Sumário
1 Apresentação...............................................................3
2 Consultas Gerais..........................................................3
3 Dados Estatísticos........................................................4
A Tabelas.................................................................................................................................................................. 4
B Filtro para Tabelas............................................................................................................................................. 7
I. Tela Principal do Filtro ............................................................................................................................. 7
II. Comparações.............................................................................................................................................. 9
III. Organize sua Tabela................................................................................................................................10
IV. Crie sua Fórmula .....................................................................................................................................12
C Cruzamento de Tabelas................................................................................................................................12
I. Campos Comuns às Tabelas: [Município]........................................................................................15
D Consultas por Território de Identidade...................................................................................................17

4 Mapa Interativo..........................................................17
A Agrupamentos Laterais................................................................................................................................18
I.

Agrupamento de Seleção....................................................................................................................18

II. Agrupamento de Filtro..........................................................................................................................19
III. Agrupamento de Métodos de Representação..............................................................................19
IV. Agrupamento de Cores a Serem Utilizadas...................................................................................19
V. Botões Gerar Tabela e Gerar Cartograma........................................................................................20
VI. Elementos do Cartograma...................................................................................................................21

5 Informações Municipais............................................23

1 Apresentação
O Sistema de Informações Municipais (SIM) é constituído por dados estatísticos e mapa
interativo e permite ao usuário várias formas de acesso. Trata-se de uma cesta de informações
que possibilitam uma visão sintética dos municípios. O pesquisador acessa essas informações
mediante o uso de “palavras-chave”, “temas” e “mapas interativos”.
Para o correto funcionamento do sistema, recomendamos a utilização das seguintes versões
dos navegadores:
33

Internet Explorer: versão 9.0 ou superior.

33

Firefox: versão 20.0 ou superior.

33

Google Chrome: versão 26.0 ou superior.

2 Consultas Gerais
Dados Estatísticos
Dividida em Tabelas e Cruzamento de Dados, essa seção permite ao usuário acesso a
informações relacionadas aos temas Economia, Social, Geoambiental e Infraestrutura, podendo
ainda ser efetuado o cruzamento dos dados das tabelas. As telas podem ser acessadas através
dos links Tabelas e Cruzamento de Dados.
Mapa Interativo
Nessa seção o usuário tem a possibilidade de visualizar um cartograma sobre o comportamento
de uma dada variável selecionada. A tela pode ser acessada através do link Mapa Interativo
exibido no menu do sistema.
Informações Municipais
Nessa seção o pesquisador tem acesso a todas as informações existentes no banco de dados
por município. A pesquisa poderá ser feita de maneira resumida ou de forma avançada, com
a possibilidade de selecionar os municípios pertencentes a uma ou mais regionalizações
desejadas. A tela pode ser acessada através do link Informações Municipais exibido no
menu do sistema.
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3 Dados Estatísticos
A Tabelas
Neste espaço é possível consultar os dados estatísticos disponibilizados pela SEI em formato
de tabela dinâmica. Ao acessar o link Dados Estatísticos -> Tabelas, o sistema exibe a tela
conforme imagem abaixo:

O usuário pode acessar as tabelas de três formas:
1.

Informando o número da tabela
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2.

Informando um assunto

3.

Escolhendo um tema e depois um subtema
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Ao realizar uma consulta, o sistema exibe a tabela selecionada, como no exemplo abaixo:

O botão Cartograma possibilita a geração do cartograma da referida tabela, permitindo
ainda maior manipulação dos dados, conforme detalhado na seção Mapa Interativo.
O botão Metadados exibe em uma janela todos os metadados relacionados à tabela
consultada, conforme exemplo abaixo:
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B

Filtro para Tabelas

Os recursos de manipulação de tabelas, disponíveis na opção Filtro, possibilitam os critérios
para a consulta, tornando-a mais rápida. Todos os campos para o filtro são opções.
Você poderá pesquisar a partir dos critérios exibidos clicando nas caixas de seleção, escolhendo
os itens e clicando no botão pesquisar, ou, se desejar, poderá clicar nas abas disponíveis (telas
opcionais) para visualizar outras opções oferecidas.

