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Introdução 

 

Diante da necessidade de fortalecer a qualidade dos debates no âmbito do 

gerenciamento dos recursos hídricos, o Comitê Piabanha estabeleceu seu Plano de 

Capacitação, que teve a sua implementação iniciada em 2020. A iniciativa busca 

proporcionar aos membros e à sociedade a disseminação de conhecimentos nos 

temas pertinentes, por meio de palestras, cursos, divulgação de publicações e 

realização de seminários, com acompanhamento feito pelo Diretório Colegiado, 

Câmara Técnica e Grupo de Trabalho Educomunicação, que definiram os temas 

prioritários para a gestão e coordenam a execução das atividades. 

 

Diante desta demanda, foi elaborada uma capacitação abordando o 

funcionamento do SIGA Web, uma ferramenta de informações georreferenciadas, 

contemplada no SIGA - Sistema Integrado de Gestão das Águas. A construção de 

todo material foi realizada pela equipe da Unidade Descentralizada 2 (UD2)  da 

AGEVAP, que atende ao Comitê Piabanha, como sua secretaria executiva e seu 

apoio técnico e administrativo. 

 

Nesse contexto, este material traz um conteúdo sobre as funcionalidades e 

informações contidas no SIGA Web, de forma direta e com linguagem acessível a 

todos os públicos. As instruções aqui contidas buscam instruir os leitores na busca de 

informações que auxiliam no gerenciamento dos recursos hídricos. 

 

Boa leitura! 
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Conhecendo o SIGA 

 

O SIGA - Sistema Integrado de Gestão de Águas - (antigamente 

denominado Sistema de Informações Geográficas e Geoambientais), consiste em 

uma plataforma digital que apresenta diversas informações e ferramentas, tendo 

como um de seus objetivos contribuir na disseminação de informações e, 

consecutivamente, na tomada de decisões, no contexto do gerenciamento de 

recursos hídricos. Os dados apresentados são relativos ao acompanhamento de 

estações hidrometeorológicas, monitoramento de parâmetros de qualidade e 

quantidade das águas, níveis de reservatórios, acompanhamento físico financeiro de 

projetos, ações previstas nos Planos de Bacia, entre outras. 

 

O SIGA Web 

 

 O SIGA é um sistema que é dividido em módulos, sendo o SIGA Web o módulo 

ligado especificamente a informações geográficas. A plataforma consiste em um 

ambiente para divulgação de informações com ferramentas de geolocalização e 

mapeamento, com um grande banco de dados georreferenciados tanto sobre bacias 

hidrográficas, quanto outros temas correlacionados. Abordando elementos como 

hidrografia, topografia, geologia, infraestrutura urbana, entre outras, o sistema oferece 

fácil acesso e diversas possibilidades de exportação dos dados, para execução de 

trabalhos mais complexos com softwares específicos de geoprocessamento, ao 

mesmo tempo que busca simplicidade para atender os usuários que não tenham tanta 

afinidade com sistemas de informações geográficas (SIG). 

  

Contextualização 

 

Atualmente o módulo SIGA Web encontra-se em operação para o SIGA-

Guandú e SIGA-CEIVAP, que apresenta informações de atuação do Comitê CEIVAP 

e de seus afluentes: Piabanha, Médio Paraíba do Sul, Rio Dois Rios e Baixo Paraíba 

do Sul, no Estado do Rio de Janeiro, e afluentes localizados no Estado de Minas 

Gerais e São Paulo. 

Com o advento da realização de novo contrato para manutenção do sistema, 

todos os Comitês atendidos pela AGEVAP aprovaram a ampliação do Sistema e, com 



 

4 
 

isso, receberão um módulo do SIGA Web individualizado, para facilitar o acesso 

às informações relativas aos recursos hídricos das bacias dentro de suas respectivas 

áreas de gestão. No caso do Comitê Piabanha, o módulo será denominado “SIGA 

Web Piabanha” e o acesso será realizado por meio do site do Comitê.  

 

Acesso ao SIGA Web 

 

Enquanto o módulo do SIGA Web Piabanha está sendo implementado, o 

acesso ao SIGA Web é feito pelo portal SIGA-CEIVAP, cujo link também está 

disponível no site do Comitê Piabanha. Ao acessar portal do SIGA-CEIVAP, várias 

abas, localizadas na parte superior da página, indicam os módulos disponíveis, sendo 

assim, basta clicar na aba do SIGA Web para acessá-la. 

