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O Manual do Usuário tem o objetivo de fornecer um roteiro sobre a utilização do Sistema 
Integrado de Gestão das Águas do rio Doce (SIGAWEB DOCE). Ademais, é destinado aos 
usuários da plataforma: profissionais das prefeituras e da Agedoce, comitês de bacia, 
acadêmicos e a sociedade interessada na gestão das águas na bacia hidrográfica do 
rio Doce.

Sendo considerado um dos instrumentos da Política Nacional de Recursos Hídricos 
(PNRH – Lei Federal nº 9.433/1997), esse sistema tem a função de coleta, tratamento, 
armazenamento e recuperação de informações sobre recursos hídricos na bacia 
hidrográfica do rio Doce. Nesse sentido, possui dados relacionados a gestão e regulação 
da água, bem como o saneamento básico, a área ambiental e os eventos extremos naturais 
ocorridos na bacia, dentre outros.

O SIGAWEB DOCE, versão 2.0, criado em uma plataforma ESRI ArcGis Enterprise, possui uma 
interface intuitiva e um design diferenciado das demais aplicações web de visualizadores 
de dados geográficos. Ademais, o seu conjunto de funcionalidades é compatível também 
com dispositivos móveis, o que qualifica a plataforma para ser utilizada em diversos 
equipamentos, democratizando o acesso aos dados e informações à toda a sociedade, 
conforme Art. 26. Inciso III da PNRH.

Somado a isso, as ferramentas dessa versão visam o uso para diferentes tipos de pessoas 
com diferentes níveis de instrução em Sistemas de Informações Geográficas. Devido a esse 
viés, a plataforma atende a usuários sem experiência até àqueles com expertise na área, 
com funcionalidades básicas e outras avançadas e inovadoras, podendo realizar desenhos, 
seleção de áreas de interesse e criação de camadas específicas para visualização, geração 
de mapas e impressão.

Além disso, O SIGAWEB DOCE é um sistema complexo gerenciador que possui centenas 
de bases geográficas temáticas divididas em grupos temáticos e permite ao usuário não 
somente visualizar via WEB, mas também produzir informações, realizar download de 
arquivos e acessar via serviços WMS (Web Map Service) e WFS (Web Future Service) dados 
de instituições parceiras (AGEDOCE, 2022a).

Nesse contexto, devido ao grande volume de arquivos armazenados, foi criado outro 
documento para padronizar os dados a serem inseridos no SIGAWEB DOCE, o Manual 
de Referência dos Geodados (AGEDOCE, 2022b), o qual orienta os procedimentos para 
organização, armazenamento, tratamento e nomenclatura de dados e metadados que 
serão produzidos pelas empresas, as entidades da bacia e a agência de água, dentre outros.

Assim, para facilitar o acesso ao sistema e difundir a sua utilização, a AGEDOCE (AGEVAP - 
Filial Governador Valadares), Entidade Delegatária e Equiparada às funções de Agência de 
Água da Bacia Hidrográfica do rio Doce, vem realizando treinamentos do SIGAWEB DOCE 

APRESENTAÇÃO
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com o Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Doce, os Comitês afluentes, as Associações e os 
Consórcios de Municípios. Nesse sentido, a visualização desses eventos pode ser feita pelo 
canal do Comitê de Bacia Hidrográfica do rio Doce no Youtube: https://www.youtube.com/
watch?v=4g_RscsxdeI&t=26s&ab_channel=ComitêsdeBaciaHidrográficadoRioDoce.
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O acesso ao portal SIGAWEB DOCE pode ser feito diretamente pelo endereço https://
sigaaguas.org.br/sigaweb/apps/doce/. 

Além dessa forma de entrar no site, pode ser realizado via web, por meio de qualquer navegador, 
na versão desktop ou por meio de um aparelho celular, pelo endereço oficial do Comitê de Bacia 
Hidrográfica do rio Doce (CBH Doce): https://www.cbhdoce.org.br/. Ao clicar no local marcado 
“SIGAWEB DOCE”, indicado na Figura 1, o usuário será direcionado ao site da plataforma.

