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Tabela de Conteúdos
Este guia explica como melhor aproveitar as funcionalidades de sua área de trabalho
UNBL na plataforma do UN Biodiversity Lab (UNBL). Se você tiver qualquer outra dúvida,
visite nossa página de suporte ou entre em contato conosco em
support@unbiodiversitylab.org.
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Aspectos básicos das Áreas de Trabalho UNBL
O que é uma área de trabalho UNBL?
As áreas de trabalho UNBL proporcionam uma área de trabalho segura dentro da UNBL onde dados
nacionais ou subnacionais podem ser adicionados e compartilhados com um conjunto de usuários
especificados. Elas oferecem uma área segura para colaborar em seus projetos, independentemente
da experiência em SIG.

Como posso solicitar uma área de trabalho UNBL?
As áreas de trabalho UNBL são concedidas a critério dos parceiros da UNBL. Para solicitar um área de
trabalho UNBL, por favor clique na aba “áreas de trabalho UNBL” na nossa página de apoio e
preencha o formulário.
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Visualizando a sua área de trabalho UNBL
Como posso acessar a(s) minha(s) área(s) de trabalho?
Se você é um usuário registrado que ao qual foi concedido acesso à(s) área(s) de trabalho UNBL, por
favor siga estes passos:
1. Faça o login na sua conta.
2. Clique no botão VISÃO DO MAPA. Isto irá exibir as áreas de trabalho às quais você pertence.
3. É possível visualizar os ativos (locais e camadas de informação) para cada área de trabalho
independentemente, ou para todas ao mesmo tempo. Marque as opções das áreas de trabalho
que pretende incluir na visualização. Nota: se nenhuma área de trabalho for selecionada, é
como se todas as áreas de trabalho fossem selecionadas.
4. Desmarque as áreas de trabalho que você não quer visualizar. Isso permite que você só veja os
locais carregados na sua área de trabalho privada e não filtre os ativos não desejados. Nota: não
recomendamos que você desmarque a plataforma pública UNBL pois isso removerá o acesso às
camadas públicas globais e o painel de métricas para todas as áreas.
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Visualizando a sua área de trabalho UNBL
Como posso ver locais em minha área de trabalho UNBL?
Uma vez selecionada sua(s) área(s) de trabalho desejadas(s), você pode usar a aba Locais para
pesquisar e selecionar um local, bem como para visualizar as métricas dinâmicas associadas a este.
Apenas os locais que fazem parte das áreas de trabalho selecionadas estarão disponíveis.
Para procurar por uma área de interesse, você pode:
Clique no ícone LOCAIS, digite na caixa de pesquisa o nome do país ou jurisdição que deseja
visualizar e selecione o resultado desejado na lista de resultados da pesquisa.
OU
Clique no ícone LOCAIS, então clique para expandir as opções de filtro e selecione o filtro de seu
interesse. Você pode então selecionar o local desejado na lista de resultados da pesquisa.
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Visualizando a sua área de trabalho UNBL
Que métricas dinâmicas estão disponíveis no minha área de trabalho?
O UNBL oferece visualização rápida de métricas baseadas nos melhores conjuntos de dados
espaciais globais disponíveis. Estas métricas podem ser usadas para reportar o estado da natureza e
do desenvolvimento humano para qualquer um dos lugares da sus área de trabalho UNBL. As
métricas disponíveis incluem:
Perda de cobertura arbórea (2001-2018)
Índice de Integridade da Biodiversidade (2015)
Índice de vegetação melhorado (2000-2019)
Cobertura Terra Global(2015)
Atividade de fogo mensal (2018)
Áreas Protegidas (2019)
Densidade de carbono terrestre (2010)
Pegada humana terrestre (1993 & 2009)
Para saber mais sobre os conjuntos de dados subjacentes a cada uma destas métricas e como as
métricas podem ser usadas para monitoramento e elaboração de relatórios, por favor consulte a
Tabela 1.
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Visualizando a sua área de trabalho UNBL
Para visualizar métricas dinâmicas para locais da sua área de trabalho UNBL:
1. Selecione uma área de interesse.
2. Revise as métricas no painel à esquerda.
3. Clique no ícone MOSTRAR NO MAPA se você quiser ver esta camada no mapa. Clique no ícone
REMOVER DO MAPA ou no ícone remover camada na legenda para limpar a tela.
4. Clique no ícone (i) para ver as informações da camada; a páginas de informações fornece uma
breve descrição dos dados, publicação relacionada para leitura e link para a origem dos dados.
5. Para baixar dados resumidos da métrica em formato .csv ou .json, clique no ícone com a seta.
Você também pode baixar os dados dos links de origem na página de informação da camada.

