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Apresentação

O WEBSIG denominado Plano de mobilidade de Arapoti-PR foi 

estruturado segundo a Ação estratégica 6.5 do relatório “PLANO 

DE MOBILIDADE DO MUNICÍPIO DE ARAPOTI/PR DIRETRIZES 

E PROPOSTAS”, que possui como objetivo geral implantar um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG) com informações 

relacionadas a mobilidade urbana do município de Arapoti-PR. 

Os usuários podem acessar o WEBSIG através do link 

<https://learn-students.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/

index.html?id=b538a50795cc4fb5a5ac7f11e4a57c92#>. Não 

é necessário nenhum tipo de cadastro para ter acesso às 

informações.

Na visualização inicial é apresentado ao usuário o título do 

WEBSIG, ícones que compões menus agrupados, coordenadas 

em graus decimais e escala gráfica, como pode ser visualizado 

na imagem a seguir. 

ESPORTE 

O WEBSIG foi desenvolvido pensando em oferecer informações 

geográficas variadas e de forma intuitiva ao usuário, contudo, 

para melhor compreensão da utilização desta ferramenta, cada 

ferramenta terá sua função e usabilidade descrita no decorrer 

deste manual. 

Os dados que compõem o WEBSIG são de natureza vetorial 

(pontos, linhas e polígonos) e matricial. Os dados vetoriais 

foram originados dos estudos realizados ao longo do Plano de 

Mobilidade possuindo fontes variadas, enquanto as camadas 

matriciais são compostas por mapas bases. Além de consultar os 

dados presentes no WEBSIG o usuário pode complementar com 

seus próprios dados através da ferramenta “Adicionar Dados” 

possibilitando o enriquecimento das análises.

Ao longo do tempo esse WEBSIG auxiliará os gestores públicos 

na tomada de decisões através de análises visuais, associação de 

dados geoespaciais e geração de material de divulgação, visando 

uma administração pública mais eficiente através do estudo de 

fenômenos urbanos proporcionado pelo WEBSIG.

Ferramentas

A seguir será realizada a descrição e forma de utilização de 

cada ferramenta presente no WEBSIG. 

Zoom

A ferramenta ZOOM fornece controles interativos na exibição 

do mapa, ampliação e redução da janela de visualização.

Como utilizar

Clique nos ícones representados pelos sinais de mais (+) ou 

menos (-) para aumentar ou diminuir a escala de visualização do 

mapa.

1.
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Home

A ferramenta HOME (origem) amplia o mapa até a extensão 

inicial.

Como utilizar

A ferramenta é ativada automaticamente quando o aplicativo 

é iniciado. Clicar no ícone redefine a extensão do mapa para a 

extensão inicial.

2. Minha localização

A ferramenta MEU LOCAL permite que a rede detecte sua 

localização física e aplique zoom no mapa. 

A ferramenta aproveita a geolocalização do provedor de 

internet. Quando o aplicativo é executado em desktops, ele 

usa o navegador na rede para detectar a localização. Quando o 

aplicativo é executado em dispositivos móveis, por padrão, ele 

usa o GPS no dispositivo para determinar sua localização. No 

entanto, em comparação com os aplicativos nativos, a precisão 

da localização no aplicativo baseado em navegador varia de 

acordo com o tipo de navegador e dispositivo. 

Como utilizar

Quando o aplicativo é iniciado, a ferramenta é automaticamente 

habilitada para acessar sua localização física, basta clicar em 

MEU LOCAL, o mapa é ampliado para sua localização atual.

3.

Zoom

Home
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Meu Local

Dica

Você pode receber uma mensagem de erro após clicar em 

MEU LOCAL. O erro geralmente é causado pela segurança do 

navegador. Defina as configurações de pop-up do seu navegador 

para permitir o compartilhamento de sua localização. Clique em 

Sim para encontrar sua localização.