Por fim, outra forma de acesso é por meio do site da Agedoce no link https://agedoce.org.
br/. Deve-se acessar a página do sistema por meio da imagem indicativa “Siga”, como é 
apresentado na Figura 2: 

1. COMO ACESSAR O PORTAL SIGAWEB DOCE

Figura 1. Página de Acesso ao SIGAWEB DOCE pelo site do CBH Doce

Figura 2. Página de Acesso ao SIGAWEB DOCE pelo site da Agedoce

Após clicar na imagem, o usuário será direcionado para a página inicial do SIGAWEB DOCE, 
onde serão aplicadas as orientações feitas por meio deste manual.
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2. FERRAMENTAS

Figura 3. Tela Inicial do SIGAWEB DOCE V2.0

Figura 4. Interface inicial do SIGA DOCE V2.0 com organização e conjunto de ferramentas 

A Figura 3 a seguir ilustra a interface inicial SIGAWEB DOCE V2.0, onde uma tela inicial, com 
texto explicativo foi implementada sobre a destinação da plataforma, conteúdo existente 
e observações sobre os serviços WMS e WFS. 

Na Figura 4 é demonstrada a interface inicial e o conjunto de ferramentas da plataforma são 
destacadas e indicadas com uma numeração, que é explicitada no Quadro 1. As aplicações 
dessas ferramentas implementadas serão descritas na sequência.
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Quadro 1. Organização do conjunto de ferramentas no SIGAWEB Doce V2.0

Ferramentas Conjunto de ícones 
1. Acesso ao tutorial

1 
2. Pesquisa

3. Navegação 2 

4. Legenda

3

5. Lista de Camadas

6. Tabela de atributos

7. Conversão de coordenadas geográficas

8. Desenho

9. Seleção

10. Ferramenta Google Earth

11. Downloads

13. Conjunto de Camadas Temáticas 4 

14. Inserção de coordenadas

515. Medição

16. Impressão

17. Galeria de Mapas base 6

2.1. Pesquisa 

A ferramenta de pesquisa (Figura 5) possibilita ao usuário a busca por locais que estão na 
extensão atual do mapa, como aeroportos, cidades etc. Caso o usuário esteja com a tela 
muito próxima em uma área específica, não conseguirá pesquisar outra cidade. Por isso, 
deverá retirar o zoom e pesquisar novamente. 

Figura 5. Ferramenta de pesquisa
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2.2. Navegação 

As ferramentas de navegação (Figura 6) compreendem opções básicas de movimentação 
pela tela como Mais Zoom e Menos Zoom, permitindo ao usuário a customização da 
proximidade com que deseja exercer seu trabalho. Ainda, está disponível a ferramenta de 
retorno à Extensão Padrão, a qual devolve o mapa ao zoom original da cena inicial.  

Além dessas possibilidades, também está disponível a ferramenta “Meu Local”, a qual 
possibilita ao usuário a visualização de sua geolocalização atual por meio de um ponto 
plotado na interface. E, na sequência, os botões “Extensão anterior” e “Extensão posterior”, 
que permitem voltar a extensões de tela usadas anteriormente e voltar para a atual.  

Por fim, no menu superior direito estão disponíveis as opções de tela cheia e exibir visão 
geral do mapa. 

2.3. Legenda 

A ferramenta de legenda (Figura 7) mostra ao usuário a simbologia utilizada nos geoserviços 
ativos no mapa, permitido uma melhor compreensão das cores e das classificações 
utilizadas para a simbolizar o(s) dado(s). 

Figura 6. Ferramenta de navegação
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2.4. Lista de Camadas

A ferramenta intitulada “Lista de Camadas” desempenha o papel de centralizar a gestão 
dos dados que estão adicionados na interface do sistema (Figura 8). Nela o usuário pode 
definir a visibilidade do geoserviço, excluir da interface de visualização, controlar a ordem 
com que os geoserviços estão sendo sobrepostos no mapa, dentre outros recursos.

Figura 7. Ferramenta de Legenda

Figura 8. Lista de Camadas
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2.5. Tabela de Atributos 

A tabela de atributos possibilita a visualização das informações contidas nas camadas 
ativas, permitindo ao usuário utilizar recursos como seleção de feições, pesquisa por 
atributos, filtragem por expressões de texto e pela extensão do mapa, zoom para feições 
selecionadas, ordenamento de feições por diversos critérios, exportar para .csv (planilhas), 
dentre outros (Figura 10).  

Observa-se que para abrir a tabela de atributos é importante selecionar na lista de camadas 
a opção “Visualizar na Tabela de Atributos”, como indicado anteriormente pela Figura 9. 