I.

ll

Tela Principal do Filtro

ll

Comparações

ll

Organize sua Tabela

ll

Crie sua Fórmula

Tela Principal do Filtro

tt A Tela Principal do Filtro oferece as seguintes opções:
ll
ll
ll
ll

Campos para montagem dos critérios de busca
Ordenação de campos (mudando a ordem dos dados da pesquisa)
Agrupamento de campos
Filtro por região

tt Campos para montagem dos critérios de busca
Para visualizar a lista dos itens disponíveis em cada campo, clique nos botões
para abrir a caixa com os itens.
para fechar a caixa com os itens (exibido quando a lista está aberta). Uma vez aberta a caixa,
selecione o item que quer utilizar. Você pode selecionar um item, alguns itens (seguidos ou alternados,
utilizando a tecla “Crtl” + clique no item desejado) ou toda a lista de itens.
A cada lista aberta – clique novamente na ”seta vermelha” para fechar a lista exibida.
tt Ordenação de campos (mudando a ordem dos dados da pesquisa)
Por padrão, os dados da pesquisa são exibidos em ordem crescente. Para mudar a ordem, marque:
para ordem crescente
para ordem decrescente
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tt Agrupamento de campos
A seleção da caixa Agrupar, referente a um determinado campo da tabela, tem a função de totalizar os
valores do campo, somando os valores quantitativos correspondentes.
Exemplo:
Tabela selecionada
presumindo que exista uma tabela com dados das quantidades comercializadas de diversos produtos,
em determinados anos, para vários municípios. Portanto, são quatro campos: município, ano, produto
e valor.
Filtro
agrupamento dos dados pelo campo que lista os produtos.
Resultado
tabela com apenas uma informação para cada combinação de município e ano, exibindo três campos:
município, ano e total comercializado (somatório das quantidades comercializadas dos diversos
produtos).
tt Filtro por região (Opção disponibilizada quando a tabela tem informações por município)
Ao clicar no link Região, disponível na tela principal do filtro, é exibida uma janela que permite selecionar
os municípios pertencentes a uma determinada região.
Para fazer o filtro por região
Na lista Tipo de Região, selecione a opção que deseja usando as setas de rolagem. Ao fazer a seleção, as
regiões correspondentes serão exibidas na caixa Região.

Marque as regiões desejadas e clique no botão
região escolhida façam parte da pesquisa desejada.

para que todos os municípios referentes à

Note que, na caixa de listagem Municípios, os municípios pertencentes à região escolhida ficam,
automaticamente, selecionados.
A cada nova seleção, os municípios pertencentes à região escolhida são acrescidos aos que já estavam
selecionados. Caso você queira realmente uma nova seleção, desmarque os municípios selecionados e
escolha a nova região.
Para efetivar a pesquisa, clique no botão
exibida após o clique no botão CONFIRMA.

disponibilizado na tela principal de filtro,
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II. Comparações

tt A tela Comparações permite:
ll
ll
ll
ll

Ocultar campos
Comparar campos
Combinar critérios
Ordenar campos

tt Ocultar campos
Caso necessite ocultar algum item do Campo 1, basta clicar na coluna Ocultar. Para voltar a exibir, clique
novamente para desmarcar.

tt Comparar campos
Use critérios específicos de busca através dos operadores (=), (#), (>), (<), (>=), (<=).
São disponibilizadas duas formas (mutuamente exclusivas) de comparar cada campo:
nn Comparação de campo com valor
nn Comparação de campo com campo