Visualizando a sua área de trabalho UNBL

#8

Visualizando a sua área de trabalho UNBL
Como posso ver outras camadas em minha área de trabalho?
A sua área de trabalho UNBL lhe oferece a possibilidade de visualizar os seus dados em áreas de
trabalho UNBL com qualquer um dos dados globais do UNBL. Para pesquisar as camadas disponíveis:
1. Clique no ícone das CAMADAS. As camadas de informação dos áreas de trabalho que selecionou
irão preencher esta aba automaticamente.
2. Para procurar por uma camada, você pode:
a. Digitar na caixa de pesquisa o nome da camada que você deseja visualizar e selecionar a
opção desejada na lista de camadas. OU
b. Clicar para expandir as opções de filtro e selecionar o filtro de seu interesse. Você pode
então selecionar a camada desejada na lista de resultados da pesquisa.
3. Clique na chave à esquerda do nome da camada para carregar esta camada no mapa.
4. Clique na chave novamente ou clique no ícone X na informação da camada para remover esta
camada.
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Navegando na Página de Administração
Como posso acessar a página de administração?
Para adicionar e gerenciar usuários, locais e camadas de
informação em seu área de trabalho, você pode acessar
a página de administração da sua área de trabalho. Para
fazer isso:
1. Clique no menu VISÃO DO MAPA.
2. Selecione o botão ADMIN associado ao área de
trabalho de sua escolha.
A página de administração do seu área de trabalho
também pode ser acessada na seguinte URL:
https://map.unbiodiversitylab.org/admin//YOURWO
RKSPACESLUGNAME

