentemente se terá a desformatação, da mesma 

forma se não for atribuído um código a um ponto qualquer do arquivo, ou 

mesmo se este código for constituído por 2 ou mais letras, pois aí se estará 

gerando novas colunas no arquivo 
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       E outro fator que deve ser considerado, é que o número de linhas de 

coordenadas deve ser rigorosamente igual ao número indicado como de 

pontos no inicio do arquivo. Assim se o usuário ao editar o arquivo no bloco 

de notas, excluindo  uma ou mais linhas, deverá obrigatoriamente refazer no 

cabeçalho do arquivo o número de pontos. 

      A figura 04, apresenta a estrutura de dados do arquivo VET 

 

 

Figura 04; Lay Out de um arquivo de formato VET 

 

      Em relação aos arquivos VET é importante salientar os seguintes ele-

mentos: 

 Um arquivo VET somente relaciona coordenadas geográficas no formato 

UTM 

 Um arquivo VET não indica a que fuso geográfico (zona UTM) estão 

relacionadas as coordenadas 

 Um arquivo VET não indica qual o datum (elipsóide) de origem das 

coordenadas 
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 Um arquivo VET não indica qual a entidade espacial (polígonos, pontos ou 

linhas), que está representada pelas coordenadas do arquivo 

 Com as coordenadas em um arquivo VET, são processados no sistema, 

cálculos de áreas, distâncias e comprimentos, pois as mesmas são plano-

retangulares. 

 As coordenadas UTM de um arquivo VET, podem ser transformadas para 

as suas equivalentes geográficas em valores angulares (latitude e longitude) 

no sistema, somente a partir da informação de que fuso geográfico elas se 

referem e o elipsóide. 

 Portanto cabe ao usuário, conhecer sempre que tipo de entidade esta 

representada, e nas funções do programa identificar esta situação. 

 

Nas diversas funções que fazem uso destes arquivos, quando necessário 

antes de qualquer processamento, o usuário deverá informar o elipsóide: 

 SAD69 – Elipsóide Topocêntrico – Antigo datum oficial do Brasil 

 CA – Córrego Alegre – Elipsóide Topocêntrico (usado em cartas topográti-

cas antigas do Brasil) 

 WGS84 – Elipsóide Geocêntrico – Uso Mundial, muito empregado pelos 

GPS  

 SIRGAS – Elipsóide Geocêntrico – Novo datum oficial do Brasil. 

                                                         É muito semelhante ao WGS84 

       Recomenda-se utilizar o WGS84, em função de equipamentos de agri-

cultura de precisão utilizarem equipamento GPS com a especificação deste 

elipsóide. 

       Outra informação necessária é o meridiano central do fuso geográfico, 

que para o Brasil, conforme a região é :  33º, 39º, 45º, 51º, 57º, 63º, 69º, 

75º. 

       A figura 05 mostra a tela que é aberta quando é executada essa opção, 

sendo que na tela são disponíveis outras funções, como exportação do 

arquivo para outros formatos vetoriais como shape por exemplo. 

       As caixas de texto sobrepostas na figura ilustram em uma sequência de 

passos o procedimento a ser adotado para a visualização do arquivo no 

quadro de desenho do módulo básico de espacialização. 
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Figura 05. Rotina para abrir e converter arquivo.VET 

 

       Ao executar a sequência de passos apresentada na figura anterior, a 

tela de Conversão de Arquivo VET será finalizada, devendo o usuário clicar 

no botão <Zoom Full> localizado na barra superior de botões para visuali-

zar a entidade gráfica representada no arquivo VET, conforme mostra a 

figura 06. 

Localizar e abrir o arquivo VET. 

 - Ao abrir o arquivo será apresentada a relação de 

coordenadas UTM do arquivo 

Identificar o Datum e Meridiano Central do Fuso ao qual 
pertençam as coordenadas UTM 

3. Converter as 
coordenadas de 
UTM para Geo 

4. Marcar o tipo de 
entidade gráfica 
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     De maneira análoga ao apresentado no item anterior, o arquivo VET 

espacializado é identificado e tratado como um layer, podendo ser ativada 

ou desativada sua visualização, ou mesmo ser salvo neste módulo como um 

arquivo shape.  

    Tanto na espacialização de Arquivos VET como de Shapes e outros a cor 

do layer é definida antes do procedimento de visualização ao recuperar o 

arquivo, sendo apresentado um quadro de cores para seleção. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 06. Entidade VET carregada no Módulo Básico de Espacialização. 

 

  

2.3. Abrir Arquivo do GoogleEarth - KML 

 

           Os arquivos KML (Keyhole Markup Language), é o arquivo padrão do 

GoogleEarth, para a sobreposição de objetos geográficos sobre as imagens 

de alta resolução da superfície terrestre no seu ambiente de operação. 

Para visualizar – Pressionar o botão Zoom Full 

Arquivo VET espacializado como polígono. Identificação do Layer 
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           A estrutura do KML é constituída por tags como na estrutura do ar-

quivos HTML e XML. Estas tags do KML apresentam os nomes e atributos 

usados para os processos de sobreposição e visualização.   

        A estrutura do arquivo KML, identifica o tipo de entidade geográfica. 

        O GoogleEarth permite que vetorizações identificadas como Polígonos 

e Caminhos, sejam salvas em arquivos de texto – padrão ASCII, com a 

extensão KML, possibilitando posteriormente a sua recuperação para visua-

lização, 

          No Sistema Campeiro, foi desenvolvida uma função que permite ler 

as coordenadas geográficas desses polígonos e caminhos, contidas nesta 

estrutura de arquivos, e transforma-las para outros formatos, ou então es-

pacializa-las  conforme é o caso. 

       A figura 07 ilustra este procedimento com a sequência de passos a 

serem executados. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 07. Abrindo Arquivo KML do GoogleEarth 

 

       Para visualizar no módulo básico (Figura 08), pressionar o botão Zoom 

Full, conforme demonstrado no item anterior. 

1 Abrir o arquivo vetorizado no GoogleEarth. 

- Ao executar, é mostrado a relação de coordenadas geográficas da entidade, em 
graus decimais e a visualização dos pontos. 

2. Marcar o tipo de 
entidade a ser 
visualizada 

3. Informar o no-
me do layer e 
pressionar o bo-
tão Locar 

Identificação do Layer 
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Figura 08. Visualização de arquivo KML do GE no módulo de espacializa-

ção. 

 

2.4. Abrir Arquivo de Coordenadas GEO-TXT 

 

         Abre para espacialização no quadro de desenho arquivos estruturados 

no padrão de arquivos de coordenadas geográficas do Sistema Campeiro 

conhecido pela sua extensão txt, denominada de GeoTxt. O texto descritivo 

sobre arquivos TXT abaixo apresentado tambem consta no tópico de Estru-

tura de Dados Espaciais empregados no Sistema Campeiro. 