Figura 9. Lista de Camadas: Mostrar detalhes do item 

Além disso, ao clicar nos três pontos, ao lado direito do nome do geoserviço, algumas 
opções são abertas (Figura 9): zoom para o geoserviço selecionado, definir a transparência 
(0% - 100%), configurar a faixa de visibilidade (mundial-lugar), habilitar/desabilitar o 
pop-up, mover para cima, mover para baixo, visualizar na Tabela de Atributos, mostrar 
detalhes do item e remover o geoserviço da visualização. 
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Figura 10. Tabela de Atributos 

Figura 11. Tabelas de atributos de diversas camadas 

Além disso, o usuário pode transitar entre as colunas de atributos de várias camadas 
(Figura 11), desde que realize o procedimento supracitado em cada um dos layers que 
tenha interesse. Assim, basta clicar em cada uma das tabelas para visualizá-las. 

Para selecionar feições pela tabela de atributos, o usuário deve clicar nos locais indicados 
da tabela de atributos (Manipulador de seleção), no canto inferior esquerdo das feições 
da camada, conforme Figura 12. Ademais, o usuário pode selecionar múltiplas feições 
arrastando o mouse e pressionando o SHIFT, bem como deselecionar uma camada 
específica pressionando a tecla CTRL e clicando com o mouse. 
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Figura 12. Seleção de feições pela tabela de atributos 

Figura 13. Aplicação de filtro pela extensão do mapa 

Após selecionar a feição da camada, o usuário terá a opção de ser direcionado diretamente 
para o local com a ferramenta “Zoom para”, bem como “Limpar seleção” e “Atualizar” os 
processos feitos, comandos estes localizados na parte superior da Tabela de Atributos, 
conforme Figura 12. 

2.5.1. Filtro pela extensão do mapa 

Quando o comando “Filtrar por extensão de mapa” está ativado, possibilita ao usuário 
visualizar na tabela de atributos da camada somente as feições que estão na extensão 
do mapa. Assim, quanto mais aproximar a tela, menos feições serão apresentadas na 
tabela de atributos, o que oportuniza ao manipulador dos dados obter detalhes de um local 
específico, conforme feições apontadas por setas na Figura 13.



17

Figura 14. Aplicação de filtro por expressão de texto 

Figura 15. Filtro aplicado à camada de Outorgas Estaduais 

2.5.2. Filtro por expressão de texto 

Podem ser aplicados filtros por meio de operadores lógicos de texto para selecionar feições 
específicas como, por exemplo, as estações hidrometeorológicas do estado de Minas Gerais. 

Nesse sentido, é importante que o usuário observe qual das colunas da tabela deseja 
filtrar e selecionar o operador lógico da sua preferência. Dentre eles, há o comando “é”, que 
selecionará todas as feições com o nome que o usuário indicar. Nesse contexto, o usuário 
deve “Adicionar expressão” para começar o processo.  

Assim, foi demonstrado na Figura 14 o filtro aplicado às outorgas estaduais do município 
de Governador Valadares para demonstrar o processo. 

Após aplicar o filtro nessa camada, passaram a ser indicadas somente as feições do 
município (Figura 15). Logo, essa triagem pode então ser exportada em formato de planilha 
por meio do comando “Opções”, “Exportar todos para CSV”. 
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Figura 16. Download de dados CSV 

Figura 17. Conversão de Coordenadas 

2.5.3. Download de Dados Planilhados (.csv) 

Assim como foi demonstrado, os dados podem ser exportados após a aplicação dos filtros, 
porém, também é possível baixar todos os dados da camada de uma só vez (Figura 16). 
Para isso, é só não aplicar nenhum filtro do tipo extensão de tela ou operador lógico. 

2.6. Conversão de coordenadas 

A Conversão de Coordenadas (Figura 17) é uma ferramenta que possibilita ao usuário 
marcar um ponto no mapa e obter uma rápida conversão de coordenadas geográficas 
entre diferentes formatos, como Graus Minutos Segundos (sigla em inglês, DMS), Graus 
Minutos Decimais (sigla em inglês, DDM), Graus Decimais (sigla em inglês, DD) e Universal 

Transversa de Mercator (UTM). 
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Além disso, pode ser utilizado para converter coordenadas geográficas obtidas fora da 
plataforma. Nesse sentido, deve ser observado o formato inicial da coordenada que o 
usuário possui, pois é de suma importância a inserção conforme o padrão do sistema.  

Para inserir as coordenadas geográficas (em formato de grau) na bacia do rio Doce, o 
usuário pode utilizar os sinais negativos para indicar as regiões sul à Linha do Equador 
e oeste ao Meridiano de Greenwich, conforme modelos da Figura 18, tendo um espaço 
simples entre a latitude e a longitude. 