 

 

 

Link: http://sigaceivap.org.br/siga-ceivap/saibaMais 

  

http://sigaceivap.org.br/siga-ceivap/saibaMais
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Visão Geral do SIGA Web 

 

Ao acessar a página inicial do SIGA Web, o usuário irá visualizar uma janela 

dividida em módulos, que serão tratadas individual e especificamente em tópicos mais 

adiante. Cada módulo possui funções particulares que permitem a manipulação dos 

dados contidos no SIGA Web. 

 

Na imagem abaixo, podemos observar as diferentes áreas do sistema: 

 

1 - Janela do Mapa 

2 - Barra de ferramentas de navegação e consulta 

3 - Aba de camadas 

4 - Aba de camadas base 

5 - Aba de informações cartográficas 

 

 

 

1. Módulos de instrução 

 

Para fins de instrução de funcionamento do sistema, usaremos a segmentação 

em 3 módulos principais, a saber: 
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1.1. Navegação e Consulta; 

1.2. Manipulação de camadas; 

1.3. Exibição e manipulação de mapas. 

 

1.1. Navegação e Consulta 

 

 Neste módulo, serão apresentadas ferramentas que possibilitam navegar pelo 

mapa, assim como consultar dados específicos. 

O menu de ferramentas de navegação e consulta se encontra na parte superior 

da janela do SIGA Web, veja:  

 

 

 

No menu, encontramos as ferramentas de navegação:  

 

● Arrastar o mapa: Navega pelo mapa em qualquer direção. 

 

Como utilizar: Clicar, em qualquer ponto do mapa, com o botão esquerdo ou 

direito do mouse, manter o botão pressionado e arrastar, soltar o botão quando 

quiser parar; 

 

 

● Aumentar ou diminuir a escala de visualização do mapa: Aproxima ou 

afasta o campo de visão do mapa, fornecendo detalhes mais adequados com 

o propósito do usuário. 

 

Como utilizar: através do botão de rolagem do mouse (scroll), ou através dos 

ícones  e , na esquerda superior da tela de menu principal. 

 

● Zoom extensão total: Leva você automaticamente até os limites das camadas 

selecionadas (veremos sobre a manipulação de camadas mais adiante). Essa 

ferramenta permite que sejam visualizadas, automaticamente, todas as 

camadas ativas no mapa. 
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Como utilizar: Clicar no ícone  no menu de ferramentas. 

 

● Anterior: Leva o mapa de volta à posição anterior, caso você tenha movido o 

mapa sem intenção, ou precise voltar para uma posição que estava 

anteriormente. 

Como utilizar: Clicar no ícone no menu de ferramentas. 

 

● Seguinte: Essa ferramenta faz a função contrária da anterior, caso você tenha 

movido o mapa sem intenção, ou precise avançar para uma alguma posição. 

Como utilizar: Clicar no ícone  no menu de ferramentas. 

 

Alguns exemplos de ferramentas de consulta são: 

 

● Consultar informações sobre filtros e camadas utilizadas no mapa: 

Fornece informações pertinentes às camadas que você está usando no seu 

mapa. 

Como utilizar: Clicar no ícone , no menu de ferramentas de consulta, 

depois clicar na parte do mapa na qual você deseja obter as informações. As 

informações obtidas serão relacionadas com as camadas que estarão 

aplicadas e selecionadas no seu mapa. 

Uma vez que o usuário clique no ponto, aparecerá um círculo amarelo no local 

indicado.  

Como dito anteriormente, a janela que apresenta as informações daquele 

ponto surge na tela com os dados das camadas ativas no local marcado. Para 

navegar entre as informações das diferentes camadas, basta clicar na caixa 

de listagem que aparece no centro superior da janela de informações. 
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Neste exemplo, o ponto está plotado sobre um local do mapa em que estão 

ativas as camadas “Municípios” e “Hidrografia - ANA 1:1.000.000”. 

 

Dica: este botão funciona no modo ativar/desativar, ou seja, uma vez que o 

usuário clique sobre ele, ele só será desativado se o usuário clicar novamente 

sobre o botão, caso contrário, a ferramenta permanecerá ativa. 