       Este formato de arquivo geográficos,é uma evolução do arquivo VET, 

pois relaciona tambem para os pontos as coordenadas geográficas expres-

sas em graus decimais, e é constituido por 6 (seis) colunas que são separa-

das por vírgula. 

       A coluna 1 apresenta no formato de grau decimal a latitude  a coluna 2 

os valores de longitude ,a coluna 3 os valores métricos UTM  N, a coluna 4 

os valores de E, a coluna 5 os valores de altitude e na coluna 6 estão os 

códigos identificadores. 

       A disposição dos campos de dados nestas colunas é a seguinte: 
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Lat1  ,  Lon1 ,  N1 ,   E1  ,  Z1  ,  Cod1 

Lat2  ,  Lon2 ,  N2 ,   E2  ,  Z2  ,  Cod2 

Lat3  ,  Lon3 ,  N3 ,   E3  ,  Z3  ,  Cod3 

Lat4  ,  Lon4 ,  N4 ,   E4  ,  Z4 ,  Cod4 

|        ,         |  ,   |   ,     |    ,   |   ,     | 

|        ,         |  ,   |   ,     |    ,   |   ,     | 

Latn  ,  Lonn ,  Nn ,   En  ,  Zn  ,  Codn 

 

Onde: 

Lat1, Lat2.... Latn – Coluna de Latitudes 

Lon1, Lon2.... Lonn – Coluna de Latitudes 

E1, E2,...., En - Coluna de abcissas.UTM 

N1, N2,...., Nn - Coluna de ordenadas.UTM 

Z1, Z2,...., Zn - Número qualquer, poderá ser 0 (zero). 

Cod1, Cod2,...., Codn - Coluna dos códigos identificadores dos vértices. 

 

     Como os arquivos são de formato VET, eles podem ser abertos e edita-

dos no Bloco de Notas e no WordPad. A principal recomendação que se faz 

ao usuário quando ele pretender editar fora do programa estes arquivos, 

observar que a separação dos campos de dados é a vírgula , e portanto os 

números deverão ter obrigatoriamente o separador decimal o ponto, pois se 

for a vírgula, o arquivo será desformatado. A Figura 09 apresenta um arqui-

vo deste formato 

     

 

Figura 09; Lay Out de um arquivo de formato TXT  - Uso geográfico 
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       De forma análoga aos arquivos VET é importante salientar os seguintes 

elementos referentes aos arquivos Geo TXT 

 Um arquivo TXT relaciona coordenadas geográficas no formato UTM e em 

formato angular 

 Um arquivo TXT não necessita indicar o fuso geográfico (zona UTM)  

 Um arquivo TXT não indica qual o datum (elipsóide) de origem das 

coordenadas 

 Um arquivo TXT não indica qual a entidade espacial (polígonos, pontos ou 

linhas), que está representada pelas coordenadas do arquivo 

 Com as coordenadas em um arquivo TXT, são processados no sistema, 

cálculos de áreas, distâncias e comprimentos 

Nas diversas funções que fazem uso destes arquivos, quando necessário 

antes de qualquer processamento, o usuário deverá informar o elipsóide: 

     Os arquivos Geo TXT, são empregados principalmente nos Sistemas de 

campo do CR Campeiro em Smartphones, Pockets PC, e no Sistema 

APcampo. 

   Ao executar a função, localizando e abrindo o arquivo TXT, o usuário 

deverá informar a opção de visualização: (Figura 10) 

 

1. Polígono 

2. Linha 

3. Pontos 

 

 

Figura 10. Opção de Visualizar arquivo TXT 

 

      A pasta do Sistema Campeiro C:\campeiro7\exemplos, contem um ar-

quivo geográfico deste padrão de formatação denominado de Lavoura.txt, o 

qual aberto neste módulo para exemplificação e tem a seguinte apresenta-

ção conforme pode ser visto na Figura 11.  
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     O nome do arquivo com o caminho de localização é a identificação do 

layer que é criado na abertura do mesmo. 

 

 

Figura 11. Abrindo arquivo GEO TXT 

 

2.5. Abrir Imagens Georreferenciadas. 

 

        Alem de abrir dados de arquivos vetoriais de diferentes formatos, o 

módulo básico de espacialização pode tambem operar dados de origem 

raster, que são imagens digitais que contem a informação de georreferên-

cia. 

       Esta informação de georreferência pode estar inserida no próprio arqui-

vo da imagem, ou em um arquivo de texto que acompanha a imagem.  

      As imagens georreferenciadas são comumente denominadas de Geotiff 

ou Geojpeg. 

       Na Modelagem Raster as entidades do mundo real (lagos, rios, etc.) 

são representados por uma matriz de pixels (picture element) ou células de 

mesma dimensão, que representam continuamente toda a área de interes-

se, e efetua a localização geográfica dos pixels por meio de coordenadas 

geográficas , sendo 

Um formato inadequado para representar entidades discretas do mundo real 

que exijam precisão e exatidão de seus atributos gráficos (ex.: Dimensões, 
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comprimento), uma vez que as dimensões dos pixels são maiores que as 

entidades a serem representadas em geral. 

      No modelo matricial, o terreno é representado por uma matriz M(i, j), 

composta por i colunas e j linhas, que definem células, denominadas como 

pixels, ao se cruzarem. Cada pixel apresenta um valor referente ao atributo, 

além dos valores que definem o número da coluna e o número da linha, 

correspondendo, quando o arquivo está georreferenciado, às coordenadas x 

e y, respectivamente. 

    Neste tipo de representação, a superfície é concebida como contínua, 

onde cada pixel representa uma área no terreno, definindo a resolução 

espacial. Em dois documentos visualizados na mesma escala, o de maior 

resolução espacial apresentará pixels de menor tamanho, já que discrimina 

objetos de menor tamanho.   A Figura 12 mostra a representação gráfica do 

modelo matricial e a figura 13 apresenta duas imagens de mesma região 

com resoluções distintas. 

 

 

Figura 12.  Modelo Matricial de Imagens Digitais. 
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Figura 13. Imagens com resoluções distintas. 

 

       O modelo raster é adequado para armazenar e manipular imagens de 

Sensoriamento Remoto. Os atributos dos pixels representam um valor pro-

porcional à energia eletromagnética refletida ou emitida pela superfície 

terrestre. Para identificação e classificação dos elementos geográficos, é  

necessário recorrer às técnicas de Processamento Digital de Imagem e de 

Fotointerpretação. 

