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1. O que é o SigaSC
O SigaSC é um navegador para o Banco de Dados Geográfico da
Prefeitura Municipal de São Carlos, idealizado como plataforma para realizar
consultas e buscar endereços. Ele é usado tanto pelo cidadão, pelos
servidores municipais das diversas instâncias e por conselheiros municipais,
além de unidades do governo estadual.
Todo o sistema, incluindo o SigaSC, foi criado com o uso de software
livre. Isto permite uma grande economia de recursos financeiros, pois não é
necessário pagar por licenças. Entretanto, o desenvolvimento e o
aperfeiçoamento destas ferramentas, com a incorporação de novas
funcionalidades, depende de um amplo esforço coletivo e voluntário por parte
das comunidades de desenvolvedores ao redor do mundo.
Portanto, pedimos a compreensão dos usuários, no tocante às
limitações de interatividade que o SigaSC possa apresentar, principalmente
quando comparado às plataformas comerciais consagradas. Ressaltamos que
o desenvolvimento destas ferramentas de software livre é contínuo, o que
certamente terá reflexos na evolução constante das interfaces do SigaSC.
Convidamos os usuários a explorarem e divulgarem o SigaSC, em
especial nosso buscador de endereços, desenvolvido exclusivamente para a
realidade do endereçamento em nossa cidade.

São Carlos, Outubro de 2011
O SigaSC é desenvolvido e mantido pela Prefeitura Municipal de São Carlos,
através da:
SMHDU - Secretaria Municipal de Habitação e Desenvolvimento Urbano
DIDP - Departamento de Informação, Documentação e Patrimônio
DSIG - Divisão de Sistemas e Informações Geográficas
SMPG - Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão
DTI - Departamento de Tecnologia da Informação
DGS - Divisão de Gestão de Software
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2. Partes do SigaSC
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Área gráfica
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Barra de comandos

-

Buscador de endereços

-

Campo para informação de áreas e distâncias medidas

-

Seletor de temas (Informações Gerais/Lazer/Geografia & Meio
Ambiente/Legislação/Topografia)
Gerador de pesquisas avançadas (em desenvolvimento)

6 7 8 9 10 -

Controle de Camadas de Informação (layers) e respectivas legendas
Escala e Contador de coordenadas
Menu de navegação entre os Portais da Prefeitura Municipal
Área para Contatos / Ajuda / Login
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3. Barra de Comandos do SigaSC
A maioria dos comandos do SigaSC pode ser acessada na barra de comandos,
localizada na parte superior da tela:

a

b c

d e

f

g h

i

j

k

a - ZOOM APROXIMAR
b - ZOOM AFASTAR
c - RETORNAR À VISTA ANTERIOR
d - SOBREVOAR (Pan)
e - VISTA INICIAL
f - REDESENHAR TELA
g - IMPRIMIR
h - MEDIR DISTÂNCIAS
i - MEDIR ÁREAS
j - PESQUISAR INFORMAÇÕES
k - AJUDA / PERGUNTAS FREQUENTES
Clique sobre o ícone para acionar o comando. Observe que enquanto um comando
está ativo, seu ícone fica em destaque, mais brilhante. A seguir, uma breve
descrição de cada comando:

a - ZOOM APROXIMAR
Amplia a imagem em visualização.
Clicando sobre a área gráfica, a cena é ampliada em 10 vezes, com o centro da
imagem no ponto clicado.
É possível selecionar mais precisamente a área do mapa a ser ampliada. Após
acionar o comando, abra uma janela retangular sobre a área a ampliar, clicando e
arrastando o mouse.

b - ZOOM AFASTAR
Causa a redução (afastamento) da imagem. Após acionar o comando, clique na
imagem. A imagem fica diminuída em 2 vezes, com o centro no ponto clicado.