Após dar “Enter” aparecerá a janela da Figura 19, onde deverá selecionar o campo do tipo 
de coordenada com a latitude ordenada em primeiro e depois a longitude ou vice-versa, 
conforme o próprio usuário tenha escolhido inserir no sistema. 

Figura 18. Formato de coordenadas geográficas (DMS, DDM, DD) para Conversão

Figura 19. Anotação de Entrada das Coordenadas geográficas (em graus) 
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No padrão UTM de coordenadas deverão ser aplicadas às zonas UTM 23 ou 24 (referentes a 
região da bacia do rio Doce) e a letra S (referente ao Hemisfério Sul). Além disso, o usuário 
deverá colocar inicialmente as coordenadas da longitude (x) e posteriormente a latitude 
(y), conforme Figura 20.  

Após dar “Enter” aparecerá a janela da Figura 21, e selecionar o campo “UTM – Hemisfério 
(N/S)”. 

Figura 20. Formato de coordenadas UTM para Conversão 

Figura 21. Anotação de Entrada das Coordenadas UTM 

2.7. Desenho 

A ferramenta de desenho permite ao usuário inserir diferentes formas de marcações no mapa 
(Figura 22). Dessa forma, é possível selecionar os seguintes modos de desenho: ponto, linha, 
polilinha, polilinha à mão livre, seta, triângulo, extensão, círculo, elipse, polígono, polígono à 
mão livre e, finalmente, escrever textos para identificar os desenhos criados. 

Além disso, existem diferentes funcionalidade de uso, tais como modificação de cor, largura e 
transparência; e visualização da área e do perímetro das figuras. Vale ressaltar que as formas 
desenhadas ficam armazenados apenas na memória temporária do navegador, possibilitando 
que o usuário utilize a ferramenta como desejar sem sobrecarregar o ambiente de hospedagem. 
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Figura 22. Ferramenta de Desenho 

Figura 23. Forma de seleção das feições da camada 

2.8. Seleção 

Essa ferramenta possibilita aos usuários uma rápida seleção de feições que compõem as 
camadas adicionadas ao mapa. Com ela, é possível selecionar o tipo de seleção (ponto, 
retângulo, polígono, círculo, linha ou laço); aplicar o zoom e mover a extensão do mapa para 
as feições selecionadas; realizar estatísticas; criar uma camada temporária com as feições 
selecionadas (esta camada não será salva) e a visualização das feições selecionadas na 
tabela de atributos.  

Ao realizar a seleção dos dados, o usuário deve se atentar para que o campo “Selecionar” 
esteja na coloração verde escuro, conforme a imagem “a.” da Figura 23. Ao clicar nessa 
ferramenta, ela é desativada e não poderá ser selecionada nenhuma feição no mapa 
(imagem “b.” da figura supracitada). Além disso, o usuário pode limpar todas as seleções 
dos dados por meio do campo “Limpar”, em vermelho. 
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Para selecionar de fato, o mouse deve ser arrastado para adicionar seleção (Shift + Arrastar), 
ou remover da seleção (Ctrl + Arrastar). Nesse sentido, a ferramenta ilustrada na Figura 24 
possibilita que o usuário selecione uma área de interesse.

Por fim, é sugerido que o usuário deixe marcado somente a camada que tem o objetivo de 
selecionar, para evitar marcar feições de outras camadas. Além disso, o sistema tem outras 
funcionalidades como dar zoom na região selecionada, mover a tela para o local definido, 
destacá-lo no mapa, observar as suas estatísticas, criar uma camada somente com a seleção 
feita, adicionar um marcador na área, visualizar a feição selecionada na tabela de atributos 
e limpar a seleção que realizou. 

Figura 24. Ferramenta de Seleção 

2.8.1. Criar uma camada a partir de feição selecionada 

Conforme demonstrado na Figura 24 o usuário tem a opção de “Criar Camada”, a qual 
permite ao manipulador dos dados selecionar uma feição e criar uma camada com ela. 
A partir disso, deverá dar um nome a esse dado gerado, de acordo com o seu interesse 
(Figura 25). 
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Figura 25. Janela para indicação do nome da camada criada 

Figura 26. Camada criada pelo usuário 

Por último, para efetivamente visualizar a camada criada, deverá clicar na “Lista de Camada” e 
desmarcar o layer principal que contém a feição gerada, como consta na Figura 26 Ressalta-
se que essa camada, bem como as informações filtradas não ficam salvas pelo sistema, 
devendo o usuário realizar todos os processos necessários antes de atualizar a página.  