     A Georreferência da imagem é registrada no próprio arquivo da imagem, 

ou em um arquivo texto associado (World File), tem a seguinte estrutura. 

 

0.0000671429390805616     - Resolução do pixel no eixo X em graus deci-

mais 

0.0                                         - Ângulo de Rotação sobre o eixo X 

0.0                                         - Ângulo de Rotação sobre o eixo Y 

0.0000587513477358377     - Resolução do pixel no eixo Y em graus deci-

mais 

-52.5826531962329              -  Coordenadas do canto esquerdo superior da 

-29.9660274283444                  imagem (origem) – Longitude e Latitude,. 

 

       Conforme o formato da imagem, o arquivo de georreferência (world file), 

tem uma extensão específica: 

      Formato  TIF    -   Extensão TFW 

                     JPG                       JGW 

                     BMP                      BPW 

       E este arquivo tem que estar obrigatoriamente na mesma pasta em que 

se localizar a imagem digital que se pretende abrir, e igualmente é identifi-
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cada como um layer (camada), podendo ser sobreposta a outros layers e 

vice-versa. 

        Como referido, sobre a imagem podem ser adicionados outros layers, 

tanto de imagens como de arquivos vetoriais, ou serem processadas consul-

tas espaciais, operações de zoom e vetorização de linhas e polígonos 

       Na figura 15, esta apresentado a metodologia de vetorização de linhas 

e polígonos sobre a imagem após uma operação de zoom para enquadra 

uma área de interesse. E a figura 16 mostra o resultado da vetorização com 

a opção de salvar as coordenadas da entidade vetorizada em um arquivo 

UTM-VET, o qual pode ser convertido para outros formatos como shape 

files, nas funções já apresentadas anteriormente. 

 

 

Figura 14. Imagem georreferenciada no módulo básico 
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Figura 15. Vetorização sobre imagem georreferenciada 

 

 

 

 
Figura 16. Opção de salvar as coordenadas vetorizadas 

 

       Alem da opção padrão de salvar em VET, o Sistema apresenta outra 

opção de salvar em GeoTXT, que o padrão de registro do APCAMPO. Este 

formato é o empregado para a Função de Georrastreamento que será ex-

planada a seguir. 

1. Ativa o modo de vetori-

zação sobre o quadro 

3. Desativa a vetorização. 
Calcula a área e abre opção 
de salvar 

2. Vetorização 
Clique a clique 

4. Resultado da área 
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2.6. Função de Georrastreamento 

 

      É uma função que consiste em reproduzir de forma animada sobre o 

quadro de desenho do módulo de espacialização, percursos que foram 

georreferenciados e salvos em um arquivo de formato GeoTXT. 

     Uma vez ativada a função, de forma sequencial é mostrado e identificado 

a posição do ponto durante a tomada das coordenadas. 

     A Figura 16 mostra uma dessas sequências sobre uma imagem georre-

ferenciada no quadro de desenho, enquanto que a figura 17 mostra a posi-

ção em um shape. 

    O Sistema pode apresentar até cinco animações simultâneas de reprodu-

ção de percursos georreferenciados,sendo que a posição se altera a c cada 

segundo.  

       Esta função conforme já referido, exige que o arquivo que contem as 

coordenadas do percurso, esteja no formato GeoTXT, que é o padrão do 

Sistema APCAMPO. Entretando, outros formatos de arquivos de coordena-

das, como shapefiles, Kml, VET, podem ser convertidos para GeoTXT e 

serem visualizados de forma animada nesta função.   

 

 
 

Figura 16. Função Georrastreamento – Sobre imagem geotiff 

 

A posição é identificada por um pequeno ponto 
com um simbolo (m1,m2..m5), que altera a 
cada segundo 
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Figura 17. Função Georrastreamento – Posição sobre shape 

 

2.7. Função de GPS:  

 

      Esta função tem por finalidade abrir a rotina de conexão com dispositivo 

GPS que realiza operações de carga e descarga de pontos e trajetos e 

outras relacionadas a edição de arquivos vetoriais de pontos, polígonos e 

de linhas. 

     Todos o processos com operações de arquivos e de interface com os 

dispositivos GPS são conduzidos na Guia VET. Assim um arquivo carrega-

do para a planilha pode ser espacializado como um layer no modulo do 

Sistema Espacial. 

    A figura 18 apresenta a Guia VET com os dados de um arquivo na plani-

lha de dados com a informação do nome do layer para a sobreposição no 

módulo de espacialização e a figura 19 apresenta o resultado do processo 

A posição é identificada por um pequeno ponto 
com um simbolo (m1,m2..m5), que altera a cada 
segundo 

Este botão encerra a função de georrastreamento. 
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de espacialização no quadro de desenho sendo que o no exemplo a entida-

de gráfica selecionada foi uma polilinha. 

 

 

Figura 18. Layer da Guia Vet –  

 

 
Figura 19. Sobreposição no módulo de espacialização 
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2.8. Imprimir 

 

          Uma das funções disponíveis no menu arquivo é a de imprimir o qua-

dro de desenho, com a figura nele contida  e no grau de zoom adotado. 

         A figura 20 ilustra a tela de impressão, a qual permite um preview 

desta impressão, sendo tambem possível a opção de configuração de im-

pressora. 

 

 

Figura 20. Imprimir quadro de desenho. 

 

2.9. Abrir Modelos Digitais – Shapes 

 

       Esta função tem aplicação na área de agricultura de precisão, e consis-

te em sobrepor no módulo básico de espacialização, modelos digitais de 

fertilidade, produtividade e de aplicação que previamente tenham sido con-

vertidos para shapefiles. 

         O primeiro procedimento é do abrir shape do modelo digital e selecio-

nar o campo da tabela DBF com os dados que serão espacializados, se-

gundo um critério de classes, que podem ser fixas ou variáveis. 
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            A figura 21, mostra esta primeira etapa com a definição do shape e a 

seleção do campo da tabela. 

 

 

 

 
Figura 21. Abrindo o Shape File de Modelo Digital. 

 

       A continuidade do processo, consiste em uma vez definido o tipo de 

visualização, o número de classes e o intervalo, selecionar  o padrão de 

cores e processar a função, e o resultado será a apresentação do mapa de 

classes e a correspondente legenda de cores,classes e área ocupada por 

cada classe. 

     A Figura 22 apresenta esta etapa descrita acima.  

 

 

Localizar o shape do MD 

Abrir o Shape: 

Mostra o desenho  

Apresenta os campos de dados 

Selecionar o campo de dados 

Informar o número de 
classes e selecionar se 
fixas ou variáveis 
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Figura 22. Mapas das Classes do Shape. 