Poderão ser comparados vários campos ao mesmo tempo, porém deverá existir coerência na
determinação do critério, para que os critérios não se anulem.
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Combinar critérios
É possível fazer a combinação de mais de um critério para campo quantitativo. Para isso, basta selecionar:
nn “E” - indica que para um registro ser mostrado todos os critérios devem ser verdadeiros.
nn “OU” - indica que o registro será mostrado caso pelo menos um dos critérios seja verdadeiro.

tt Ordenar campos
Por padrão, os dados da pesquisa são exibios em ordem crescente. Para mudar a ordem, marque:
para ordem crescente
para ordem decrescente

III. Organize sua Tabela

Na tela Organize sua Tabela é possível:
nn Organizar adequadamente os dados da tabela.
nn Estabelecer a ordem que os campos ocuparão na tabela.
nn Alterar a exibição de um campo: na linha, na coluna ou no cabeçalho.

Nessa tela também é possível determinar que os campos com apenas um item na seleção sejam
apresentados no cabeçalho. Para isso, basta marcar a caixa de seleção que fica no rodapé da tela Organize sua
Tabela.
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tt Organizar adequadamente os dados da tabela
Campos na linha (padrão para a maioria dos campos)
O nome do campo será mostrado no cabeçalho da coluna, e os dados de cada registro serão mostrados
nas linhas da tabela.
Campos na coluna
Os dados de um determinado campo serão mostrados no cabeçalho, abaixo do nome do campo,
criando uma nova coluna para cada dado distinto.
Neste caso, os campos quantitativos serão distribuídos entre as colunas.
Campos no cabeçalho
O nome do campo será mostrado no cabeçalho da tabela, acima de todos os outros campos, e será
efetuado o agrupamento dos dados referentes ao campo que será exibido no cabeçalho.
Neste caso, os campos quantitativos serão agrupados, ou seja, somados de acordo com o campo
escolhido para o cabeçalho e exibidos na coluna correspondente.
Campos variáveis
São os campos quantitativos da tabela.
Se uma tabela não possuir campo quantitativo, esta opção não será disponibilizada.
tt Estabelecer a ordem que os campos ocuparão na tabela
Clique sobre o ícone Abrir lista
para visualizar o nome de todos os campos. A seguir, clique sobre
o nome do campo que deseja e utilize as setas
ou
, para mudar a sua ordem.Para fechar a
lista, utilize o ícone Fechar lista
.
tt Alterar a exibição de um campo: na linha, na coluna ou no cabeçalho
Na lista Campos na linha
Selecione o nome do campo que deseja e clique sobre o botão
para mover o campo para o final
da lista Campos na coluna ou
para mover o campo para o final da lista Campos no cabeçalho.
Na lista Campos na coluna
Selecione o nome do campo que deseja e clique sobre o botão
para mover o campo para o final
da lista Campos na linha ou
para mover o campo para o final da lista Campos no cabeçalho.
Na lista Campos no cabeçalho
para mover o campo para o final
Selecione o nome do campo que deseja e clique sobre o botão
da lista Campos na linha ou
para mover o campo para o final da lista Campos na coluna.
Obs: Os campos variáveis, por serem quantitativos, não podem ser exibidos em colunas ou em
cabeçalhos. Para esses campos, só são disponibilizadas opções para alterar a sua ORDEM de exibição.

11

IV. Crie sua Fórmula

Para a criação de uma fórmula aplicada aos dados
Nomeie a coluna de fórmula a ser criada usando a caixa Nome. Em Campos, clique sobre o nome do
campo que deseja integrar à fórmula. Em seguida, clique no botão
para adicionar o campo
escolhido à caixa Fórmula, intercalando-o com os sinais matemáticos disponibilizados
Note que apenas campos quantitativos podem fazer parte da expressão. Na caixa Decimais, indique a
quantidade de casas que os dados da coluna da fórmula deverão exibir. Caso deseje que os dados na tabela
sejam exibidos em ordem decrescente, marque a caixa correspondente
.

