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1 – Acessando o SIGAWEB DOCE

Digite 
https://sigaaguas.org.br/sigaweb/app

s/doce/ no navegador de sua 
preferência



Esta é a área de 
visualização do mapa!

É aqui que você poderá 
‘passear’ pela bacia do rio 

Doce

2 – Entendendo o SIGAWEB DOCE

Ao acessar o site, esta é a tela 
inicial. Será solicitado que você 
confirme a leitura de uma nota 
sobre o ambiente. Basta clicar 
na confirmação para acessar o 

mapa.



Aqui ficam os 
comandos de zoom, 
para aproximar (+) e 

afastar (-) a 
visualização.

Pode ser feito tb com 
a rodinha do mouse

Para frente, aproxima.

Para trás, afasta

2 – Entendendo o SIGAWEB DOCE



A barra em destaque na 
figura é uma ferramenta de 
busca que vai te auxiliar a se 
localizar na bacia.

Por exemplo, insira o nome 
de um município e clique na 
lupa ao lado.

Imediatamente, o mapa será 
deslocado para o município 
escolhido, já numa escala de 
visualização mais 
compatível.

2 – Entendendo o SIGAWEB DOCE



Esses ícones em destaque 
trazem, cada um, uma 
funcionalidade diferente que 
pode nos ajudar na 
atividade, mas não são 
essenciais!!

Adiante, vamos passar pelos 
principais

2 – Entendendo o SIGAWEB DOCE



Este é o botão que abre as 
opções para trocar a imagem 
de fundo.

Temos uma série de imagens 
que podem ajudar na 
visualização do território e 
apoiar o reconhecimento de 
vocês com relação à área em 
destaque.

Clique e veja o que acontece!

2.1 – Trocando a imagem de fundo



A Galeria de Mapa Base 
aparece quando o botão é 
acionado, trazendo uma 
série de opções de imagens 
de fundo.

Experimente! Selecione uma 
dessas para ver o que 
acontece!

2 – Trocando a imagem de fundo



São muitas as possibilidades! Nós recomendamos a primeira opção (Híbrido de Imagens)

2 – Trocando a imagem de fundo



O SIGWEB DOCE nos apresenta 
mapas formados por uma 
imagem de fundo (como vimos 
no tópico anterior) e um 
conjunto de camadas.

Neste exemplo, temos duas 
camadas: uma com contornos 
na cor preta, representando os 
limites das bacias afluentes do 
rio Doce, e outra, com a 
hidrografia (em azul).

2.2 – Camadas do Mapa e Legendas



Aqui, vemos apenas a camada 
das bacias afluentes

2.2 – Camadas do Mapa e Legendas



Já aqui, vemos apenas a 
camada da hidrografia

2.2 – Camadas do Mapa e Legendas



É possível escolher se você quer 
ou não enxergar as camadas. 
Para isso, basta clicar no ícone 
‘Lista de Camadas’.

Ao fazer isso, uma caixa de 
diálogo surgirá, trazendo uma 
lista das camadas presentes no 
mapa. 

Ao lado de cada camada 
indicada nessa lista, existe um 
‘quadradinho’ onde você pode 
ativar ou desativar a camada, 
apenas clicando no seu interior

Experimente!

2.2 – Camadas do Mapa e Legendas



Como você já deve ter notado, 
a camada da hidrografia é 
composta por linhas que 
representam rios com cores 
diferentes. Algumas em azul 
claro, e outras em azul escuro.

Para entender o porquê desta 
diferenciação em cores, temos 
que abrir a caixa das legendas e 
o botão responsável por isso 
está indicado na figura ao lado.

2.2 – Camadas do Mapa e Legendas



A caixa de Legenda mostra o tipo de 
simbologia utilizada para cada uma 
das duas camadas ‘ligadas’ no 
mapa.

A camada da Hidrografia está 
nomeada como “Enquadramento 
Ampliado”. Note que ali estão 
dispostas duas linhas e, cada uma, 
tem uma indicação ao lado.

A linha em azul escuro não 
apresenta nenhuma descrição pois 
representa os rios de referência 
para a atividade.
Já a linha em azul claro está 
indicada como “Cursos D’Água a 
Serem Enquadrados”, ou seja, estes 
são os rios que serão o foco da 
nossas atividade!

2.2 – Camadas do Mapa e Legendas



Para a realização do enquadramento ampliado precisamos identificar (no 
maior número de rios que for possível) os usos futuros (considerando a 
tabela ao lado).