 

      Para visualizar no quadro de desenho do módulo básico, deve-se pres-

sionar o botão <Transferir>, que na sequência o mapa será apresentado 

neste quadro juntamente com a legenda de cores. 

       No caso de houverem outros shapes abertos, o mapa de classes do 

shape de modelos digitais, será sobreposto a estes, e será identificado 

como um novo layer. 

 

Selecionar o Padrão de Cores 

Processar: Calcula a distribuição 
das classes e apresenta o mapa 

Legenda e Mapa das Classes, após 
executar a função: Processar 

Executar a função Transferir, para apresentar a 
Legenda e o mapa no quadro de desenho, em 
sobreposição 
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Figura 23. Mapa de Classes de Shape de Modelo Digital 

 

2.10. Abrir Shapes de Sistemas Viários 

 

       Uma das funções disponíveis no módulo básico de espacialização, é o 

cálculo e apresentação de percursos entre dois ou mais pontos, localizados 

sobre uma rede viária, que consiste em um arquivo shape, cujas junções 

entre as vias sejam nós assim identificados em um arquivo RTN ( road traf-

fic network), que deve acompanhar o Shape File do sistema viário carrega-

do. 

      Na instalação do Sistema Campeiro, é inserido na pasta 

c:\campeiro7\mapas\shapes\rede_viaria_rs, um arquivo shape do sistema 

viário das estradas do Rio Grande do Sul, com o respectivo arquivo .rtn 

associado. 

       Não esta operacional no programa uma função de cálculo deste tipo de 

arquivo, entretanto vários outros softwares de geoprocessamento executam 

a estruturação desse arquivo, e mesmo o usuário pode nos encaminhar o 

shape viário, que a equipe tecnica do Laboratório gera este arquivo. 

      A figura 24 mostra o arquivo shape das estradas do Rio Grande do Sul, 

carregado no quadro de desenho. Observar que este arquivo deve ser car-

regado por esta opção do menu arquivo, e não pela opção Abrir arquivo 

Mapa sobreposto 

Legenda das Classes, 
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shape. E uma vez aberto deverá ser ativado para processar cálculos de 

percursos, conforme será demonstrado posteriormente neste manual. 

.

 

Figura 24. Arquivo Shape de Rede de Estradas 

 

 

2.11. Banco de Dados Geográfico 

 

       Função para abrir tabelas de banco de dados geográficos em padrão 

MS ACCESS, que tenham campos de posicionamento geográfico (latitude e 

longitude), com o objetivo espacializar pontos a partir de seleção e filtro de 

atributos conforme critérios pré-estabelecidos. Estas tabelas devem arma-

zenar conjuntos de pontos georreferenciados com coordenadas em graus 

decimais, sendo as mesmas dispostas em campos distintos. 

      Esses Bancos de Dados Geográficos podem ter uma origem externa ou 

então modelados e estruturados na rotina de criação de BDs geo do próprio 

programa. O importante que estes bancos tenham uma tabela que identifi-

que coordenadas geográficas em graus decimais e que o armazenamento 

seja de entidades pontuais. Por exemplo, pontos de localização de árvores, 

minas, postes, escolas, hospitais,sedes de propriedades,abrigos, pontes 

etc. 

Ativar Rede de Estradas 

Shape de Estradas 
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      A figura 25 mostra a rotina de edição de bancos de dados geográficos 

com a seleção de uma tabela de cadastro de produtores de leite. Observe-

se na figura que cada linha corresponde a uma propriedade produtora e 

com dois campos definindo o posicionamento geográfico da mesma.  

 

 

 

Figura 25. Banco de Dados Geográfico. Tabela de Cadastro Georreferenci-

ado 

 

       Os passos para visualizar os pontos georreferenciados no quadro de 

desenho após abrir o formulário de BD-Geográfico são: 

a) Abrir Banco de Dados 

b) Selecionar a tabela de dados geográfica 

c) Identificar os campos de latitude e longitude 

d) Estruturar um ou mais filtros de consulta com definição de critérios. 

e) Cada filtro  que é estruturado deve ser confirmado 

f) Concluindo a etapa de filtros, resumir a consulta para espacializar os 

pontos. 

g) Definir a espacialização 

    - Formato do ponto 

    - Nome do layer 

h) Executar o procedimento 

       O formulário de estruturação dessa pesquisa espacial esta ilustrado na 

figura 26 e a figura 27 mostra o resultado da pesquisa sobre um shape 

aberto anteriormente. 

 

Seleção do BD: Seleção da tabela de dados 

Dados de localização 
georreferenciada 
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Figura 26. Estruturação de  pesquisa espacial com banco de dados geográ-

ficos 

 

 
Figura 27. Espacialização do layer de pontos da consulta 

 

 

Relação dos filtros 
estruturados 

Definição do Layer 

Pontos espacializados 
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2.12. Função Merge. 

 

      Função de operação com arquivos shape que consiste em gerar em 

novo arquivo, dois arquivos distintos que tenham a mesma estrutura de 

dados (DBF) ou ainda acrescer o conteúdo de um deles no outro arquivo. 

     Esta função é ilustrada com o seguinte exemplo: 

     Na pasta c:\campeiro7\mapas\shapes\shapes_brasil, estão localizados 

os arquivos shape de todos os estados brasileiros, os quais tem a mesma 

estrutura de dados na tabela DBF. 

      É necessário identificar os dois shapes como sendo de origem e de 

destino. No exemplo foram selecionados os shapes de dois estados para 

gerar um terceiro shape. (figura 28) 

- Shape de origem S1: Paraná 

- Shape de destino S2; Rio Grande do Sul 

      Ao recuperar S1 e S2 são apresentados para cada um o tipo de entida-

de gráfica e a unidade das coordenadas geográficas. 

    As operações que podem ser realizadas são: Salvar os dois shapes 

agrupados em um terceiro, ou então agrupar o S1 em S2 

   No exemplo foi gerado S3 o qual é visualizado na figura 29. Este arquivo é 

salvo na mesma pasta do arquivo S2 

    

 
Figura 28. Função MERGE 
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Figura 29. Arquivo shape gerado pela junção de dois shapes 

 

2.13. Salvar quadro de desenho como imagem georreferenciada 

 

       O conteúdo ativo e visível do quadro de desenho, alem da possibilidade 

de impressão conforme apresentado anteriormente, pode ser salvo como 

uma imagem digital em duas opções: 

a) Salvar como Imagem Geotiff/UTM 

     O quadro de desenho é salvo em uma imagem de formato TIF e é asso-

ciado com o mesmo nome da imagem um arquivo texto de georreferência 

com a extensão TFW, sendo essa georreferência expressa em coordenadas 

UTM. (o quadro de desenho deve estar configurado para UTM) 

b) Salvar como Imagem para Aplicativo Android – C7 

     Nesta opção a imagem é salva com o formato GIF e o arquivo de georre-

ferência associado tem o mesmo nome da imagem com a extensão TXT e 

as coordenadas do arquivo estão expressas em graus decimais. 