 

● Medir distâncias e/ou áreas no mapa: Fornece a distância (em km) entre 

pontos do mapa, assim como permite medir áreas (em km²). 

 

Como utilizar:  

1. Medindo distâncias - Ao clicar no ícone , na ponta do cursor irá 

aparecer um círculo azul, indicando a que a ferramenta está ativa. Ao mesmo 

tempo irá surgir na tela a janela “Medição”.  

Dica: Para facilitar a visualização do mapa, a janela “Medição” poderá ser 

arrastada para fora do campo de visão. 

Com o campo de visão livre, temos algumas opções para realizar a medição 

desejadas. Sendo: 

 

 

Possibilidade 1: medindo distâncias apenas entre 2 pontos 
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Após selecionar a opção “medir distância”, verificar o ponto inicial e clicar 

uma vez para iniciar a medição. Após isso, leve o cursor até o ponto final 

desejado, e realize um duplo clique para finalizar a medição. Você vai saber 

que o processo foi finalizado quando a ferramenta medidora mudar da cor azul 

para a cor amarela. Essa possibilidade atende à medições em linha reta, sem 

realizar curvas ou desvios. 

 

 

Possibilidade 2: medindo distâncias considerando 2 ou mais pontos 

 

 

 

Depois de selecionar a opção “medir distância”, verificar o ponto inicial 

e começar a medição com 1 (um) clique normal. Após isso, levar o cursor até 

o próximo ponto desejado e, novamente, realizar apenas 1 (um) clique normal 

para marcar esse ponto, e continuar a medição dessa forma sempre que for 

necessário adicionar um novo ponto. Quando faltar apenas um ponto, o ponto 

final, e você for terminar a medição, leve a ferramenta até o ponto final e, 

diferentemente dos demais pontos, realize um duplo clique, isso marcará o 

último local desejado e automaticamente terminará a medição. Essa 

possibilidade permite a medição de distâncias considerando curvas, ou 

envolvendo mais de 2 pontos em locais distintos do mapa.  
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Perceba que, nessa medição, cada vez que fosse preciso realizar 

uma mudança de direção para acompanhar a rodovia, um novo ponto seria 

estabelecido (com 1 clique normal), a fim de conseguir acompanhar esse 

desvio. Vale notar, também, que durante a utilização dessa ferramenta, é 

possível aproximar ou afastar o mapa (zoom), assim como arrastá-lo (como 

mostrado em “Navegação e consulta - arrastar para mover pelo mapa”), sem 

que isso interfira nos resultados da medição. 

 

2. Medindo áreas - Clicar no ícone , e selecionar a opção “medir área” na 

janela ‘Medição” podemos utilizar esse recurso. Assim como explicado 

anteriormente, é possível arrastar essa janela para que a visualização do mapa 

seja facilitada e, após selecionada a opção, a ferramenta de medição será 

iniciada. As marcações poderão ser feitas de diversas formas, assim como na 

medição de distância. 

 

  A ferramenta permite começar a medição visualizando o ponto inicial, e 

realizando um clique único. Depois disso, você deverá levar o cursor do 

mouse até o próximo local desejado e, novamente, realizar um único clique 

para selecionar o segundo ponto, e assim sucessivamente. O usuário deve 

seguir a forma geométrica do local que deseja medir  com quantos cliques 

forem necessários. Diferentemente da ferramenta usada para medir distâncias, 
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na qual era preciso dar um duplo clique para finalizar a medição, quando 

tratamos de áreas, o ponto final irá coincidir com o ponto inicial, dessa forma, 

ao clicar no ponto final apenas uma vez (que nesse caso é o mesmo ponto 

inicial), a ferramenta finalizará automaticamente a medição.  

 

● Plotar ponto: Insere um ponto temporário no mapa. 

Como utilizar: Clicar no ícone  no menu de ferramentas e inserir os dados 

do ponto a ser plotado no mapa. As coordenadas poderão ser inseridas no 

formato Graus decimais, Graus, minutos e segundos, ou UTM. 

 

Dica: Se quiser obter a coordenada de um ponto no SIGA Web, basta abrir a 

Aba Informações Cartográficas e posicionar o cursor do mouse sobre o ponto 

desejado. As coordenadas serão exibidas no painel da esquerda. 