2.9. Ferramenta Google Earth  

A ferramenta “Google Earth” (Figura 27) proporciona ao usuário a seleção de um 
determinado local da camada para visualizá-lo em uma nova aba. Esta apresentará o 
layout e as funcionalidades do Google Earth Online, tais como: visualização em 2D, 3D, 
Street View, ir para o seu local (Figura 28). 
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Figura 27. Ferramenta Google Earth 

Figura 28. Visualização no Google Earth Online 

2.10. Download 

Esta ferramenta (Figura 29) permite acesso ao Portal de Downloads, onde o usuário 
consegue extrair as camadas desejadas nos formatos KML, Shapefile, CSV, dentre outros. 
É importante ressaltar que os geoserviços externos não permitem download diretamente 
através do SIGAWEB, sendo necessário acessar a fonte original de disponibilização do dado.
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Figura 29. Ferramenta de Download 

Figura 30. Portal de Downloads 

A Figura 30 exibe a interface do Portal de Downloads da AGEDOCE e as funcionalidades de 
filtragem por tags, o ordenamento por última atualização ou ordem alfabética e pode optar 
por buscar pelo nome do geoserviço. O resultado de pesquisa apresenta o geoserviço com 
a descrição, thumbnail, fonte e o acesso direto a página no portal, e, ainda, pode-se ordenar 
todos os dados de acordo com a relevância, título, data de criação ou data de atualização.  

Por fim, ressalta-se que os geoserviços externos não estão disponíveis no Portal de Download 
da AGEDOCE, sendo necessário acessar diretamente a fonte da instituição. 
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2.11. Conjunto de Ferramentas para Visualização 
           de Camadas Temáticas 

O conjunto de ferramentas que possibilita a visualização de geoserviços no SIGAWEB 
DOCE V2.0 encontra-se na porção inferior direita, apresentando as camadas classificadas 
em diferentes temas e temáticas, tais como: Limites, Caracterização Socioeconômica, 
Caracterização Físico-Biótica, Recursos Hídricos e Planejamento e Gestão. Tais ferramentas 
possibilitam o acesso ao repositório de dados, adição de dados no ambiente de visualização 
e o acesso aos detalhes dos geoserviços. 

Na Figura 31 é demonstrada a temática “Planejamento e Gestão”, que possui subclasses, 
as quais podem ser acionadas clicando nos textos à esquerda do campo “Pesquisar”. Essas 
subclassificações podem conter diversas outras camadas de dados a serem explorados 
pelo usuário. 

Além disso, as camadas podem ser classificadas pelo “Tipo”, o qual possibilita ao manipulador 
de dados ter ciência sobre qual formato de dado existe naquela subclasse (exemplo: 
WMS, WFS, KML etc.) Esses layers também podem ser ordenados pela relevância naquele 
congregado de dados, seja pelo nome, data de inserção no sistema, proprietário do dado, 
dentre outros. 

E para inserir as camadas propriamente ditas no mapa, deve-se aplicar o “Adicionar” ou 
“Remover”, caso não queira visualizá-la mais. 

Figura 31. Temática de geoserviços no SIGAWEB 
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Por fim, o usuário pode selecionar o campo “Detalhes”, de forma a obter descrições mais 
detalhadas sobre o dado em questão. Dessa forma, é aberta uma nova aba no navegador, 
que conterá essas informações (Figura 32).

Figura 32. Detalhes da camada “Rede Hidrometeorológica Nacional – ANA (Externo)”

Figura 33. Tema: Limites

2.11.1. Limites 

Este tema aborda as temáticas que subdividem os geoserviços de limites inseridos na 
plataforma em caráter físico e político, com informações sobre as sedes municipais, 
população, distrito e, eventualmente, limites de bacias, por exemplo (Figura 33).
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Figura 34. Tema: Caracterização Socioeconômica

2.11.2. Caracterização Socioeconômica

O tema intitulado “Caracterização Socioeconômica” (Figura 34) apresenta, principalmente, 
a temática relacionada à infraestrutura. Por esse motivo, traz dados sobre hidrelétricas, 
barragens, abastecimento urbano, ferrovias, estações de tratamento de esgoto, pontos de 
captação subterrâneas, minerodutos, rodovias e termelétricas. 