Quais componentes estão disponíveis na página de administração?
A página de administração é navegada usando o menu suspenso na seção superior do painel da
esquerda. Dependendo do seu perfil na área de trabalho, você pode gerenciar Locais, Camadas e
Usuários.
Para acessar os vários componentes:
1. Clique na aba à direita do botão de início para expandir o menu suspenso.
2. Selecione o componente que você gostaria de visualizar. Mais informações sobre cada
componente são fornecidas no restante deste guia do usuário.
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Gerenciando Usuários de sua Área de Trabalho
Que perfis e permissões de usuário existem no minha área de trabalho UNBL?
Os perfis e permissões são usados para definir o que cada usuário pode fazer na área de trabalho.
Cada área de trabalho pode incluir usuários com os seguintes perfis e permissões:
Proprietários - o criador do área de trabalho. Atualmente só os administradores da plataforma
UNBL podem criar áreas de trabalho UNBL e lhes atribuir um Proprietário. Os Proprietários têm
a capacidade de adicionar todos os tipos de usuários, gerenciar os ativos da área de trabalho
(locais e camadas) através da ferramenta de administração e visualizar todos os ativos do área
de trabalho na visualização do mapa.
Administradores - pode adicionar e gerenciar usuários, atribuir perfis aos usuários como
editores e visualizadores, gerenciar ativos da área de trabalho através da página de
administração e visualizar todos os ativos do área de trabalho na visualização do mapa.
Editores - pode gerir os ativos da área de trabalho através da página de administração, e
visualizar todos os ativos da área de trabalho na visualização do mapa. Os editores devem ter
experiência em trabalhar com software GIS para que possam carregar e editar camadas de
informação.
Visualizadores - podem visualizar todos os ativos da área de trabalho na visualização do mapa.
Os visualizadores não têm acesso à página de administração.
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Gerenciando Usuários de sua Área de Trabalho
Como posso adicionar novos usuários?
Os proprietários e administradores da área de trabalho são os únicos usuários capazes de adicionar
usuários à sua área de trabalho.
Para adicionar usuários à sua área de trabalho:
1. Solicite que o usuário se inscreva em uma conta na UNBL (consulte nosso Guia do Usuário da
Plataforma Pública da UNBL para obter detalhes).
2. Navegue até a opção Usuários a partir do menu suspenso no lado esquerdo da tela da página de
administração.
3. Selecione o botão "ADICIONAR USUÁRIOS PARA...". Digite os endereços de e-mail dos usuário na
barra "E-mail do usuário" e associe-os a um ou mais grupos de usuários na barra "Grupos de
usuários". Os nomes são gerados automaticamente a partir do endereço de e-mail do usuário.
Nota: o usuário já deve ser um usuário registrado na plataforma UNBL para que possa ser
adicionado à sua área de trabalho. Se ainda não forem usuários registrados na plataforma, você
receberá uma mensagem de erro.
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Gerenciando Usuários de sua Área de Trabalho
Como posso editar ou apagar usuários existentes?
Os proprietários e administradores da área de trabalho são os únicos usuários capazes de adicionar,
editar e remover usuários de sua área de trabalho.
Para excluir ou editar usuários existentes:
1. Navegue para a página Usuários a partir do menu suspenso no lado esquerdo da página de
administração. Quando você entrar na opção Usuários, todos os usuários dentro do seu área de
trabalho serão listados no painel do lado esquerdo.
2. Selecione um nome de usuário no painel.
3. Para alterar a perfil e as permissões do usuário da sua área de trabalho, selecione EDITAR
USUÁRIO e atribua o perfil desejado a partir da barra de pesquisa Perfil do usuário. Certifique-se
de remover quaisquer permissões desnecessárias clicando no [x].
4. Para apagar o usuário, clique na caixa APAGAR USUÁRIO.
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Adicionando Ativos à sua Área de trabalho
Como adicionar lugares (formas vetoriais)?
A adição de um novo lugar lhe proporciona a capacidade de utilizar todas as funcionalidades da
UNBL para uma área de interesse subnacional, nacional ou transfronteiriça. Uma vez que o local
tenha sido adicionado à sua área de trabalho privada, você será poderá: (1) ver métricas dinâmicas
automaticamente calculadas para este local; e (2) recortar qualquer camada raster (disponível
publicamente) para este local e fazer o download para usar em um software GIS para desktop.
Para adicionar um novo lugar:
1. Navegue para a página Locais a partir do menu suspenso no lado esquerdo da página de
administração.
2. Clique no botão CRIAR NOVO LOCAL.
3. Na página Novo Local, preencha as seguintes informações:
a. Título: Insira o nome do local. Recomendamos manter estes curtos e claros. Atualmente,
não são permitidos caracteres especiais.
b. Tipo do local: Selecione a classe apropriada no menu suspenso. Isto será útil para filtrar as
suas pesquisas mais tarde. Você pode escolher entre País, Jurisdição, Bioma, Área Protegida
ou Área de Distribuição de Espécie.
c. Slug: Insira um identificador único para o local que contenha apenas letras minúsculas,
números e hifens. Nenhum espaço pode ser usado. Recomendamos o uso do botão GERAR
NOME DO SLUG para ajudá-lo a gerar um slug apropriado.
d. Forma do local: Carregue o arquivo .GeoJSON representando o local usando o botão Choose
file. O arquivo deve ser um .GeoJSON com menos de 6MB de tamanho e com não mais de 1
milhão de vértices. Embora o sistema permita carregamentos até 6MB, recomendamos
fortemente a utilização de ficheiros não superiores a 2MB para optimizar a renderização e
cálculos de métricas. Pode ser um único ou multipolígono, mas o nosso sistema não irá ler
as sub-feições de um polígono. Aqui uma orientação mais completa sobre os requisitos de
formato.
4. Assim que salvar o seu novo local, você será direcionado para a tela inicial do local. Para que seu
local esteja acessível na visualização do mapa, você deve publicar o local clicando na chave
Publicados. Os lugares não publicados permanecem na página de administração até que você
esteja pronto para publicá-los na visualização do mapa da área de trabalho.
5. Para fazer deste um lugar de destaque para o seu área de trabalho, ative a chave Em destaque.
Isto funcionará como um marcador de página para que o local apareça no topo da lista na guia
Locais sempre que um local não for selecionado.
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Adicionando Ativos à sua Área de trabalho
Como faço para editar lugares?
Você também tem a opção de fazer edições em locais existentes e visualizar seu local em um mapa
base para inspecionar visualmente se o arquivo está correto na visualização do mapa. Para fazer
isso:
1. Navegue para a página Locais a partir do menu suspenso no lado esquerdo da ferramenta de
administração.
2. Seleccione o lugar que lhe interessa na lista de lugares na barra do menu à esquerda. Depois de
clicar no local, os seus detalhes aparecerão no painel direito.
3. Clique no botão Visualizar e Fazer Upload de Forma acima da janela do mapa base para ver
algumas informações geoespaciais básicas sobre a sua forma e carregar qualquer nova versão da
forma que você possa ter no futuro.

