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Criar modelo de dados 
“Mapa_Hipsometrico

1) Criar nome

2)Selecionar modelo 

“Temático”

3)Clicar em 3)Clicar em 

“Criar”

4)Adicionar 

classe 

temáticas

5)Clicar em 

“Criar”

6)Clicar em 

“Executar



7)Selecionar 
“Curvas de 
nível8)Ir em “MNT”  e 

depois selecionar 
“Fatiamento



9)Clicar em Categoria e selecionar 

Mapa-Hipsometrico

10) Escrever no PI “Mapa-

Hipsometrico”Hipsometrico”

11) Clicar em “definição de fatias



12)Selecionar 

passo “variavel”

13)Digitar “cota 
mínima e máxima” da 
área

14)Digitar “valor inicial 
e final” 

15)Clicar em “inserir”

16)Clicar em 
“executar”



18)Clicar nas

classes

17)Clicar em 

“associação de 

fatias

classes

19)E associar

20)Clicar em 

executar



21)Selecionar Mapa-

Hopsomterico

22)Selecionar 

“Matriz”

23)Desenhar



Recortar Plano de 
Informação

24)Selecionar o “limite” e 
“mapa_hipsometrico25)Ir em Ferramentas e selecionar

“recortar plano de informação”

26

27)Selecionar o 
PI “Limite”

28

29) Executar



30) Ir Visualização 

das classes definir 

cor para cada uma





Criar modelo de dados 
“Declividade

1) Criar nome

2)Selecionar modelo 

“MNT”

3)Clicar em 3)Clicar em 

“Criar”

4)Clicar em 

“Executar



5)Selecionar 
“Curvas de 
nível6)Ir em “MNT”  e 

depois selecionar 
Declividade



7)Selecionar “grade”

9)Selecionar Declividade

10)Selecionar Categoria de Saída 

“Declividade”

11)Executar



12)Selecionar 

Declividade

13)Selecionar Imagem

14)Desenhar



Criar modelo de dados 
“Mapa_Declividade”

14) Criar 

nome

15)Selecionar modelo 

“Temático”

16)Clicar em 16)Clicar em 

“Criar”

17)Adicionar 

classe 

temáticas

18)Clicar em 

“Criar”

19)Clicar em 

“Executar



20)Selecionar 
“Curvas de 
nível21)Ir em “MNT”  e 

depois selecionar 
“Fatiamento



22)Clicar em Categoria e 

selecionar Mapa-Declividade

23) Escrever no PI “Mapa-

Declividade”Declividade”

24) Clicar em “definição de fatias



25)Selecionar 

passo “variavel”

26)Digitar “valor inicial 
e final” 

27)Clicar em “inserir”

28)Clicar em 
“executar”



30)Clicar nas

classes

29)Clicar em 

“associação de 

fatias

classes

31)E associar

32)Clicar em 

executar



Selecionar o “mapa-

declividade” no painel 

de controle e 

desenhar

Ir em visualização e Ir em visualização e 

assoar cores a cada 

classe





Criar modelo de dados 
“Orientação”

1) Criar nome

2)Selecionar modelo 

“MNT”

3)Clicar em 3)Clicar em 

“Criar”

4)Clicar em 

“Executar



5)Selecionar 
“Curvas de 
nível6)Ir em “MNT”  e 

depois selecionar 
Declividade



7)Selecionar “grade”

9)Selecionar Exposição

10)Selecionar Categoria de Saída 

“Orientação”

11)Executar



Criar modelo de dados 
“Mapa_orientação”

125) Criar 

nome

13)Selecionar modelo 

“Temático”

14)Clicar em 14)Clicar em 

“Criar”

15)Adicionar 

classe 

temáticas

16)Clicar em 

“Criar”

17)Clicar em 

“Executar



18)Selecionar 
“Curvas de 
nível

19)Ir em “MNT”  e 
depois selecionar 
“Fatiamento



20)Clicar em Categoria e 

selecionar Mapa-Orientação

21) Escrever no PI “Mapa-

Orientação”Orientação”

22) Clicar em “definição de fatias



23)Selecionar 

passo “variavel”

24)Digitar “valor inicial 
e final” 

25)Clicar em “inserir”

26)Clicar em 
“executar”



28)Clicar nas

classes

27)Clicar em 

“associação de 

fatias

29)E associar

30)Clicar em 

executar



Selecionar o “mapa-

orientação” no painel 

de controle e 

desenhar

Ir em visualização e Ir em visualização e 

assoar cores a cada 

classe