     Este processo objetiva produzir uma imagem georreferenciada para ser 

aberta e interpretada pelos aplicativos de geoprocessamento e topografia 

da série C7 do Sistema CR Campeiro, destinados para tablets e smartpho-

nes com o Sistema Android. 

     No dispositivo imagem e a georreferência devem ser colocados na pasta 

/campeiro/imagens 
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3. Barra Superior: Funções 

 

        A figura 30 apresenta a barra de botões superior que ativam e desati-

vam procedimentos relacionados com o quadro de desenho e com os layers 

nele inseridos. 

 

 

Figura 30. Botões de funções da barra superior. 

 

3.1. Funções do quadro de desenho: 

 

       Estas funções correspondem as operações de zoom extendido, zoom 

in, zoom out e de movimentação, que são aplicadas diretamente sobre o 

quadro de desenho, alterando as condições de visualização dos layers e 

definindo a área de impressão e de exportação em arquivo de imagem.  

       Toda a vez que é modificado a visualização do quadro de desenho por 

ações de zoom é alterada a escala de representação gráfica dos layer. 

       Essa escala gráfica é apresentada no canto direito inferior do quadro de 

desenho, com o valor numérico apresentado em quilometros. 

 

3.2. Função Distância: 

 

       Essa função uma vez ativada permite que o usuário efetue medições 

lineares entre dois ou mais pontos, sendo desativada com um clique com o 

botão direito no ponto final do percurso. 

      Na medida que os pontos são clicados sobre o quadro de desenho é 

mostrada uma linha vermelha unindo os mesmos e a distância cumulativa 

em metros é apresentada em um quadro de texto no quadro de funções 

     A figura 31 ilustra em uma sequência de passos o procedimento de men-

surações lineares sobre o quadro de desenho 
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Figura 31. Função Distância 

 

3.3. Função Posição: 

 

          Função que ativa a recuperação das coordenadas de um ponto clica-

do sobre o quadro de desenho e as apresenta em quadro de texto.         

(Figura 32) 

         Este ponto a partir da definição da coordenadas pode ser visualizado 

no Google Maps se o computador do usuário estiver conectado na WEB 

 

 
Figura 32. Função Posição 

2.Inicio 

4.Final 

1.Ativa a função 

5.Apresentação da 
distância entre os 
pontos clicados - 
metros 

3.Percurso. Sequência 
de pontos clicados 

1. Ativa a função posição 

2. Ponto clicado 

3.Coordenadas 
do ponto 

4.Posicionar no 
GMAPS 
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       A posição do ponto no Gmaps esta apresentada na figura 33. 

 

 

Figura 33. Posição do ponto no Google Maps. 

 

3.4. Função Pontos Intermediários. 

 

      Essa função tem por objetivo capturar uma sequência de pontos para 

definir uma sequência de percurso sobre uma malha viária aberta no quadro 

de desenho. Antes de proceder a captura de pontos na malha deve ser 

ativada a rede, sendo que os pontos devem ser sequenciais no percurso 

desejado 

    A figura 34 apresenta uma malha sobre a qual foram clicados os pontos 

de um percurso.  

 

 
Figura 34. Função Pontos Intermediários 

 

1. Ativa a função pontos intermediários 

2. Pontos do percurso 

3. Número de pontos clicados 

4. Calcular percurso 
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        Ao calcular o percurso definido pelos pontos clicados é apresentado 

um relatório de sentidos e distâncias entre os mesmos (figura 35) e o mapa 

com a identificação do percurso e dos pontos. (figura36). 

 

 

Figura 35. Relatório do percurso. 

 

 

 

Figura 36. Desenho do percurso. 
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3.5. Função: Identificar valor de atributo do layer. 

 

     Todo o documento cartográfico (imagens, shapes, etc) aberto no quadro 

de desenho é considerado como um layer e cujos campos de dados porven-

tura vinculados como de uma tabela DBF podem ser selecionados e identifi-

cados sobre a entidade gráfica espacializada. 

      No exemplo da figura 37 encontra-se aberto um arquivo shape, cujo 

nome do layer é o nome do arquivo e com a seleção do campo desejado 

pode-se identificar os atributos do mesmo sobre o shape a partir da ativação 

da função. 

 

 

 

Figura 37.  Identificar valor de atributo 

 

3.6. Função: Pesquisa em Shapes – Polígonos 

 

      Esta função tem por objetivo identificar e recuperar os dados de um 

shape a partir da vetorização de um polígono diretamente sobre o shape. 

     Esta consulta espacial é apresentada em uma grade de dados e a mes-

ma pode ser salva como um novo arquivo shape. 

     A figura 38 mostra o processo de vetorização sobre o shape aberto, após 

a ativação da função e a figura 39 apresenta o resultado com os campos da 

tabela DBF das entidades inclusas na área de pesquisa. 

 

 

 

1. Fução de identificar valor de atributo 

2. Recupera campos do layer 

3. Seleção do campo 

4. Clicando no shape é 
identificado o atributo 
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Figura 38. Vetorização sobre shapes – Pesquisa Espacial 

 

 

 

 

Figura 39. Resultado da consulta espacial. 

 

 

 

Função de vetorização de área de pesquisa espacial sobre shape files 

Área de pesquisa espacial 

Grade de resultados da pesquisa espacial 

Opção de salvar a pesquisa como novo arquivo shape 
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3.7. Função: Pesquisa em Shapes – Círculo. 

 

       A função de área de pesquisa espacial sobre shapes delimitada por um 

círculo é similar a pesquisa por vetorização poligonal com o mesmo objetivo 

de retornar informações de elementos do layer ativo inseridos no interior da 

área de pesquisa. 

      A execução da operação consiste, após ativar a função, marcar um 

ponto central e com a ação do mouse ampliar o raio do círculo até a inclu-

são total da área de interesse. Ao encerrar a ação do mouse é retornado 

uma grade com os dados do layer, sendo que os mesmos podem ser salvos 

em um novo arquivo shape. As figuras 40 e 41 mostram respectivamente o 

procedimento da operação sobre o shape ativo e a grade de dados da con-

sulta espacial. 

 

 

Figura 40 – Pesquisa espacial – Círculos. 