C Cruzamento de Tabelas
Para realizar consultas totalizadas por território de identidade, é necessário executar os seguintes passos:
Nesta seção é possível realizar consultas totalizadas por território de identidade. Ao acessar o link Dados
Estatísticos -> Cruzamento de Tabelas, o sistema exibe a tela conforme imagem abaixo:

A tabela pode ser identificada através de uma palavra-chave, conforme exemplo:
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Ou ainda, a tabela pode ser identificada através de um tema e subtemas, conforme exemplo:

Depois de selecionado o subtema, uma lista de tabelas referentes a ele é exibida:
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Após a seleção da primeira tabela, é necessário selecionar outra(s) tabela(s) para que se possa efetuar o
cruzamento. Conforme exemplo:

As tabelas devem possuir campos em comum. Observe que as tabelas selecionadas foram enviadas
para uma área à direita da tela para serem pesquisadas.
Para que sejam agrupados por uma divisão territorial, como território de identidade, região econômica
ou outra disponível, clique no botão:
		

O sistema automaticamente vai incluir a tabela de municípios por região (t3) e verificar quais são os
campos em comum. Caso não haja nenhum campo em comum entre as tabelas, será exibida uma
mensagem de erro. Do contrário, os campos em comum serão listados. Ex:
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I.

Campos Comuns às Tabelas: [Município]
Para que seja realizada a junção das tabelas, clique no botão:

Observe que normalmente a próxima tela não retorna o resultado do cruzamento, pois a junção de
tabelas gera um grande número de informações que necessitam de uma maior definição do que se
deseja consultar. Portanto, nesse momento, deverão ser aplicados FILTROS. Essa filtragem é necessária
para diminuir a quantidade de informação que será exibida, resultado das tabelas cruzadas. O número
máximo de registros definidos para exibição em tela é de 5.000 – sendo mostrados de 500 em 500.

Caso não seja necessária a visualização na tela, é possível também clicar no ícone
para exportar a tabela para o formato “.CSV” – compatível com Excel, LibreOffice, dentre outros – e
trabalhar com os dados livremente – agregando novos valores e construindo fórmulas mais complexas.
Para estabelecer os critérios para consulta, informe os parâmetros com o maior nível de detalhe possível,
exemplo:
nn Tipo de região: selecione territórios de identidade.
nn Região: selecione uma região ou todas que desejar.
nn Município: não precisa ser selecionado, mas deve ser marcado no campo AGRUPAR.
nn Ano: selecione o ano desejado ou uma série histórica.
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Após a seleção dos filtros, clique no botão Pesquisar:
Aparecerá a tabela com o resultado FILTRADO do CRUZAMENTO. Se o número de linhas for superior
à quantidade máxima permitida (no caso 5.000 registros), volte ao filtro e diminua o seu critério de
busca.
Na tela de filtro é possível utilizar funcionalidades mais avançadas clicando nas outras abas disponíveis:
COMPARAÇÕES; ORGANIZE SUA TABELA; CRIE SUA FÓRMULA.
Toda vez que for selecionado um critério para consulta, deverá ser acionado o botão PESQUISAR, para
que a tabela seja atualizada.
Algumas tabelas podem possuir unidades de medida diferentes. Neste caso, a totalização não poderá
ser realizada.
Se a opção AGRUPAR não for selecionada, os dados não serão totalizados.
As informações serão totalizadas por região dos territórios de identidade, conforme exemplo abaixo:
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D Consultas por Território de Identidade
Para obter as informações por território de identidade é necessário utilizar as orientações do tópico
“Cruzamento de Tabelas”, escolher uma tabela que possua as informações por município e seguir as
orientações abaixo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Escolher a tabela que possui as informações desejadas.
Clicar no botão “Cruzamento por divisão territorial”.
Clicar no botão “Visualizar resultado”.
Clicar na opção “Filtro”, localizada no cabeçalho da tabela.
Marcar a opção “Agrupar”, ao lado do campo município.
Selecionar a opção “Territórios de identidade” na lista “Tipo de Região”.
Selecionar o(s) território(s) na lista de “Região”.
Selecionar o ano que deseja.

