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SISTEMA WEBGIS - MANUAL DO USUÁRIO 

RESUMO 

Este manual sintético visa auxiliar a navegação e uso das ferramentas disponíveis na interface Web GIS do Projeto 

Corredor Ecológico da Região do Jalapão. Nele podem ser vistas não só o conjunto de ferramentas disponíveis na 

Interface, como também a integração com outras geotecnologias. 

TÓPICOS BÁSICOS 

Esta é a tela inicial de entrada do Sistema; a mesma pode ser acessada pelo endereço 

http://www.seplan.to.gov.br/corredorjalapao/. 

A interface Web é composta por uma barra de títulos (topo), botões de menu que acessam painéis de 

funcionalidades (topo direita), botões de navegação (esquerda logo abaixo da barra de menus), rosa dos ventos 

(esquerda abaixo), barra de escalas (ao lado da rosa dos ventos), contador de visitas ao endereço (centro abaixo), 

coordenadas do mouse “x” e “y” (centro direita abaixo) e, mapa de fundo (toda tela). Conforme pode ser 

observado na Figura 1. 

 

 

Figura 1 - Tela inicial do Sistema. 

 

O sistema conta com itens escamoteáveis. como pode ser visto na Figura 2. Ao se clicar na barra de títulos e no 

contador de visitas abaixo, estas funcionalidades visam o aumento da área visível em tela. 



 

2/14 

 

 

Figura 2 - Itens escamoteáveis. 

 

Clicando-se no item de menu navegação, na barra superior conforme a Figura 3, podemos observar a abertura do 

sub-menu flutuante “Navegação”. Por meio deste estarão dispostos 4 (quatro) funcionalidades do Sistema, entre 

elas, sub-menu “Camadas/Informações”, sub-menu “Adicionar Camadas Dinamicamente” e os botões de 

funcionalidades “Extensão Total” e “Visão Geral”. 

 

 

Figura 3 - Sub-Menu Navegação. 
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Ao clicar no botão “Camadas/Informações”, dois painéis flutuantes serão abertos, no primeiro, denominado 

“Camadas” podem ser visualisados os nomes, legendas, ordem de posicionamento no mapa e os mini botões de 

expandir e fechar. Também são apresentadas como marcadas as camadas que estejam ativas podendo o usuário 

interagir com a camadas, ligando-a, desligando, alterando sua transparência, posição ou simplesmente optando 

pela exclusão da mesma no mapa base. 

Pelo painel flutuante “Informações”, ao se clicar em um objeto espacial, pode-se obter suas informações textuais, 

sempre da última camada ativa no menu de camadas como pode ser visto na Figura 4. 

 

Figura 4 - Botão Camadas/Informações. 

Os painéis abertos por meio de sub-menus podem ser minimizados e arrastados dentro da área do mapa base e 

dispostos em qualquer posição da tela conforme Figura 5. 
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Figura 5 - Minimizar Painéis. 

Utilizando os botões de navegação dispostos em tela logo abaixo da barra de títulos, podemos aproximar ou 

afastar-nos dentro do mapa base conforme a Figura 6. Automaticamente as camadas serão confuguradas para a 

correta escala selecionada em tela. 

 

Figura 6 - Zoom In. 
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É possível alterar a transparência de camadas e sobrepor automaticamente dados vetoriais e matriciais em um 

mesmo mapa, assim podemos visualizar, como na Figura 7, dados vetoriais referentes ao projeto sobre imagens 

de satélite da mesma região. 

 

Figura 7 - Transparência. 

Ao pressionar o segundo botão do sub-menu de navegação “Adicionar Camadas Dinamicamente” (Figura 8), um 

novo painel flutuante será apresentado, por meio deste, poderão ser adicionados serviços externos em distintos 

formatos sem que haja a necessidade de reprogramação do sistema. 

Os novos serviços adicionados serão exibidos apenas para a janela aberta e não para outros usuários que esteja 

acessando o sistema simultaneamente. 
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Figura 8 - Painel Adicionar Camadas Dinamicamente. 

Na Figura 9 visualizamos os distintos formatos de serviços/arquivos suportados nesta versão do Projeto. 

Protocolos com WFS, WMS e WMS-T e padrões de arquivos tais como, GPX e KML podem se acessados e 

incorporados à navegação dinamicamente. 

 

Figura 9 - Formatos de Entrada Dinâmicos. 

Na Figura 10 vemos o botão “Visão Geral” ativo. Esta funcionalidade traz um mapa de apoio à navegação. 

O botão “Extensão Total”, retorna o mapa para o nível de zoom inicial do momento de abertura do sistema. 