Certifique-se de que as configurações de localização do 
sistema e do navegador estejam definidas corretamente para a 
orientação da bússola ou precisão de localização (por exemplo, 
acesso a movimento e orientação nas configurações do 
navegador Safari para dispositivos iOS.

Nota

A orientação da bússola está disponível apenas em certas 

projeções de mapa e em dispositivos móveis.

Navegador de Extensão

A ferramenta permite que você navegue no mapa até sua 

extensão anterior ou seguinte.

4.

Como utilizar

Clique nas setas na tela para navegar no mapa até sua extensão 

anterior ou seguinte.

Navegador de extensão

Coordenadas do Cursor

A ferramenta exibe os valores das coordenadas no mapa. Com 

o sistema de coordenadas padrão do mapa da web, os valores 

das coordenadas mudam dinamicamente quando o ponteiro do 

mouse se move para locais no mapa. 

5.

Como utilizar

Quando o aplicativo é iniciado, ele exibe o sistema de 
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coordenadas padrão do mapa da web, as coordenadas mudarão 

de acordo quando você mover o ponteiro do mouse no mapa.

Para dispositivos móveis, a ferramenta exibe apenas as 

coordenadas do centro do mapa.

Clique no botão a esquerda das coordenadas para adicionar 

um ponto ao mapa, e obter as coordenadas do ponto.

Escala Gráfica

A ferramenta exibe uma barra de escala no mapa. O widget 

respeita vários sistemas de coordenadas e exibe unidades em 

valores métricos. 

6.

Como utilizar

Quando o aplicativo é iniciado, a ferramenta é ativada 

automaticamente e exibido no canto inferior esquerdo do 

WEBSIG. Ele é atualizado dinamicamente quando a escala do 

mapa muda, ou seja, quando o zoom é alterado.

Legenda

A ferramenta LEGENDA exibe rótulos e símbolos para camadas 

no mapa. Quando nenhuma camada operacional é representada 

no mapa, a legenda fica em branco. A ordem em que as camadas 

aparecem na legenda corresponde à ordem das camadas no 

mapa.  

7.

Como utilizar

Quando o aplicativo é iniciado, a legenda é ativada 

automaticamente. Clicar no botão LEGENDA, disposto na 

barra de menu no centro inferior do WEBSIG, exibe a janela 

correspondente. Clicar no símbolo representado por um “x” no 

canto superior direito da janela, faz com que a janela feche. Clicar 

no símbolo representado por um “–“ no canto superior direito da 

janela, faz com que a janela minimize.



12 13

Manual do WEBSIGManual do WEBSIG

Lista de Camadas

A ferramenta fornece uma lista de camadas operacionais e 

seus símbolos, e permite ativar e desativar camadas individuais. 

Cada camada da lista possui uma caixa de seleção que permite 

controlar sua visibilidade.

A ordem em que as camadas são apresentadas corresponde 

à ordem das camadas no mapa. Esta ferramenta fornece 

funcionalidade que permite alterar a ordem das camadas no 

mapa.

8.

Como utilizar

Clique na ferramenta LISTA DE CAMADAS para exibir a lista 

de camadas ou a janela de índice.

• Clique na seta ao lado esquerdo de qualquer camada para 

visualizar seus símbolos.

• Clique no menu representado por reticências (...) ao lado 

direito de qualquer camada para exibir o menu da camada 

com as seguintes opções:
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• Zoom para - define a extensão do mapa de acordo com a 

extensão da camada.

• Transparência - define a transparência da camada.

• Configurar faixa de visibilidade – define a escala de 

representação da camada

• Habilitar Pop-up / Remover Pop-up - Ativa ou desativa o 

pop-up da camada de feição. Se uma camada de feição não tiver 

um pop-up configurado no mapa, clicar em Ativar Pop-up mostra 

todos os valores de campo para a camada de feição.

• Mover para cima - move a camada um nível acima.

• Mover para baixo - move a camada um nível abaixo.

• Abrir tabela de atributos - abre a tabela de atributos para a 

camada de feição.