 

● Salvar mapa: Permite salvar as camadas e configurações do seu mapa. 

Como utilizar: Clicar no ícone  no menu de ferramentas, selecionar o 

formato da imagem, e clicar em “ok” (essa ferramenta permite salvar apenas 

as camadas que estejam aplicadas no seu mapa, não sendo possível salvar a 

camada base). Uma aba será aberta com a imagem que será salva, após isso, 

clicar com o botão direito do mouse na imagem e selecionar “salvar como”. 
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Dica: Para ter a visualização completa da área que será salva, ainda com a 

janela do mapa aberta, oculte o menu de camadas, com o botão  .  

 

 

 

● Imprimir mapa: Permite que você imprima seu mapa. 

Como utilizar: Clicar no ícone  no menu de ferramentas. Após isso será 

aberta uma aba independente, para terminar, basta clicar no botão “imprimir”. 

Essa opção irá mostrar as legendas das camadas que estão selecionadas, 

assim como a camada base utilizada na construção do mapa. 
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● Consulta de informações cartográficas como latitude, longitude e 

escalas:  Essa opção mostra as informações cartográficas pertinentes à 

localidade e posição do mapa em que o seu cursor do mouse se encontra, 

como coordenadas em diversos tipos, escala, entre outras informações. 

 

Como utilizar: clicar na opção na parte 

inferior esquerda do menu principal. Essa opção vai mostrar as informações 

cartográficas pertinentes à localidade e posição do mapa em que o seu cursor 

do mouse se encontra. 

 

Selecionar mapa de interesse: Permite selecionar mapas predefinidos 

 

Nessa barra é possível acessar o link em azul, o que irá exibir a janela de seleção de 

mapas. Essa janela de seleção apresentará diversos mapas, com camadas já pré-

estabelecidas. A seleção de um desses mapas mostrará as camadas, porém o 

usuário tem total liberdade para configurar a exibição das mesmas.  

Um detalhe é importante sobre esse aspecto, note que dependendo do mapa 

selecionado, o nome na barra irá mudar, de acordo com a escolha do usuário e esse 

mesmo nome será exibido na impressão do mapa. Então, se o usuário deseja mudar 

o nome de exibição do mapa, basta buscar a melhor alternativa entre as opções 

disponíveis. 
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Módulo 2 

Manipulação de camadas 

 

Neste módulo, abordaremos as ferramentas que permitem a manipulação de 

camadas. Porém, antes da abordagem propriamente dita, nivelaremos o 

conhecimento básico sobre a utilização de camadas no âmbito da produção de 

mapas. 

 

O que são “camadas”? 

 

Camadas são dados geográficos estruturados em planos de informação. Cada 

camada possui uma classe de informação que será aplicada e exibida no mapa, por 

exemplo: a camada sobre hidrografia, irá conter informações sobre os cursos d´água 

de uma determinada área, em uma certa escala.  

 

As camadas no SIGA Web abordam temas ligados diretamente aos recursos hídricos, 

como hidrografia, limites de regiões hidrográficas, limites de área de atuação de 

comitês de bacia, assim como outros temas relacionados ao clima, altimetria, divisões 

político-administrativas, unidades de conservação, entre outros. As camadas 

georreferenciadas podem ser sobrepostas, independentemente do tema, para que 

haja uma representação do mundo real, exibindo todas as informações de interesse 

em conjunto. Cabe lembrar que a visualização depende diretamente da escala em 

que a camada foi produzida. 

 



 

15 
 

 

 

Como as camadas funcionam? 

 

Antes de iniciarmos a explicação das ferramentas de manipulação de camadas 

disponíveis no sistema, verificaremos mais profundamente a relação entre a aba de 

camadas e a janela de mapa (brevemente mencionada na parte de apresentação da 

janela do SIGA Web). 

 

Ao iniciar a janela do SIGA Web e aplicar um pequeno zoom, a seguinte imagem é 

exibida: 

 

 

Camada 1 

Camada 2 

Camada 3 

Camada 

Base 
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Podemos notar que, na parte esquerda da tela, ficam as camadas que estão ativas 

e suas respectivas ordens de exibição. Essa ordem não é ao acaso, mas 

abordaremos esse aspecto mais adiante. 