c - RETORNAR À VISTA ANTERIOR
Restaura a visualização anterior.
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d - SOBREVOAR (Pan)
Realiza um sobrevôo sobre a imagem. Após acionar o comando, clique sobre a
imagem e arraste o mouse.

e - VISTA INICIAL
Restaura a visualização padrão da tela do sistema.

f - REDESENHAR TELA

ou

Estes dois ícones têm a mesma função: atualizar a tela após efetuadas modificações
na seleção de camadas a serem visualizadas.

g – IMPRIMIR
Gera uma tela preliminar para impressão, na qual o usuário pode acrescentar
anotações. O conteúdo a ser impresso corresponde à cena mostrada na tela do
SigaSC no momento do acionamento do comando.
A orientação da folha de papel segue a configuração do navegador.
Para finalizar a impressão, acione o link no pé desta tela preliminar, conforme a
figura abaixo:

Figura – Tela preliminar de impressão: espaço para anotações e link para completar a
impressão.
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h - MEDIR DISTÂNCIAS
Após acionar o comando, o usuário deve clicar sobre dois pontos no mapa. A
distância obtida (em projeção horizontal) é exibida à esquerda da tela no campo de
informações (ver “Partes do SigaSC). A distância torna-se cumulativa à medida em
que são marcados novos pontos.
O resultado é apresentado em Metros.
Para realizar uma nova medição, o ícone do comando deve ser acionado novamente.

i - MEDIR ÁREAS
Funciona de modo análogo ao comando de obter distâncias.
O resultado é apresentado em Metros Quadrados.
Para realizar uma nova medição, o ícone do comando deve ser acionado novamente.

j - PESQUISAR INFORMAÇÕES
Este recurso encontra-se em fase de aperfeiçoamento. Permite obter informações
mais detalhadas de determinada feição mostrada no mapa.
Selecione uma “camada ativa” para a qual deseja obter informações. Esta aba fica
ao lado da aba “Camadas”, no lado esquerdo da tela.
Após, acione o ícone “Pesquisar informações” e selecione o objeto geográfico. Surge
uma tela adicional com os dados.
A forma de selecionar as feições (objetos ou entidades) varia conforme a sua
geometria.
Para feições do tipo “polígono” (áreas, zonas, lotes), basta clicar sobre o objeto.
Para feições do tipo “linha” e “ponto”, o usuário deve abrir uma janela (do tipo clicar
e arrastar) para selecionar a feição a ser pesquisada.

k - AJUDA / PERGUNTAS FREQUENTES
Este comando aciona o link com informações de orientação ao usuário, permitindo
acessar o presente manual.
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4. Visualizando camadas de informação (Temas)
Através do SigaSC é possível consultar uma ampla variedade de temas geográficos.
Cada tema corresponde a uma camada de informação (ou layer).
Para visualizar cada camada basta clicar no quadrado correspondente, que fica
marcado com um tick. Após, acionar o comando Redesenhar, através dos ícones
ou

4.1. Conhecendo as Legendas
Cada camada de informação tem ao seu lado um sinal de adição (+), que ao ser
clicado abre a respectiva legenda.

Após marcar cada camada ou tema para visualizar, acione o comando Redesenhar
para atualizar a área gráfica.
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4.2. Mudando as cores das legendas
Para alterar a cor dos itens da legenda basta um duplo clique sobre o quadrado
colorido correspondente. Abre-se um menu para escolha da nova cor.