 

      O novo arquivo shape resultante da pesquisa espacial é restrito a área 

da consulta e mantem a mesma estrutura de dados do shape original, con-

forme pode ser visualizado na figura 42, cujo arquivo apresentado é o da 

pesquisa ilustrada na figura 40. 
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Figura 41. Grade de dados da pesquisa espacial – Círculos 

 

 
Figura 42. Novo shape.resultande de pesquisa espacial 
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3.8. Função: Digitação Vetorial 

 

       Essa função uma vez ativada permite a digitação vetorial de entidades 

gráficas diretamente sobre o quadro de desenho, definindo pontos, linhas 

ou polígonos. Ao encerrar a digitação é apresentado um quadro de diálogo 

com a área do polígono digitado e a opção de salvar como um arquivo de 

coordenadas UTM no formato VET.  

     O botão com a opção de salvar a digitação como um arquivo GeoTXT 

esta disposto na barra lateral de botões 

    Em outras rotinas do programa esses arquivos podem ser convertidos e 

salvos em outros formatos como: Shapefiles, KML, GPX, DXF. 

 

 

 

 

Figura 43. Vetorização de pontos/linhas/polígonos 

 

 

 

1. Ativa a função de digitação 2. Desativa e abre a opção de salvar 

Vetorização 

Quadro após desativar a função: 
1 - Área do polígono (ha) 
2 - Opção de salvar VET 

Opção: 
Salvar GeoTXT 
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3.9. Funções Complementares 

 

    Na barra superior de botões constam algumas outras funções como: 

a) Limpar quadro de desenho. 

    Função que apaga todos os layers inseridos no quadro de desenho. Re-

seta o quadro para inserção de novos objetos. 

b) Ampliar quadro de desenho. 

    Amplia o quadro de desenho a partir da inativação do “frame” de fun-

ções,sendo essa função reversível. 

c) Encerra operação de georastreamento. 

   Quando ativada a função de georastreamento a partir da abertura de 

arquivo de coordenadas GeoTXT, esse botão desativa a função. 

d) Padrão UTM. 

   Quando marcado  o quadro de desenho somente aceita sobreposição de 

arquivos e imagens com georreferência em UTM e quando desmarcado o 

padrão de coordenadas é em graus geográficos decimais. 
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4. Barra Lateral: Funções 

 

        A figura 44 mostra a barra de botões que é disposta lateralmente à 

esquerda do quadro de desenho. 

       Praticamente todos eles são botões de atalhos de funções disponíveis 

no menu arquivo e detalhadas em item anterior. 

         

 

 

Figura 44. Botões da barra lateral 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abre arquivo shape 

Abre arquivo VET 

Abre arquivo KML -GoogleEarth 

Abre arquivo GeoTXT 

Abre imagem georreferenciada 

Abre arquivo shape de rede viária 

Abre shape  de Modelo Digital - AP 

Salva vetorização como GeoTXT 

Apaga layers temporários 

Funções desativadas na atula versão 
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5. Quadro “Frame” de Operações. 

 

       Neste quadro “frame” de operações uma série de funções estão dispo-

níveis, além de outros elementos indicativos de processamentos executados 

por outras funções, algumas das quais foram descritas anteriormente. 

      Essas operações estão agrupadas em tres grupos distintos: 

- Layers 

- Funções 

- Propriedade (Cadastro Espacial) 

    As figuras 45, 46 e 47 apresentam as telas desses tres grupos: 

 

 

Figura 45. Grupo Layer 

Identificação e estrutura dos layers 
abertos no quadro de  desenho 

Operações de filtros  sobre arquivos 
shapes  

Abre arquivo shape de países,UF, depar-
tamentos, provincias e municípios, con-
forme seleção 
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Figura 46. Grupo Funções 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro de operações  da função posição 

Operações com shapes de redes de 
estradas – Cálculo de percursos 

Apresentação de resultados de: 
-Distâncias entre pontos 
-Áreas vetorizadas 

  

Definição de escala para o quadro de 
desenho.  

Informação de Datum e MC 

Forma de apresentação de shapes de 
polígonos. Preenchimento e espessura 

Coordenadas na posição do mouse 
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Figura 47. Grupo Propriedade (Cadastro Espacial) 

 

    Como já comentado, algumas dessas funções dos grupos de operações 

foram descritas e exemplificadas em itens anteriores e na sequência serão 

apresentadas novas funções do módulo de espacialização de mapas, sha-

pes e imagens. 

 

 

 

 

 

 

Espacialização de pontos identificado-
res de propriedades indexadas na base 
de dados 

Funções do Cadastro Espacial 
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5.1  Grupo Layers 

 

5.1.1.  Layers 

 

       Como layer entende-se todo o arquivo shape ou imagem aberto e es-

pacializado no quadro de desenho, sendo esse layer identificado pelo nome 

do arquivo. 

      Um layer quando aberto, ele é automaticamente ativado, isto é, ele é 

visivel no quadro de desenho e seus campos de dados podem ser consulta-

dos por pesquisa espaciais de identificação ou de filtros. 

       A opção <Desativar> inabilita temporariamente o layer e o torna invisi-

vel no quadro de desenho, sendo que a opção <Ativar> retorna o layer ao 

status anterior. 

    A opção <Excluir> elimina o layer da estrutura de visualização atual do 

quadro de desenho. 

  A opção <Salvar>  registra em novo arquivo shape o layer ativo. 

  Como layer ativo entende-se o layer mostrado no quadro de texto da sele-

ção, e os campos de sua estrutura são mostrados no quadro de <Campos 

do Layer>. 

   A figura 48 apresenta o quadro de operações com layers. 

      

 

Figura 48. Quadro de Layers 

 

     Todos os procedimentos de pesquisa espacial, identificação e registros 

de dados no quadro de desenho são realizados considerando o layer ativo, 

sendo que o primeiro layer aberto define o sistema de coordenadas do qua-

dro de desenho e as demais sobreposições sobre o mesmo. 

 

        

Recuperar campos do layer 

Opções 

Campos do Layer. 
Relacionados a partir do botão 
recuperar campos. 
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5.1.2.  Filtros de Pesquisa Espacial 

 

     Em item anterior foram demontradas operações de consulta espacial que 

selecionavam partes de um layer de arquivo shape e possibilitavam salvar 

essa seleção em um novo arquivo shape. 

    A pesquisa por filtros consiste em aplicar critérios de pesquisa sobre o 

layer ativo, visualizar no quadro de desenho esses critérios e salvar especi-

ficamente essa consulta como um novo arquivo shape. 

    No exemplo, figura 49, esta em foco um shape de aplicação de adubo 

com cada célula com um valor específico de aplicação. 

 

 
Figura 49. Filtro de Pesquisa Espacial 

 

    O resultado da pesquisa espacial através da especificação de um critério 

de filtro nos dados originais, pode ser salvo como um novo arquivo shape 

mantendo a estrutura de dados do shape base. A figura 50 mostra a espaci-

alização do arquivo salvo na pesquisa da figura 49. 