Clicar na opção “Pesquisar”.

4 Mapa Interativo
A seção Mapa Interativo possibilita a geração de cartogramas do estado da Bahia, baseados
em tabelas selecionadas, e ainda a visualização das tabelas desejadas. A funcionalidade para
geração do cartograma pode ser acionada através do botão Cartograma, exibido na consulta
na tela Dados Estatísticos -> Tabela. Ao acessar o link Mapa Interativo, o sistema exibe a tela
conforme imagem abaixo:
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A Agrupamentos Laterais
No menu lateral encontram-se todos os agrupamentos que possibilitam a geração do cartograma,
conforme imagem abaixo:

Os agrupamentos disponíveis são:
ll
ll
ll
ll
ll

I.

Seleção
Filtros
Método de Representação
Cores a serem utilizadas
Botões Gerar Tabela e Gerar Cartograma

Agrupamento de Seleção
O agrupamento chamado Seleção possui quatro caixas de seleção a serem preenchidas:
ll
ll
ll
ll

Tema
Subtema
Tabela
Variável

Para a geração do mapa, é imprescindível que todas as caixas estejam preenchidas.
Após a escolha do tema, o campo Subtema será preenchido conforme as opções associadas a Tema.
O mesmo ocorre com o campo Tabela. Após a escolha da Tabela, o agrupamento de Filtros será

18

aberto com caixas de seleções referentes aos campos qualitativos da tabela contendo exatamente
as informações existentes nesses campos. O usuário poderá, se desejar, selecionar algumas dessas
informações para filtrar mais ainda o resultado que será mostrado no mapa.
Veja na próxima figura a tela de Menu com o agrupamento de Seleção preenchido:

II. Agrupamento de Filtro
Este agrupamento possibilita ao usuário selecionar um ou mais municípios e um ou mais anos para
geração das informações. O agrupamento só será exibido após a seleção do campo Tabela.

III. Agrupamento de Métodos de Representação
Este agrupamento refere-se à forma como as informações serão agrupadas em relação às faixas no mapa
e na legenda, conforme imagem abaixo:

Existem três opções disponíveis neste agrupamento:
nn Grupos de Valores – com limite de 02 a 08
nn Faixas de Valores (intervalos iguais) – com limite de 02 a 08
nn Personalizado – Nesta opção, o usuário determina os valores que estarão em cada faixa, podendo
aumentar ou diminuir a quantidade de faixas usando os botões Adiciona Faixa e Exclui Faixa.

IV. Agrupamento de Cores a Serem Utilizadas
Esse conjunto de cores determinará a coloração de cada faixa de valor existente no mapa. O usuário
poderá escolher qualquer uma das opções existentes, conforme a figura abaixo:
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tt Camadas disponíveis
nn Nome dos municípios
nn Limites dos territórios de identidade
nn Limites das regiões econômicas
nn Limites de municípios
nn Limite estadual

V. Botões Gerar Tabela e Gerar Cartograma
O botão Gerar Tabela, exibido na tela Mapa Interativo, possibilita ao usuário visualizar uma tabela
selecionada no campo Tabela no menu Seleção.
O botão Gerar Cartograma, exibido na tela Mapa Interativo, possibilita ao usuário visualizar uma tabela
selecionada no campo Tabela no menu Seleção. A figura abaixo ilustra um cartograma gerado:
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VI.