• Mostrar detalhes do item - abre a descrição do serviço ou a 

página de detalhes do item para o serviço ou o item associado à 

camada, se disponível.

• Clique no ícone 

Controlar Camadas 

para controlar o 

comportamento das 

camadas na lista. 

Você pode ativar ou 

desativar as camadas 

e expandir ou recolher 

as camadas. Como 

alternativa, você pode 

usar os atalhos do 

teclado para fazer 

o mesmo. Pressione Ctrl e marque a caixa de seleção da 

camada para ativar ou desativar as camadas no mesmo nível. 

Pressione Ctrl e clique na seta para expandir ou recolher 

camadas no mesmo nível.

• Clique no botão de Pesquisa para encontrar camadas.

• Clique no símbolo representado por  “x” no canto superior 

direito da janela para fechá-la. Clique no símbolo representado 

por  “–“ no canto superior direito da janela para minimizá-la.

Adicionar dados

A ferramenta permite adicionar dados ao mapa procurando 

camadas no conteúdo do ArcGIS Online, inserindo URLs ou 

carregando arquivos locais. Desta forma, você pode adicionar 

camadas temporariamente e remover camadas do mapa. No 

entanto, você não pode salvar as camadas no mapa.

9.
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Como utilizar

• Clique na ferramenta ADICIONAR DADOS para exibir a janela.

• Para pesquisar camadas com base no serviço de mapa, clique 

na guia URL para adicionar camadas por URL. Escolha um 

tipo e insira o URL. Clique em ADICIONAR para adicionar os 

dados ao mapa. A camada adicionada também aparecerá 

na Lista de camadas. Os seguintes tipos são suportados por 

meio do URL:

• Serviço da web do ArcGIS Server

• Serviço da web WFS OGC

• Serviço web WMS OGC

• Camada KML

• Feed GeoRSS

• Arquivo CSV

Nota

Se você adicionar uma camada que possui uma referência 

espacial diferente daquela de seu mapa base, especialmente as 

camadas de blocos, a camada adicionada pode não ser visível.

• Para carregar arquivos locais, clique na guia Arquivo para 

carregar os arquivos locais compatíveis. Pode-se arrastar o 

arquivo ou navegar até ele. Os arquivos compatíveis para 

upload correspondem aos seguintes formatos:

• CSV

• GPX

• GeoJSON

• KML

• Shapefile
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• Para remover as camadas adicionadas, clique em CAMADAS 
no canto inferior direito, clique no botão excluir, representado 

pelo ícone de uma lata de lixo, ao lado da camada para 

removê-lo.

• Clique em VOLTAR no canto inferior direito para retornar ao 

painel principal.

Mapa base

A ferramenta apresenta uma galeria de mapas base e permite 

que você selecione um da galeria como o mapa base para o 

WEBSIG. 

10.

Como utilizar

A ferramenta exibe todos os mapas base disponíveis. Clicar 

em uma miniatura do mapa base define-o como o mapa base 

ativo para o WEBSIG. 

Conversor de Coordenadas

É comum que os analistas trabalhem em diferentes tipos de 

sistemas de coordenadas, variando conforme a necessidade 

do projeto/análise. Por exemplo, um sistema pode usar graus 

decimais (DD) e outro sistema pode exigir que o mesmo local 

seja especificado em uma projeção cartográfica (Ex: UTM) 

A ferramenta de CONVERSÃO DE COORDENADAS permite 

que você insira coordenadas usando um sistema de coordenadas 

e envie para diferentes sistemas de coordenadas usando vários 

formatos de notação.

11.
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Como utilizar

Clique na ferramenta CONVERSÃO DE COORDENADAS para 

exibir a janela.

• Editar coordenadas de entrada

O usuário pode editar o formato das coordenadas de entrada.

a. Clique no botão FORMATAR ENTRADA, representado pela 

engrenagem próxima à caixa de entrada, e então a janela Definir 

String Formato de Coordenadas ficará visível.

b. Na janela Definir String Formato de Coordenadas, use a lista 

suspensa para selecionar o formato de coordenada que você deseja.