Como eu adiciono camadas de informação?
As camadas de informação podem ser adicionadas à sua área de trabalho privada para visualização
pela sua equipe sem tornar a camada pública. Atualmente, quaisquer camadas de informação
carregadas em privado devem ser dados raster. Os conjuntos de dados vetoriais devem ser
rasterizados e carregados em formato raster, por exemplo, usando a ferramenta de código aberto
QGIS. Todas as camadas de informação devem ser Ativos de Imagem do Google Earth Engine (GEE).
Por favor veja aqui para informações mais detalhadas sobre formatação de dados e como carregar
camadas de informação raster no GEE.

Para adicionar uma nova camada de informação:
Navegue para a página Camadas a partir do menu suspenso no lado esquerdo da página de
administração.
Selecione o botão CRIAR NOVA CAMADA.
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Adicionando Ativos à sua Área de trabalho
Na página Nova Camada, preencha as seguintes informações:
a. Nome da camada: Recomendamos manter estes curtos e claros. Atualmente, não são
permitidos caracteres especiais.
b. Slug: Insira um identificador único para a camada que contenha apenas letras minúsculas,
números e hifens. Nenhum espaço pode ser usado. Recomendamos o uso do botão GERAR
NOME DO SLUG para ajudá-lo a gerar um slug apropriado.
c. Categoria da camada: Selecione a classe temática apropriada no menu suspenso. Isto será
útil para filtrar as suas pesquisas mais tarde. Você pode escolher entre áreas
administrativas; biodiversidade; clima e carbono; serviços dos ecossistemas; habitats,
ecossistemas e biomas; impacto humano e pressões; cobertura terrestre; riscos marinhos;
riscos naturais; áreas protegidas e conservadas; restauração; socioeconômico; e
desenvolvimento sustentável.
d. Provedor de camadas: Escolha a fonte de onde você está derivando a camada.
e. Tipo de camada: Atribuir um tipo de camada; atualmente os áreas de trabalho privadas só
podem suportar camadas rasterizadas.
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Adicionando Ativos à sua Área de trabalho
A camada requer uma Configuração da Camada para renderizar e visualizar a sua camada na
Visão do Mapa. Os arquivos de configuração seguem um determinado modelo que pode ser
copiado e colado para novas camadas adicionadas. Sugerimos fortemente que cole a seguinte
configuração padrão na caixa "Configuração da Camada". A próxima seção deste guia do usuário
irá fornecer informações sobre como editar a configuração.
{
"source": {
"assetId": "asset/id/here",
"sldValue": "<RasterSymbolizer> <ColorMap type=\"type\" extended=\"false\"> <ColorMapEntry
color=\"#hex1\" quantity=\"quantity1\" opacity=\"opacityvalue1\"/> + <ColorMapEntry color=\"#hex2\"
quantity=\"quantity2\" /> + </ColorMap> </RasterSymbolizer>",
"styleType": "sld",
"tiles": [
"https://sls-neur-prod-unbl-services.azurewebsites.net/api/tiles/insertidentiferhere/{z}/{x}/{y}"
]
},
"legendConfig": {
"items": [
{
"value": "quantity1",
"color": "#hex1"
},
{
"value": "quantity2",
"color": "#hex2"
}
],
"type": "type"
},
"interactionConfig": {
"type": "intersection",
"config": {},
"output": [
{}
]
},
"applicationConfig": {},
"staticImageConfig": {}
}

Clique em SALVAR E VISUALIZAR DETALHES para salvar a camada.
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Adicionando Ativos à sua Área de trabalho
Como editar camadas de informação?
Para personalizar as camadas de informação, você precisará editar a configuração da camada
padrão. Para fazer isso:
Navegue até a página Camadas a partir do menu suspenso no lado esquerdo da ferramenta de
administração (talvez seja necessário atualizar a página para que esta nova camada seja exibida
na lista).
Clique no botão EDITAR na seção Configuração Da Camada.