Essa identificação, no entanto não pode ser feita por alguém que não 
tenha conhecimento local. Conhecer o território, a sua história, o seu 
presente e o seu futuro é ponto fundamental para que se possa atribuir 
um uso pretendido num horizonte futuro, de forma sólida e responsável.

A identificação deste uso irá respaldar toda a estratégia de esforços e 
investimentos da bacia no sentido de alcançar os objetivos deste 
planejamento.

3 – Como fazer a sua contribuição para a 
atividade proposta?



3 – Como fazer a sua contribuição para a 
atividade proposta?

Procure localizar o rio a partir 
de referências do mapa 

(cidades, estradas...)

Não se preocupe com a 
quantidade de contribuições!

O que vale agora é a 
qualidade!

Não deixe de conversar com as 
pessoas que também possam 
contribuir para o seu registro!



Para localizar o rio que você 
pretende indicar um uso futuro, 
recomendamos que a imagem 
de fundo seja trocada para uma 
foto de satélite.

Se tiver alguma dúvida de como 
fazer essa troca, volte até o 
item 2.1 para relembrar!

3.1 – Como localizar um rio no SIGAWEB DOCE?



Em seguida, procure a bacia 
afluente na qual este rio se 
encontra e experimente 
aproximar o zoom do mapa 
(item 2) para melhorar a 
visualização do território.

Na figura ao lado, deixamos um 
exemplo do zoom aplicado para 
a DO2.

3.1 – Como localizar um rio no SIGAWEB DOCE?



Quando aproximamos a 
imagem desta forma, alguns 
elementos que não estavam 
visíveis na escala anterior 
passam a aparecer com mais 
clareza, como os municípios 
que destacamos com os 
círculos amarelos aqui ao lado.

Experimente aproximar mais 
este zoom. Você verá que, 
quanto mais ampliada a 
imagem fica, mais detalhes 
aparecerão no mapa.

3.1 – Como localizar um rio no SIGAWEB DOCE?



Supondo que você é um 
morador da região de João 
Monlevade e quer fazer sua 
contribuição para o córrego do 
Carmo, mas não sabe 
exatamente qual ele é, dentre 
os rios que aparecem no mapa.

Para descobrir, basta clicar na 
linha que representa o rio. Ao 
fazer isso será aberta uma caixa 
de diálogo com as informações 
deste trecho. 

3.1 – Como localizar um rio no SIGAWEB DOCE?



Seguindo a orientação da 
página anterior, você ativará a 
caixa de informações do rio 
conforme mostra a figura 

3.1 – Como localizar um rio no SIGAWEB DOCE?



Essa caixa de diálogo contém uma tabela que traz informações 
importantes para a atividade. Entenda a baixo o que é cada uma delas!

As informações contidas nesses 
campos (objectid e st_length) 
não terão papel relevante na 
atividade e apenas aparecem 
na tabela por uma questão 
técnica do sistema.

Não se preocupem com esses 
campos!!

3.1 – Como localizar um rio no SIGAWEB DOCE?



Estes campos trazem informações acessórias, que vem para 
contribuir com a busca do rio.
- O campo “Bacia” traz a sigla da bacia afluente na qual este rio 

se localiza;
- O campo “Uso_Atual” indica o resultado obtido pelo 

diagnóstico na caracterização do uso preponderante naquele 
trecho. Em alguns trechos este campo estará vazio pois, ali, 
nenhum uso foi detectado;

- O campo “Classe” traz a classe de enquadramento que 
equivale ao uso atual indicado na campo anterior, podendo 
também estar sem informação;

- O campo “form” indica se este é um trecho que está 
contemplado pela atividade (como no caso do exemplo) ou se 
é apenas um trecho de referência.

3.1 – Como localizar um rio no SIGAWEB DOCE?

Essa caixa de diálogo contém uma tabela que traz informações 
importantes para a atividade. Entenda a baixo o que é cada uma delas!



Estes são os campos mais importantes da tabela pois tem ligação 
direta com o registro da sua contribuição! 
- O campo “Nome_Rio”, como fica bem claro, traz o nome do 

curso d’água selecionado;
- O campo “cod_trecho” é o campo mais importante para a 

atividade, pois servirá como referência para o próximo passo;
- O campo “formulario” contém o link para o formulário que 

será utilizado no registro da contribuição.

A seguir, veja como usar estes campos para efetuar a sua 
contribuição!!

3.1 – Como localizar um rio no SIGAWEB DOCE?

Essa caixa de diálogo contém uma tabela que traz informações 
importantes para a atividade. Entenda a baixo o que é cada uma delas!