   Neste exemplo o filtro de pesquisa foi feito considerando valores numéri-

cos, mas a pesquisa pode ser realizada tambem a partir de critérios alfanu-

méricos como nome de ruas, cidades e outros identificadores. 
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Figura 50. Arquivo shape de pesquisa de filtro espacial 

 

     A figura 51 ilustra uma pesquisa com critérios alfanuméricos, no caso o 

shape do estado do Paraná com a seleção da Mesoregião  “OESTE 

PARANAENSE” , a qual no critério tem que ser especificada entre aspas. 

 

 

 
Figura 51. Filtro de pesquisa alfa-numérico. 
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5.1.3.  Espacialização de shapes de limites politícos de países, estados 

e municípios. 

 

      O Sistema CR Campeiro apresenta incorporado em sua base de dados 

espaciais, os arquivos shapes de limites políticos administrativos do Brasil e 

de alguns países da América do Sul. 

     A fonte desse dados espaciais  são: 

- Brasil : http://www.ibge.gov.br 

- Argentina,Bolivia,Paraguay,Peru e Uruguay: http://www.diva-gis.org 

     A hierarquia dos dados é a seguinte: 

- Pais 

- Unidade da Federação, Departamento ou Provincia. 

- Município ou Distrito 

     Na figura 52 estão selecionados e visualizados no quadro de desenho 

Pais – Brasil 

UF – Paraná 

Município - Astorga 

 

 

 

 

Figura 52. Espacialização de entidades politico administrativas 

 

http://www.ibge.gov.br/
http://www.diva-gis.org/
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    Nesta função qualquer entidade político administrativa pode ser selecio-

nada de forma individual, isto é, pode  ser escolhido somente o município 

para ser visualizado no quadro de desenho, ou então um estado ou uma 

província de algum dos países sulamericanos que consta na base de dados 

de shapes do programa. 

 

5.2. Grupo: Funções 

 

5.2.1 Coordenadas de Pontos: 

 

     Este quadro tem duplo objetivo: 

a) Apresentar as coordenadas de um ponto identificado por clique sobre o 

quadro de desenho, através da função Posição. 

b) Digitação de um par de coordenadas qualquer nas caixas de texto de 

Longitude e latitude (em graus decimais) e visualizar a correspondente 

posição sobre os layers espacializados no quadro de desenho. O preenchi-

mento das caixas de texto das coordenadas pode ser por digitação manual 

ou através de um processo de “colar” da área de transferência do windows. 

       O ponto cujas coordenadas constam no quadro pode ser visualizado no 

Google Maps se o computador estiver conectado na web. Na discussão da 

Função Posição esse procedimento foi demonstrado. 

 

5.2.2 Rede de Estradas 

 

      O objetivo dessa função é o traçado de rotas/percursos sobre um shape 

de malha viária com a definição de ponto inicial e ponto final e com a infor-

mação de pontos intermediários de passagem obrigatória. 

    Para utilizar essa função o shape da rede de estradas deve ser carregado 

através de opção específica no menu de arquivos e posteriormente ativada 

neste quadro conforme visualizado na figura 53 

 

 

 

Figura 53. Carregar e ativar Rede de Estradas. 

 

Opção do menu arquivo 

Relação de arquIvos SHP estradas 

Ativar a rede carregada 
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       Para executar essa função de rotas/percursos é necessário que o ar-

quivo RTN da rede viária esteja localizado na mesma pasta do arquivo. 

      O Sistema CR Campeiro não gera esse tipo de arquivo, mas usuário do 

programa pode enviar o shape de estradas que a equipe técnica do labora-

tório de geomáica estrutura o arquivo RTN correspondente  para o mesmo, 

sem quaisquer custos. 

      Na operacionalização da função todo o processo de definição de pontos 

deve ser feito com clique sobre os mesmos nas linhas de traçados das 

estradas utilizando a função de pontos intermediários conforme exemplifca-

do em item anterior. 

 

5.2.3 Cálculos sobre o Mapa 

 

       Neste quadro são apresentados resultados de duas funções que são 

ativadas na barra superior de botões: 

a) Distância entre pontos: 

    Expressa em metros a distância entre dois ou mais pontos a medida que 

os mesmos são clicados no quadro de desenho. 

b) Digitação Vetorial de Pontos. 

    Expressa em metros quadrados a superfície de um polígono que é vetori-

zado no quadro de desenho. 

 

5.2.4 Escala de Zoom 

 

     O usuário pode pré definir uma escala par o zoom no quadro de desenho 

antes de carregar qualquer shape ou imagem no mesmo. 

    Por padrão esta escala de zoom é definida pelo zoom extendido que 

consiste em ajustar na visualização todo o shape carregado, e apresentan-

do essa escala ajustada. 

    Marcando a opção Zoom e informando o módulo escalar o arquivo será 

carregado e visualizado conforme esta escala. 

   A figura 54 mostra um shape de município aberto em escala de zoom 

fixada em 1:250.000 e o mesmo shape em zoom máximo no quadro de 

desenho 

. 
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  Figura 54. Shapes com diferentes escalas de zoom no quadro de desenho. 

 

5.2.5 Critério de Visualização de Polígonos 

 

      Todo o shape de polígono aberto no quadro de desenho por condição 

padrão é visualizado com critério de transparência somente com a definição 

de limites e sendo esses limites traçados com a espessura de um pixel. 

      Neste quadro o usuário pode alterar essa condição padrão de forma a 

apresentar polígonos com preenchimento, sem definição de limites e espes-

sura variável. 

      A figura 55 apresenta o mesmo shape em duas situações: aberto na 

condição padrão e posteriormente aberto com critério de preenchimento e 

espessura na linha de limites de 10 pixeis. 

 

 t 

Figura 55. Visualização de polígonos transparentes e preenchidos 
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5.3. Grupo: Propriedade – Cadastro Espacial 

 

5.3.1 Visualizar Propriedades 

 

      Em todo o cadastro de propriedades podem ser inseridas informações 

de geoposicionamento referencial da localização da propriedade, alem das 

informações de endereço, município e UF. 

    Essa coordenadas de latitude e longitude devem ser digitadas em graus 

geográficos decimais no formulário de cadastro, sendo que este quadro esta 

sobreposto na figura 57 que exemplifica a função de visualizar pontos refe-

renciais de identificação de propriedades, lembrando que o cadastro espa-

cial registra as coordenadas do limite físico da propriedade, dos campos e 

talhões e outros usos da terra. 