Na tela do editor de camadas, edite apenas as seções destacadas do código de configuração,
como visto acima. Todo o resto deve permanecer inalterado, caso contrário você receberá um
erro.
Copie e cole o ID do Google Earth Engine aqui, entre aspas (" ").
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Adicionando Ativos à sua Área de trabalho
Digitar o estilo da camadas. O estilo de camadas segue o formato Styled Layer Descriptor (SLD).
Este formato permite alterar a cor, a transparência e a gama de valores da sua camada.
Recomendamos que siga estes passos para preencher esta parte da configuração:
a. Escolha o tipo de estilo mais apropriado para a sua camada (destacado em laranja). Use o
valor ramp para dados contínuos (por exemplo, dados populacionais). Use o valor interval
para dados categóricos (por exemplo, categorias de ocupação do solo).
b. Escolha quais valores no layer você quer visualizar editando os valores de quantity
(destacados em verde) e suas cores correspondentes com os valores de color (destacados
em vermelho). Submeter os valores e suas cores correspondentes em ordem do valor mais
baixo para o valor mais alto. Para refletir as cores personalizadas na legenda do layer, os
valores em legendConfig devem corresponder aos valores em sldValue. Veja o seletor de
cores do Google para selecionar valores de cores hexadecimais.
c. Os valores mínimos e máximos apresentados nesta parte da configuração não têm
necessariamente de corresponder aos valores mínimos e máximos da camada. Por exemplo,
em uma camada com valores entre 0 e 100, a primeira entrada SLD pode ser 10 e a última
pode ser 90. Aos valores entre 0 a 10 na camada serão atribuídos a mesma cor atribuída a
10 enquanto que aos valores de 90 a 100 serão atribuídos a cor atribuída a 90.
d. Os valores entre os valores mínimos e máximos indicados funcionam como quebras de cor,
dependendo do tipo de estilo que selecionou. Ramp irá atribuir uma gama de cores entre
um determinado valor e a cor que lhe foi atribuída. Interval irá atribuir a todos os valores
entre ele e o valor anterior a mesma cor.
e. Alterar o valor de opacity para personalizar a transparência de cada cor. O valor deve cair
entre 0 e 1 (destacado em azul), onde:
i. 0 é transparência total
ii. 0,5 é 50% de transparência
iii. 1 é sem transparência
f. Repita para cada cor que você gostaria de visualizar no mapa. O exemplo abaixo tem oito
cores que correspondem a oito valores de pixel diferentes.
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Adicionando Ativos à sua Área de trabalho
Insira o estilo da legenda.
a. legendConfig é usado para traduzir o estilo
SLD em uma legenda legível por humanos no
visualizador de mapas. A primeira parte desta
seção, items (destacados em laranja), requer
a introdução de dois campos do estilo SLD:
value/name (destacado em roxo) e sua color
correspondente (destacado em vermelho).
Escolha value se a camada estiver ilustrando
valores
numéricos,
pontuações
ou
percentagens. Selecione name se o layer
estiver ilustrando categorias classificadas,
como limites políticos, tipos de espécies ou
categorias IUCN.
b. A segunda parte da configuração da legenda,
type, determina como a rampa de cor da
camada é apresentada na legenda (destacada
em rosa). O tipo basic cria uma legenda
categorizada de cada valor individual e sua
cor correspondente. É melhor para dados
categóricos em estilo interval. Gradient cria
uma barra de cores contínua com os valores
inseridos em cada quebra de cor dentro das
aspas (" "). É melhor para dados contínuos
em estilo ramp.
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Adicionando Ativos à sua Área de trabalho
Clique em SALVAR CAMADA quando você tiver o estilo desejado para criar uma URL única para a
camada. Este URL será adicionado à configuração da camada para completar o processo.
Mude o URL. Após salvar, um valor de ID aparecerá (circulado abaixo). As placas raster são
armazenadas com base em um identificador único encontrado dentro da URL da camada. Cole
esta URL na configuração da camada para carregar a camada na vista do mapa (destacado em
azul escuro).