3.2 – Efetuando uma contribuição: SIGAWEB DOCE

PASSO 1

Localize o rio ao qual se refere 
a sua contribuição e abra a 
tabela de informações

(para relembrar, siga o passo 
3.1 do manual)



3.2 – Efetuando uma contribuição: SIGAWEB DOCE

PASSO 2

Com a tabela de informações aberta, confirme se 
este é mesmo o rio que deseja contribuir:
- cheque o nome, a bacia afluente e as 

informações acessórias.

(para relembrar, siga o passo 3.1 do manual)



3.2 – Efetuando uma contribuição: SIGAWEB DOCE

PASSO 3

Após se assegurar sobre o curso d’Água, ANOTE O 
NÚMERO REFERENTE AO CAMPO COD_TRECHO

Este número será utilizado na etapa de 
preenchimento do formulário e é EXTREMAMENTE 
IMPORTANTE que seja inserido exatamente como 
está na tabela de informações.



3.2 – Efetuando uma contribuição: SIGAWEB DOCE

PASSO 4

Clique na expressão “Mais_info”, no local 
indicado na figura ao lado. 

Automaticamente, a página do formulário será 
aberta, para entrarmos na última etapa da 
atividade



3.3 – Efetuando uma contribuição: Formulário

O formulário é uma ferramenta tão importante
para a atividade quanto o SIGAWEB DOCE.

É nele que serão indicados o(s) uso(s) futuro(s)
que você determinar.

Consiste em uma etapa bem simples, basta
inserir a sua identificação e responder às
questões colocadas, conforme faremos a
seguir



3.3 – Efetuando uma contribuição: Formulário

PASSO 5

Este é um passo obrigatório dentro do formulário!

Você deverá se identificar através de nome e e-mail, 
nos campo indicados.



3.3 – Efetuando uma contribuição: Formulário

PASSO 6

Este é mais um passo obrigatório dentro do 
formulário!

Chegou a hora de inserir aquele número que você 
anotou, referente ao campo “Cod_trecho” lá da 
tabela de informações do SIGAWEB DOCE

Basta escrever o número na resposta da QUESTÃO 1 
e passar para a próxima seção do questionário



3.3 – Efetuando uma contribuição: Formulário

PASSO 7

Este é o último passo obrigatório dentro do 
formulário!

Na questão 2, finalmente, você fará o registro do 
uso futuro que pretende atribuir para aquele corpo 
hídrico. 

Para tanto, basta clicar no ‘quadradinho’ junto ao 
uso e pronto!

Note que, como mostrado no exemplo ao lado, você 
pode registrar mais de um uso para aquele trecho.



3.3 – Efetuando uma contribuição: Formulário

PASSO 8

Caso queira fazer algum comentário sobre o seu 
registro, deixamos esse campo aberto (questão 3). 
Sinta-se a vontade para complementar a sua 
contribuição!

Para finalizar basta clicar em “Enviar” e pronto!

SUA CONTRIBUIÇÃO FOI REGISTRADA E VOCÊ 
RECEBERÁ UM EMAIL DE CONFIRMAÇÃO



4 – Considerações Finais

Pode ocorrer de você estar procurando por um rio que tem um nome diferente daquele que utilizamos no 
banco de dados do SIGAWEB.

Se você ficar em dúvida se aquele trecho da camada é mesmo o rio que você procura, olhe em volta... 
Busque alguma referência na imagem de satélite, aproxime bastante o zoom para tentar identificar alguma 

casa, estrada, fazenda, plantação.. Algo que te ajude a reconhecer o território.

Este procedimento deve ser repetido a cada novo trecho, quantas 
vezes for necessário!

Ao mudar para um novo trecho, recomece lá do passo 1 (Item 3.2).

Pode acontecer de não estar disponível 
na camada da hidrografia o rio que você 
procura, pois estamos lidando com um 

conjunto específico de corpos hídricos. Se 
não encontrar o seu, passe para outro!



4 – Considerações Finais

As possibilidades em torno dos usos que poderão ser atribuídos aos rios estão vinculadas à legislação. Outros 
usos que não estiverem listados na questão 2 do formulário não apresentam impacto a atividade de 

definição de enquadramento, por exemplo, geração de energia, uso industrial, mineração, etc.

Quando estiver procurando o rio que deseja fazer a contribuição, 
use e abuse da ferramenta de zoom, para ampliar a imagem.

Sempre que esta imagem é ampliada, novos elementos do mapa 
aparecem, tais como municípios, estradas... Estes elementos 

podem te ajudar muito a encontrar o rio.



O SIGAWEB DOCE está hospedado na página 
da AGEDOCE.

https://sigaaguas.org.br/sigaweb/apps/doce/