Elementos do Cartograma
O cartograma exibe um conjunto de informações:
nn Título da tabela
nn Barra de ferramentas com os recursos disponíveis no mapa
nn Escala do mapa
nn Mapa referência
nn Legenda

A legenda apresenta informações relativas ao mapa, que é montado de acordo com as seleções que
foram feitas pelo usuário, como no exemplo:
tt Identificação das áreas da legenda:
nn Cabeçalho: exibição da variável utilizada. No exemplo acima, variável Área Plantada.
nn Primeira coluna: quantidade de faixas de distribuição dos valores. No caso acima, cinco faixas.
nn Segunda coluna: valores da variável Área Plantada relativa aos municípios, obtida por um dos métodos de
representação.
nn As duas últimas colunas correspondem à quantidade de municípios na faixa e seu percentual.
nn Total: somatório dos municípios selecionados. Caso o usuário defina uma quantidade menor de municípios
no Filtro do Menu, o total dessa seleção será considerado como 100% na legenda para a seleção feita.
nn Rodapé: fonte da informação e nota relativa aos municípios que não possuírem valores para aquela variável
dentro da seleção realizada.

Na parte inferior do cartograma, conforme imagem abaixo, pode-se visualizar um conjunto de
informações que identificam:

nn Exibe a coordenada onde está o mouse
nn Exibe a escala do mapa
nn Permite centralizar o mapa em uma coordenada específica
nn Permite definir o cartograma na escala desejável
nn Visualiza histórico de manipulação
nn Permite resgatar o histórico
nn Permite alterar a quantidade de históricos disponíveis
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Na parte lateral do cartograma, conforme imagem abaixo, pode-se visualizar uma barra de ferramentas
que possibilita a melhor navegação no cartograma através de algumas funcionalidades a serem usadas
no mapa. Abaixo, observa-se na imagem o detalhamento destas:

⌂⌂ A figura ao lado tem a função de aumentar ou diminuir o zoom sobre o
mapa.

⌂⌂ Seleciona uma região do mapa definida pelo usuário.
⌂⌂ Desloca a visualização do mapa.
⌂⌂ Exibe informações gerais sobre o município.
⌂⌂ Exibe um quadrado com um pequeno zoom sobre a região em que o
mouse está localizado.
⌂⌂ Mede em linha reta distância entre pontos.
⌂⌂ Exibe o mapa de referência. No mapa um retângulo vermelho é mostrado
na região que estiver selecionada no cartograma.
⌂⌂ Fornece as coordenadas que limitam a visualização do cartograma.
⌂⌂ Redimensiona o cartograma de acordo com o tamanho de tela disponível.
⌂⌂ Abre uma janela de visualização e impressão do mapa com sua legenda.
⌂⌂ Exibe a legenda.
⌂⌂ Retorna o mapa ao tamanho e posição iniciais.
⌂⌂ Salvar imagens.
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5 Informações Municipais
Neste local é possível consultar as informações do estado da Bahia, que podem ser acessadas
de duas formas:

nn Selecione a forma de consulta desejada: Município ou Regionalização do Estado.
nn Caso seja selecionado um dos tipos de regionalização, serão exibidas as regiões para que sejam escolhidas,
conforme figura abaixo:

nn Caso a opção de seleção seja por município, os nomes dos municípios selecionados serão exibidos em um
retângulo abaixo do local no qual o nome é digitado. Por exemplo:

nn Durante a digitação, o site vai sugerir, entre os municípios cadastrados, os nomes que possuem a sequência
de letras digitadas.
nn Após a seleção dos municípios ou das regiões, será necessária a definição do tipo de pesquisa:
nn Pesquisa resumida: serão exibidas as informações municipais definidas pela SEI como mais relevantes
dentre as disponíveis em sua base de dados.
nn Pesquisa avançada: serão disponibilizadas as opções de filtro por palavra-chave ou tema e a escolha
da série histórica.
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De todas as formas, serão exibidos os resultados das pesquisas no formato abaixo, que
permite a impressão, a consulta dos metadados das tabelas ou a exportação da tabela para o
formato “.CSV” – compatível com Excel, LibreOffice, dentre outros – e trabalhar com os dados
livremente – agregando novos valores e construindo fórmulas mais complexas.
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