Note que, ao ser desativada, a camada “Bacia do Paraíba do Sul por UF” não altera 

a visualização das outras camadas: 

 

Porém, se a camada “Bacia do Paraíba do Sul por UF” for ativada, e seu ordenamento 

for colocado em primeiro plano, ou seja, se a camada estiver, dentro das ordens das 

camadas, acima de todas as outras, ela será exibida por cima. Isso inviabiliza 

parcialmente a visualização das demais camadas ativas, visto que esta camada não 

é totalmente transparente, e preenche todo o espaço da região do mapa. Veja: 
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Por padrão, as legendas que aparecem logo abaixo do nome da camada são exibidas 

quando as camadas estão selecionadas. Para facilitar o ordenamento das camadas, 

é recomendado ocultar as legendas (basta clicar no botão com sinal de menos, logo 

à esquerda da caixa de seleção). Isto transformará o ícone do botão em um sinal de 

mais, e ocultará as legendas, facilitando a manipulação da ordem das camadas que 

estão sendo exibidas. 

 

 

Antes de abordar propriamente o menu de manipulação de camadas, devemos 

conhecer a ferramenta “ocultar / exibir menu de camadas”, que oculta ou exibe o 

menu apresentado à esquerda do mapa. 

Como utilizar: Basta clicar no botão  no menu de manipulação de 

camadas para ocultar ou exibir o menu. 

 

Finalmente seguiremos para a descrição das funcionalidades de cada ferramenta do 

menu de manipulação de camadas. 
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● Campo de buscas: Ao buscar por camadas ativas, o sistema retornará os 

mesmos dados que foram exibidos utilizando-se a ferramenta Informações. 

 

Como utilizar: Basta clicar no campo de buscas e digitar o que você deseja 

buscar dentre as camadas ativas em seu mapa. 

 

● Adicionar camada: Aplica uma nova camada ao seu mapa, dentre as 

disponibilizadas pelo sistema. 

Como utilizar: Clicar no ícone  no menu de camadas e, em seguida, 

escolher uma das diversas camadas disponibilizadas pelo sistema para ser 

adicionada no seu mapa. 

 

Dica: Ao adicionar uma camada, a mesma será transportada para o painel de 

camadas, porém não será exibida até que a caixa de seleção esteja ativa. 
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● Remover camada: Remove camadas que estão aplicadas no seu mapa. 

 

Como utilizar: Primeiro você deve selecionar a camada a ser removida, para 

isso, clique uma vez no nome da camada, um preenchimento cinza irá 

aparecer, confirmando a seleção. Após isso, basta clicar no ícone  que a 

camada selecionada será removida. 

 

 

● Selecionar todas as camadas: Seleciona todas as camadas já aplicadas no 

seu filtro e exibe-as, de fato, no mapa. 

Como utilizar: Clicar no ícone  no menu de camadas. Ao fazer isso, você 

estará automaticamente selecionando todas as camadas adicionadas, fazendo 

com que todas sejam exibidas no seu mapa. 
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● Desfazer seleção de todas as camadas: Essa ferramenta serve para 

deixar de exibir as camadas aplicadas. Isso não vai removê-las do seu mapa, 

apenas vai ocultá-las. 

Como utilizar: Clicar no ícone  no menu de camadas. Essa ferramenta 

realiza a função contrária à anterior.  

 

 

● Consulta de metadados relacionados a obtenção e fontes de dados e 

informações das camadas filtradas: Essa ferramenta serve para consultar 

os metadados relacionados a camada selecionada. 

 

Como utilizar: Primeiro selecione a camada que será consultada, um 

preenchimento cinza indicará a seleção. Após isso, clicar no ícone  no menu 

de camadas, na parte superior esquerda do menu principal. 

 

● Dicas: Aplica rótulos relacionados a cada elemento das camadas ativas no 

mapa, ou seja, apresenta o “nome” dos elementos. Por exemplo, se a camada 

de hidrografia, que está ativa em seu mapa, possui informações do nome dos 

rios, basta utilizar essa ferramenta para visualizá-los. 

 

Como utilizar: Realizar um clique comum na camada desejada, quando o 

preenchimento cinza aparecer, clicar no ícone , que também ficará com 

uma borda cinza em volta, sinalizando que a ferramenta está pronta para uso. 