"tiles": [
"https://sls-neur-prod-unbl-services.azurewebsites.net/api/tiles/insertidentiferhere/{z}/{x}/{y}"
]

Para adicionar sua camada à visualização do mapa, você deve publicar a camada, marcando a
caixa apropriada. Se a sua Camada contém apenas uma imagem/banda, também deve marcá-la
como "Primária".
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Adicionando Ativos à sua Área de trabalho
Resumo dos passos usando uma visão completa de todos os pontos de interesse para a configuração
de camadas:
{
"source": {
"assetId": "asset/id/here",
"sldValue": "<RasterSymbolizer> <ColorMap type=\"ramp\" extended=\"false\"> <ColorMapEntry color=\"#912512\" quantity=\"1\" opacity=\"0\"/> + <ColorMapEntry
color=\"#ed602a\" quantity=\"10\" /> + <ColorMapEntry color=\"#ee702d\" quantity=\"50\" /> + <ColorMapEntry color=\"#ef8528\" quantity=\"75\" /> + <ColorMapEntry
color=\"#f19336\" quantity=\"100\" /> + <ColorMapEntry color=\"#f2a567\" quantity=\"150\" /> + <ColorMapEntry color=\"#f7ce9d\" quantity=\"175\" /> + <ColorMapEntry
color=\"#fbe9d2\" quantity=\"200\" /> </ColorMap> </RasterSymbolizer>",
"styleType": "sld",
"tiles": [
"https://sls-neur-prod-unbl-services.azurewebsites.net/api/tiles/insertidentiferhere/{z}/{x}/{y}"
]
},
"legendConfig": {
"items": [
{
"value": "1",
"color": "#912512"
},
{
"value": "Legend text here",
"color": "#ed602a"
},
{
"value": "Legend text here",
"color": "#ee702d"
},
{
"value": "Legend text here",
"color": "#ef8528"
},
{
"value": "Legend text here",
"color": "#f19336"
},
{
"value": "Legend text here",
"color": "#f2a567"
},
{
"value": "Legend text here",
"color": "#f7ce9d"
},
{
"value": ">200 persons/250m²",
"color": "#fbe9d2"
}
],
"type": "gradient"
},
"interactionConfig": {
"type": "intersection",
"config": {},
"output": [
{}
]
},
"applicationConfig": {},
"staticImageConfig": {}
}
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Como posso criar camadas de grupo (multianual ou multicategoria)?
As camadas que você adiciona à sua área de trabalho privada podem ser agrupadas com um menu
suspenso para organizar dados multianuais ou multicategóricos. Cada ano ou categoria é
semelhante a uma banda raster individual. Camadas de grupo são criadas em uma nova camada
separada para as camadas componentes. Por exemplo, um raster de cobertura de terra com duração
de três anos exigiria quatro camadas: cada ano como sua própria camada mais uma quarta camada
'de grupo' ou 'mãe' de onde todas elas serão acessíveis. Cada camada individual de ano deve ser
publicada e não deve ser marcada como Primária para ser mostrada com sucesso na visão do mapa,
seguindo os passos delineados em 'Como adicionar locais?' e 'Como editar locais?
A quarta camada, 'mãe', requer três passos adicionais na página de criação da camada:
Selecione Group no menu Tipo de camada.
Adicione cada uma das camadas componentes usando a caixa de seleção Camadas Incluídas.
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Adicione um dos dois scripts de configuração especiais abaixo, dependendo de como você
gostaria de apresentar os dados na legenda da camada na visualização do mapa. Nota: nenhuma
informação de estilo, url, ou legenda é necessária. Quando a camada é marcada como uma
camada de 'grupo', toda a visualização é retirada das camadas componentes.
Botões de rádio: Recomendado para camadas de grupo contendo dois ou três
anos/categorias. Cole o seguinte código na caixa de configuração, sem alterações:
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Barra de correr: Recomendada para camadas contendo mais de três anos/categorias. Cole o
seguinte código na caixa de configuração, sem alterações:

Como faço para criar camadas animadas?
As camadas animadas são um tipo especial de camada de grupo que permitem mostrar o acúmulo
de ocorrência ou mudança ao longo do tempo (como nossa camada de incêndios MODIS). Neste
momento, se você gostaria de criar uma camada animada, por favor entre em contato com
support@unbiodiversitylab.org para assistência.
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E se a minha pergunta não tiver sido respondida?
Para mais perguntas, não hesite em contatar-nos em support@unbiodiversitylab.org.
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