
Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites – LAPIS  
http://www.lapismet.com 

Campus A. C. Simões, BR 104 Norte, Tabuleiro do Martins 
57072-970 Maceió, AL – Brasil 
Fone/Fax: +55 (82) 3214-1376 

    

Tutorial SOS Brasil 

 

O Sistema de gestão da informação e Observação de indicadores 

Sócioeconômicas e ambientais para o Brasil (SOS Brasil) resulta de um amplo e 

coordenado esforço de articulação do LAPIS para organizar, monitorar e disponibilizar 

bases de informações georreferenciadas e espacializadas, via WEB, por meio da 

integração de dados oriundos das bases de diversas instituições no Brasil. 

 

 

1. Como acessar o sistema? 

 

Ao entrar na página do LAPIS (www.lapismet.com), caso seja o primeiro acesso, 

o usuário precisa realizar um cadastro para obter suas credenciais. 

 

http://www.lapismet.com/
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Ou se o usuário preferir o usuário pode entrar na página do SOS Brasil e ao final 

clicar no botão “cadastrar na Plataforma”. 
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1.1. Cadastro 

Após entrar na tela de cadastro o usuário precisa responder os formulários para 

receber suas credenciais. 

 

  

 

    

 

Todos os passos são obrigatórios para efetivação do cadastro 

1º – Nome e e-mail (obrigatório) 

2º – Instituição, telefone e interesse para o acesso 

3º – Sugestões de senha para acesso 

4º - Tela de conclusão (o usuário aguardará até 48 horas para receber suas credenciais) 
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1.2. Acesso a Plataforma 

Logo após receber suas credenciais o usuário entrará na tela de login da 

plataforma. 
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2. A Plataforma SOS Brasil 

A figura abaixo mostra a tela inicial da plataforma. 

 

 

 

(A) Reinicia o mapa para as configurações iniciais. 

(B) Desconecta da plataforma. 

(C) Adiciona camadas de acordo com o interesse do usuário, veja como funciona: 

 

O usuário pode fazer uma busca por “pesquisa”, por “assunto” ou por “região” (linha 

preta). Ao lado será mostrado a descrição da camada escolhida (linha vermelha). Ao 

término da escolha clique em “visualizar”. Repita esse mesmo procedimento quantas 

vezes forem necessárias. 
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(D) Visualiza as camadas escolhidas podendo alterar com a transparência, conforme 

desejar. 

 

(E) São as opções de mapa de fundo, que podem ser escolhidas conforme o interesse do 

usuário. 
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(F) Controladores do mapa. 

 

 Mover o mapa para qualquer direção; 

 Aumentar o mapa (zoom +); 

 Diminuir o mapa (zoom -); 

 Aumentar mapa por área selecionada (caixa de seleção); 

 Extensão anterior do mapa; 

 Extensão seguinte do mapa; 

 Informações das feições do mapa; 

 Adicionar coordenadas; 

 Imprimir mapa. 

 

 

(G)  Visualiza séries temporais por ponto ou raio de interesse. 

 

 

Para gerar as séries temporais o usuário precisa apertar o botão acima e aparecerá 

uma tela como mostra a figura seguinte. Na tela serão exibidas as bases de dados 

disponíveis. O usuário precisará selecionar o produto de interesse (1) e logo clicar em 

“selecionar” (2). 
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Após clicar em “selecionar” irá aparecer uma tela para escolha do ponto que deseja 

ser extraída a série temporal. Abaixo segue uma representação da tela exibida, onde o 

usuário poderá adicionar um ponto (1), nomear esse ponto (2), ou também pode adicionar 

um raio de interesse (3) escolhendo a distância em metros (4) dos pontos de influência. 

Após criado o ponto o usuário pode gerar o gráfico clicando no botão “Gerar gráfico” (5). 
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Logo após será gerada uma série temporal de acordo com a base de dados 

disponível para o produto selecionado. Na aba “Série Temporal” o usuário poderá 

adicionar outras séries temporais (1), selecionar um período específico (2), carregar uma 

série por intervalo de valores específicos (3), filtrar série por índices de suavização (4), 

agrupar dados por períodos (anos, meses, dias; média ou somatório, etc.) (5), e fazer o 

download da série (6). 

 

 

 
Entenda melhor as funções: 

(1) Ao clicar em “Dados Temporais” o usuário será redirecionado para a mesma tela 

que utilizou para gerar a série atual. Caso queira verificar outra variável, só precisa 

repetir todos os passos novamente. 

 

(2) Nessa função o usuário pode selecionar um período diferente do padrão 

(completo). A figura abaixo mostra dois períodos diferentes, o primeiro é o padrão 

(1984 – 2016) e o segundo é um específico (1988 – 2000). 
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(3) Nessa função o usuário pode selecionar um intervalo diferente do padrão 

estabelecido pelo sistema (máximo e minimo). A figura abaixo mostra um exemplo 

com dois intervalos diferentes, o primeiro é o padrão (0 – 0.7) e o segundo é um 

específico (0 – 0.3). 

 

 

 
(4) Filtros de suavização da série. O usuário poderá escolher qual o índice de filtragem 

para os dados conforme sua necessidade. Note na figura abaixo, mostra um 

exemplo entre a série normal e a filtrada (suavizada). 

 

 

 



Laboratório de Análise e Processamento de Imagens de Satélites – LAPIS  
http://www.lapismet.com 

Campus A. C. Simões, BR 104 Norte, Tabuleiro do Martins 
57072-970 Maceió, AL – Brasil 
Fone/Fax: +55 (82) 3214-1376 

(5) Com essa função o usuário pode fazer um agrupamento da série por média ou 

somatório, nos períodos ano, mês, dia ou Out-Abr. A figura abaixo mostra um 

exemplo da série normal e outra agrupada por ano (média). 

 

 

 
(6) Nessa função o usuário pode fazer o download da série no formato CSV. As figuras 

abaixo mostram como será o arquivo baixado. 

 

 

 
(H) Com a Inteligência Territorial o usuário poderá analisar e comparar informações sobre 

uso e cobertura do solo, das regiões disponíveis na plataforma. Na figura abaixo 

mostram os passos (1 – 5) que o usuário deve seguir para obter as informações da 

ferramenta. 
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(I) Tela de visualização das informações da plataforma. 