Após isso, levar o cursor para o mapa, na camada que você selecionou. Os 

rótulos aparecerão automaticamente conforme você for navegando com o 

mouse pelo mapa. Para visualizar os rótulos de outra camada, basta selecioná-

la, no menu de manipulação de camadas. 

 

● Zoom para a camada: Essa ferramenta permite que o usuário defina o nível 

de zoom diretamente para a camada selecionada. 
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Como utilizar: Clique sobre o nome da camada que deseja aplicar o zoom 

e em seguida clique no botão . 

 

● Download da camada: Essa opção permite que você faça o download da 

camada que desejar, para aplicá-la futuramente em outros mapas. 

 

Como utilizar: Selecionar a camada desejada no seu filtro para que seja visto 

o preenchimento cinza, após isso, clicar no ícone  e selecionar o formato 

de download desejado. Os formatos disponíveis para os downloads são 

shapefile ou KML. 

 

● Atributos da camada: Fornece a tabela de atributos da camada selecionada. 

 

Como utilizar: Clicar na camada desejada, o preenchimento cinza indicará 

que foi selecionada, depois clicar no ícone no menu de camadas. 

 

 

● Abrir projeto: Permite abrir outro mapa, dentre uma seleção, com camadas 

específicas de cada um desses mapas. 

Como utilizar: Clicar no ícone  no menu de camadas e selecionar o mapa 

desejado. Essa função também pode ser acessada através da ferramenta 

“selecione o mapa de interesse”, na parte superior do SIGA Web, ao lado das 

ferramentas de consulta e navegação. 

 

 

Dica extra 1: 

Existem camadas com o objetivo de “destaque” para determinada área, na 

imagem que segue, podemos observar a camada “Comitês: destaque para 

Piabanha”, sinalizando que essa camada vai realçar a região de atuação do 

Comitê Piabanha, ou seja, a Região Hidrográfica IV. 

Note que, na visualização da tela, as áreas que não estão destacadas estão 

sobrepostas por uma camada sólida de cor preta, porém, no modo de 
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impressão, figura x, essa camada sólida ganha um aspecto de 

transparência, melhorando o aspecto visual do mapa. 

 

 

Alterar camada base do mapa: Na aba das camadas base é possível 

selecionar o fundo do mapa dependendo do objetivo do usuário, com base em 

configurações do sistema de mapas do Google. 

Como utilizar: Basta clicar na aba , na parte inferior do 

menu de camadas, e selecionar a opção desejada. 

 

As camadas disponíveis são: 
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Google Physical 

Apresenta a visão do terreno natural dando ênfase na elevação física, 

mostrando dados sobre a altitude e locais de aclive e declive. Existe a 

marcação de curvas de nível, que são linhas altimétricas representadas no 

mapa, as quais possuem a especificação da altitude. Essas linhas dividem-se 

em duas espessuras, linhas mais escuras apresentam altitudes a cada centena 

de metros (ex. 1100 m, 1200 m, 1300 m…), e as linhas mais claras apresentam 

o intervalo entre as mais escuras, com frações de seus valores (ex. Se existem 

5 linhas claras entre a linha de 1100 m e a de 1200 m, cada linha clara 

apresenta uma diferença de 20 m). A escala das curvas depende da escala em 

que o mapa está sendo visualizado. 

Ainda há outras informações nesses mapas, como nome de municípios, 

bairros, ruas, estabelecimentos, entre outras. 

 

 

Google Streets 

Exibe um mapa, sem representação de altitude, somente com ilustrações 

digitais, apresentando ao usuário as mesmas indicações (nomes de ruas, 

estabelecimentos, etc.) do tipo de mapa anterior. A diferença fica por conta da 

visualização e do objetivo do usuário. 
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Google Hybrid 

Mostra o mapa com a representação da imagem de satélite e as mesmas 

indicações dos mapas anteriores, alterando as exibições de acordo com a 

escala de visualização do mesmo. Essa é a camada base do mapa que é 

apresentado inicialmente no acesso ao SIGA-Web.  

 

 

Google Satellite 

Mostra somente a imagem de satélite do local escolhido, sem apresentação de 

representações digitais.  
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Camada base vazia 

Não apresenta nenhum dado, como o próprio nome demonstra, apenas uma 

tela em branco. Essa camada facilita a visualização das camadas 

individualmente quando ativadas. 
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