Entretanto, é nesse espaço que se espera que novas cargas de dados e/ou conexões com 
instituições colaboradoras externas que versem sobre dados socioeconômicos de dinâmica 
populacional, indicadores de desenvolvimento humano e assemelhados sejam feitas.

2.11.3. Caracterização Físico-Biótico

Esse tema (Figura 35) abrange as temáticas: clima, fitofisionomia, geologia, geomorfologia, 
hidrogeologia e pedologia. Consegue-se, com isso, visualizar dados de precipitação, biomas, 
estrutura geológica, produção de sedimentos, poços, solos, entre outros.
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Figura 35. Tema: Caracterização Físico-Biótica

Figura 36. Tema: Recursos Hídricos

2.11.4. Recursos Hídricos

O tema de Recursos hídricos (Figura 36) consiste nas seguintes temáticas: demandas, 
disponibilidade e balanço hídrico, enquadramento, hidrografia, monitoramento, outorgas 
e qualidade da água. Estas temáticas trazem dados, por exemplo, de agricultura irrigada, 
vazões diversas de corpos hídricos e da rede hidrometeorológica da região.
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Figura 37. Tema: Planejamento e Gestão

Figura 38. Galeria de Mapa Base

2.11.5. Planejamento e Gestão

O tema “Planejamento e Gestão” (Figura 37) mostra as temáticas áreas protegidas, ordenamento 
territorial, prioridades de ações, projetos específicos e risco e eventos extremos. As áreas 
protegidas e eventos extremos abrangem até então dados de unidades de conservação, terras 
indígenas, municípios com ocorrência de cheia e seca, áreas de desertificação, vulnerabilidade 
a inundações e pontos de monitoramento/alerta de eventos críticos.

2.12. Galeria de Mapa Base

Essa ferramenta apresenta opções de mapas bases, através da incorporação de camadas 
externas como “Living Atlas”. Com isso, o usuário poderá utilizar uma interface de acordo 
com sua necessidade de visualização (Figura 38). Para a versão do SIGAWEB DOCE versão 
2 foram disponibilizadas novas opções de mapas base.
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Figura 39. Ferramenta de Impressão

2.13. Impressão

A ferramenta de impressão (Figura 39) permite que o usuário imprima a atual visualização 
do mapa com suas respectivas camadas geográficas, bem como possíveis formas 
geométricas e seleções realizadas com as demais ferramentas. Nesse sentido, é possível 
dar um título ao mapa criado, escolher o layout com tamanhos de papel (A4, A3 etc.), 
orientação retrato (Portrait) ou paisagem (Landscape), bem como o formato do arquivo 
criado (PDF, JPG, PNG, etc.).

Além disso, o item “Avançado” permite definir a extensão do mapa, referência espacial de 
saída, unidades da barra de escala, tamanho da folha de impressão, qualidade de impressão 
e atributos da feição.

A Figura 40 mostra o resultado da impressão da temática “Disponibilidade Hídrica”, onde 
apresenta o geoserviço ativo “Vazão Específica Mínima Relativa à Q95”. Percebe-se que 
incorporam os mapas as informações cartográficas de legenda, data e escala. Por fim, 
ressalta-se que os projetos criados não ficam salvos no sistema, por isso, é importante 
realizar todos os procedimentos e gerar o mapa ao final.
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Figura 40. Layout de impressão

Figura 41. Medição

2.14. Medição

A ferramenta de medição possibilita ao usuário medir distâncias e áreas no mapa por meio 
de polígonos, linhas ou pontos (coordenadas). A partir dessa ferramenta podem ser medidos 
comprimentos de ruas, áreas de empreendimentos, dentre outros. Essa funcionalidade 
permite ainda que o usuário escolha a unidade de medição desejada, como, por exemplo, 
hectares, quilômetros e graus (Figura 41). 
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Figura 42. Ferramenta de Inserção de coordenadas

2.15. Inserção de coordenadas

A ferramenta “Inserção de coordenadas” (Figura 42) tem como premissa possibilitar 
ao usuário a rápida localização de coordenadas inseridas em graus decimais. Utiliza-
se principalmente a localização de pontos específicos dos quais o usuário já possui 
coordenadas geográficas, mas não sabe sua circunstância.

3. DÚVIDAS

Caso o usuário fique com alguma dúvida sobre a utilização do portal, poderão ser enviados 
questionamentos para o e-mail institucional@agedoce.org.br.
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