 

7/14 

 

 

Figura 10 - Visão Geral (Overview). 

 

Ao se clicar no botão de menu ‘’Ferramentas”, um segundo sub-menu é aberto também em formato painel 

flutuante. Neste painel serão apresentados os itens: “Exportar”, “Medir”, “Geoserver Console” e “Catálogo de 

Serviços Web” assim como exibido na Figura 11. 

 

Figura 11 - Sub-Menu Ferramentas. 

O painel “Exportar” (Figura 12), apresentado logo após o clique no botão de mesmo nome disposto no sub-menu 

“Ferramentas”, disponibiliza as camadas passíveis de exportação, alguns formatos de saída de dados, alguns 

sistemas de projeção e o endereço da url disparada pela ferramenta. Este componente apresenta-se como forte 
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componente de interoperabilidade já que, gera informações capturadas no momento de pressionamento do 

botão exportar diretamente do banco de dados e disponibiliza as informações para que possam ser acessíveis em 

softwares de terceiros tais como Google Earth, ArcGIS, Quantum GIS, GVSig e outros. 

 

Figura 12 - Painel Exportar. 

Na Figura 13 vemos os formatos de saída de dados disponíveis no painel “Exportar”. 

 

Figura 13 - Painel Exportar, Formatos de Saída. 
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Na Figura 14 são exibidos os distintos sistemas de projeção disponíveis para reprojeção das camadas a serem 

exportadas. 

 

Figura 14 - Painel Exportar, Formatos de Saída. 

 

Na Figura 15 vemos o arquivo gerado logo após da seleção da camada “Capitais”. Pela seleção realizada foi gera 

um arquivo de formato shapefile zipado em projeção SIRGAS 2000 que poderá ser aberto em softwares como 

ArcGIS, Quantum GIS, GvSIG e outros. 

 

Figura 15 - Arquivo Gerado Dinâmicamente. 
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Na Figura 16 a ferramenta “Medidas” é ativada, por meio dela podem ser calculadas automaticamente distâncias, 

ângulos e áreas. 

 

Figura 16 - Ferramenta Medidas. 

Abaixo, na Figura 17, vemos a nova aba aberta no navegador Internet logo após o clique no botão “Geoserver 

Console” do sub-menu ‘’Ferramentas”. Este item é dedicado a administração avançada de serviços web e será 

utilizado pelos gestores do sistema. Para tal é necessário a autenticação por meio de senhas.  

 

Figura 17 - Geoserver Console. 
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O botão “Catálogo de Serviços Web” destina-se a usuários mais expertos que desejem integrar serviços web a 

suas aplicações ou acessá-los de dentros de softwares de terceiros (Figura 18). Todas as camadas exibidas abaixo 

são diretamente carregadas do banco de dados geográfico do Projeto.  

 

Figura 18 - Catálogo de Serviços Web. 

 

Pela Figura 19 vemos o item de menu ‘’Sobre” aberto. Neste são apresentados o créditos à empresa detentora da 

tecnologia empregada neste sistema. 

 

Figura 19 - Item de Menu Sobre. 
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TÓPICO AVANÇADO “VETORIZAÇÃO” 

Na Figura 20 vemos o tópico avançado “Vetorizar” disponível como primeira camada do painel de camadas. 

Neste, podem ser vetorizados linhas, pontos e polígonos, assim como, podemos realizar a edição de vértices, 

colunas e a posterior exportação dos vetores desenhados. 

No centro da tela vemos a vetorização de um polígono com 4 (quatro) vértices iniciando. O usuário deve ir 

realizando cliques simples a cada vértice que deseja registrar. 

 

Figura 20 - Vetorização, Passo 1. 

Na Figura 21 vemos o polígono final vetorizado, para tal execução, é necessário que o usuário clique duas vezes 

sobre o último vértice de sua poligonal. Automaticamente o polígono passará a ter fundo translúcido na cor azul. 
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Figura 21 - Vetorização, Passo 2. 

 

Pela Figura 22 visualizamos a seleção de um polígono vetorizado para edição de seus vértices. 

 

Figura 22 - Vetorização, Edição de vértices. 

 

Na Figura 23 vemos o painel de exportação aberto após clique no último botão da camada “Vetorizar”. Nesta 

versão do sistema, não é possível a inserção em banco de dados geográficos nem a geração de formatos distintos 

à KML. 
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Figura 23 - Vetorização, Exportação KML. 

 

Na Figura 24, vemos o polígono gerado aberto sobre a plataforma Google Earth. 

 

Figura 24 - Polígono gerado sobre plataforma Google Earth. 