    Para executar essa função é necessário antes abrir um shape base para 

sobrepor sobre o mesmo os pontos de localização das propriedades rurais 

cadastradas.  

     Esse shape base pode ser o shape do estado, do município, pode ser 

ainda uma imagem georreferenciada, sendo que alem da posição é apre-

sentado ainda o nome da propriedade. 

 

 

Figura 56. Visualização de pontos identificadores de propriedades 

 

 

 

Botão de visualizar propriedades 

Localização georreferenciada de 
propriedades cadastradas 

Quadro no formulário de cadastro: 
- Digitação de coordenadas 
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5.3.2 Visualizar Cadastro Espacial. 

 

       Essa função possibilita visualizar de forma isolada ou em sobreposição 

os elementos que constituem o cadastro espacial. 

       A sobreposição pode ser feita em shapes ou imagens georreferencia-

das, ou em relação a sim mesmos, como por exemplo: É aberto o limite da 

propriedade e sobre a mesma são abertos os limites de talhões, uso da 

terra, áreas de preservação permanente, reserva legal etc. 

       A hierarquia de seleção é: 

- Produtor Rural 

- Propriedades rurais vinculadas ao produtor selecionado 

- Talhões: Unidade de manejo agrícola ou floresta da propriedade 

- Campos/Pastos: Unidade de manejo pastoril da propriedade 

- APP - Áreas identificadas e cadastradas como de preservação permanen-

te. 

- RL - Áreas identificadas e cadastradas como de reserva legal 

- UT – Outros tipos de uso da terra cuja ocupação ou uso não corresponda 

aos elementos acima. 

    Essa estruturação de vinculação de áreas de interesse ambiental ao 

cadastro espacial da propriedade, é anterior as rotinas do Cadastro Ambien-

tal Rural implementadas a partir da versão 7.20 do CR Campeiro. 

    Assim sendo recomenda-se ao usuário utilizar as novas rotinas disponí-

veis do CAR quando se tratar de registro de áreas com fins de avaliação 

ambiental e com relação ao Cadastro Espacial utilizar para registro de uni-

dades de produção como talhões e campos. 

    A figura 57 mostra a hierarquia do cadastro espacial e a sequência de 

procedimentos a serem adotados para visualizar os elementos no quadro de 

desenho. 

    Esses elementos podem ser espacializados sobre o quadro de desenho 

vazio e nesse caso o primeiro elemento selecionado define a escala do 

quadro, ou então espacializados sobre mapas, shapes ou imagens georrefe-

renciadas.  

    O padrão das coordenadas é o de graus geográficos decimais, mas em 

caso de marcação da opção Padrão UTM, o cadastro de elementos da 

propriedade é realizado considerando essa projeção. 

   Os elementos do cadastro espacial são entidades gráficas do tipo polígo-

no e os critérios de sua visualização podem ser pré-estabelecidos. 
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Figura 57. Visualização do Cadastro Espacial 

 

      Quando for marcada a opção de salvar arquivo shape e for informado o 

nome do mesmo, ele é salvo na pasta c:\campeiro7\shapes, simultânea-

mente a visualização no quadro de desenho. 

     A figura 58 ilustra a sobreposição de um talhão sobre o limite da proprie-

dade. 

1. Selecionar o produtor rural 

2. Selecionar a popriedade rural 
    - Opção de visualizar 

3. a) Selecionar o talhão  
    - Opção de visualizar 

3. b) Selecionar o campo/pasto 
    - Opção de visualizar 

3. c) Selecionar índice de APP/ RL 
    - Opção de visualizar 

3. d) Selecionar tipo e índice de UT             
- Opção de visualizar 

4. Salvar a opção abaixo como 
arquivo shape 

5. Visualiza a propriedade e todos 
os talhões indexados a ela 

6. Visualiza a propriedade com os 
campos/pastos indexados 

7. Visualiza a propriedade com as 
áreas de APP e Reserva Legal 

8. Visualiza a propriedade com os 
elementos  de UT 
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Figura 58. Sobreposição de cadastro espacial no quadro de desenho 

 

5.3.3 Visualizar Modelo Digital de AP. 

 

      Esta função tem por finalidade visualizar no quadro de desenho um 

Modelo Digital de Agricultura de Precisão, seja de fertilidade, produtividade 

ou de aplicação em taxa variada que tenha sido estruturado e indexado a 

um talhão da propriedade. 

     Antes da execução da função é necessário selecionar o talhão de refe-

rência e ao ser acionada é aberto um formulário de recuperação de modelos 

digitais do tipo MDT ou MBA e estabelecer os critérios de estruturação da 

visualização seja por classes fixas ou variáveis. 

     A sequência de passos mostrada na figura 59 é a seguinte: 

a) Informar a natureza do modelo MDT ou MBA clicando no botão corres-

pondente. 

b) Os modelos são relacionados em um quadro de lista e selecionar o mo-

delo desejado. 

c) Abrir o Modelo. Ao executar essa operação é apresentado os valores 

máximos e mínimos dos dados do modelo. 

d) Informar o Meridiano Central do Fuso. As coordenadas do modelo estão 

em UTM e para serem visualizada no quadro é necessário converter as 

mesmas para geográficas e para tanto é necessário essa informação 

e) Informar o número de classes de visualização 

f) Em caso de: 

    Classes Fixas: Valor mínimo e intervalo de classe. 
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    Classes Variáveis: Identificador da classe e valor mínimo e máximo para 

cada classe. Confirmar ainda o tipo de modelo. 

g) Nome do shape temporário. Ao estruturar a visualização o sistema gera 

um arquivo shape das células do modelo e o salva na pasta 

c:\campeiro7\shapes. Por padrão esse nome é TMP050, mas o usuário 

pode nomear o arquivo a ser gerado com nome a sua escolha. 

h) Processar o MD: Operação que converte o Modelo Digital para arquivo 

shape de células. 

i) Processar Shape: Operação que realiza, com base nos critérios estabele-

cidos, a estruturação da visualização do shape temporário no formulário 

com o padrão de cores pré-selecionado. 

j) Processar a transferência para o quadro de desenho do módulo de espa-

cialização.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 59. Estruturação de visualização de Modelo Digital de AP 

Definir o tipo de modelo: MDT ou MBA 

Selecionar e abrir o modelo 

Transferir para o módulo de espacialização 

Resultados da visuali-
zação das classes: 
Mapa e Áreas 

Estruturar as classes 

Processar MD e SHP 
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       O shape e a legenda da distribuição de áreas são visualizados no mó-

dulo de espacialização após a transferência do formulário. Figura 60.  

 

 
Figura 60. Desenho das classes do MD e legenda das áreas das classes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

      

      

 

 

 

 

Legenda 

Desenho do MD 
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