O usuário deve rolar a barra vertical para escolher a nova cor. Na área da esquerda,
deve deslizar o seletor na horizontal e na vertical, até obter o tom desejado. Pode-se
também digitar a composição da cor desejada na composição RGB (Vermelho, Verde
e Azul). Para aceitar a nova cor, clique OK.
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5. Buscando Endereços e Bairros – Busca Exata e Aproximada
5.1. Busca por Endereços
Para buscar um endereço é necessário acionar o buscador, à esquerda da tela. No
campo “Logradouro”, o usuário deve digitar parte do nome da rua, omitindo os
termos Avenida, Rua, Travessa, etc. Basta digitar algumas letras e o SigaSC
apresenta uma listagem das vias que possuem tal sequência de caracteres.
Exemplos:
Av. São Carlos: Experimente digitar “carl”
Av. Trabalhador São-Carlense: Experimente digitar “trab”
A idéia é escolher estrategicamente um pequeno trecho do nome da via, não
necessariamente o começo do nome.
Após clicar na listagem e selecionar uma rua, o usuário deve preencher o número
predial pretendido no campo apropriado. Clique no botão “Buscar”.

5.1.1.

Busca Exata e Aproximada

Quando o usuário busca um endereço, o SigaSC automaticamente faz duas buscas:
A Exata e a Aproximada.
Se o endereço buscado constar nas bases do sistema, o SigaSC realiza a busca
exata e exibe no mapa uma marca sobre o endereço, no interior da quadra.
Se o endereço buscado não existir nas bases do sistema, o SigaSC faz a busca
aproximada, desenhando uma marca no meio da rua, estimando a localização mais
provável de tal endereço.
Abaixo, exemplos de resultados dos dois tipos de busca:

Exemplo de busca: Rua Episcopal nº 1575
O endereço existe nas bases de dados da
Prefeitura, portanto o SigaSC retorna uma
Busca Exata. Note que a marca fica dentro

Exemplo de busca: Rua Episcopal nº 1576
O endereço não existe na base da Prefeitura,
portanto o SigaSC retorna uma Busca
Aproximada.
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da quadra, na localização exata.

Note que a marca fica no meio da rua.

O SigaSC cria uma camada de informação temporária, chamada “Resultado Busca
Log.”, que aparece no topo da lista, conforme ilustrado abaixo:

A Prefeitura Municipal atualiza constantemente as bases de dados de endereços,
portanto a tendência é o sistema encontrar cada vez mais localizações exatas.

5.2. Buscando Bairros (Loteamentos)
São Carlos não possui uma legislação específica que delimita os seus bairros (Lei de
Abairramento). Na falta desta legislação, a comunidade apóia-se no conceito de
Loteamento como referência de localização.
Para encontrar determinado “bairro”, o procedimento é similar à busca por
endereço: no buscador à esquerda da tela, digite parte significativa do nome. O
SigaSC irá exibir uma listagem com os loteamentos que possuem tal sequencia de
caracteres. Escolha nesta listagem o loteamento desejado e em seguida acione o
botão “buscar”.
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6. Obtendo medidas (áreas e perímetros)
Através do SigaSC é possível obter medidas básicas de áreas e distâncias. Para isto
devem ser acionados os comandos:

Medir Distâncias: ícone
Medir Áreas: ícone
Após acionar o comando, o usuário clica sobre o mapa com o botão esquerdo do
mouse. Para finalizar o conjunto de pontos clicados, clicar com o botão direito do
mouse. O resultado da consulta é exibido na parte esquerda de tela:
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7. PERGUNTAS FREQUENTES - FAQ
Por que nem todos os textos aparecem na tela?
R.: O SigaSC tem mecanismos para evitar um excesso de textos, que
“poluem” a tela com excesso de informações. Às vezes esta omissão afeta
justamente o texto que o usuário gostaria de ter em sua tela.
A solução para este problema é desligar camadas de informações que seriam
secundárias, liberando-se espaço na tela; Outra recomendação é aumentar o
zoom, enquadrando-se apenas a área territorial desejada, inclusive para
impressão.
O que é a Camada Ativa?
A Camada Ativa é um recurso que permite obter maiores informações sobre os
elementos do mapa. É utilizado em conjunto com o comando “Pesquisar
Informações” (ver o item “j” em “Comandos do SigaSC”).
Este recurso encontra-se em desenvolvimento, portanto os resultados ainda podem
não ser completamente satisfatórios.
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