22 23

Manual do WEBSIGManual do WEBSIG

c. Edite a caixa de texto para alterar a notação do formato das 

coordenadas de entrada.

d. Marque a caixa de seleção para usar “+/-“ para as 

coordenadas nos hemisférios Norte / Sul ou Leste / Oeste.

• Editar coordenadas de saída

O usuário pode editar a lista de formatos de coordenadas de 

saída, sua notação, adicionar e remover formatos de coordenadas. 

A edição do formato das coordenadas de saída ocorre da mesma 

maneira que as coordenadas de entrada.

a. Clique no botão FORMATAR SAÍDA ao lado da saída que 

deseja formatar.

b. Na janela Definir String Formato de Coordenadas, use a lista 

suspensa para selecionar o formato de coordenada que você 

deseja.

c. Edite a caixa de texto para alterar a notação do formato das 

coordenadas de saída.

d. Marque a caixa de seleção para usar “+/-“ para as coordenadas 

nos hemisférios Norte / Sul ou Leste / Oeste.

• Localizar e converter coordenadas 

O usuário pode localizar e converter coordenadas conhecidas.

a. Na caixa de entrada, digite ou cole as coordenadas e 

pressione enter, ou selecione a ferramenta Adicionar Ponto e 

clique no local desejado no mapa. Um símbolo é inserido no 

mapa no local das coordenadas de entrada, e as coordenadas 

de saída serão exibidas para os tipos de saídas escolhidos pelo 

usuário.

b. Clique no botão Zoom, representado por uma lupa, para 

aplicar zoom nas coordenadas de entrada.

• Copiar coordenadas

As coordenadas de saída, podem ser copiadas para uso em 

outros sistemas.
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Desenhar

A ferramenta permite que você desenhe gráficos e textos no 

mapa.

12.

Quando a ferramenta é aberta, inicialmente é exibida uma 

janela que contém as seguintes ferramentas de desenho:

• Ponto

• Linha

• Polilinha

• Polilinha à mão livre

• Seta

• Triângulo

• Retângulo

• Círculo

• Elipse

• Polígono

• Polígono à mão livre

• Texto

Como utilizar

Para começar a usar a ferramenta, conclua as seguintes etapas:

1. Clique em um ícone para selecionar o modo de desenho.

2. Opcionalmente, altere o estilo de desenho usando o seletor 

de símbolos.

a. Para pontos, selecione a categoria do marcador (diferentes 

símbolos estão disponíveis em cada categoria) para definir 

o tamanho do símbolo, cor, transparência, cor do contorno e 

largura do contorno do símbolo. 



26 27

Manual do WEBSIGManual do WEBSIG

c. Para polígonos, selecione 

um símbolo predefinido na 

caixa, a cor de preenchimento, 

transparência, cor do 

contorno e largura do 

contorno do símbolo.

b. Para linhas, selecione um 

símbolo predefinido na caixa, 

a cor, o estilo, a transparência 

e a largura do símbolo.

d. Para texto, digite na 

caixa Texto e selecione a cor 

e o tamanho da fonte para o 

texto.

e. Opcionalmente, mostre uma medida correspondente no 

mapa para a localização do ponto, comprimento da linha, área ou 

perímetro do polígono. Também pode-se escolher uma unidade 

de medida e definir a cor e o tamanho da fonte do texto.
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3. Desenhe os recursos e texto desejados no mapa.

4. Clique em DESFAZER ou REFAZER para cancelar ou repetir 

seus desenhos, ou clique em Limpar para removê-los todos do 

mapa.

Tabela de Atributos

A Tabela de Atributos exibe uma visualização tabular dos 

atributos das camadas operacionais. Ele é exibido no canto 

inferior direito do WEBSIG e pode ser aberto, redimensionado 

ou fechado. 

13.

Quando mais de uma camada de atributos são exibidos, várias 

guias são geradas automaticamente no painel de atributos, 

permitindo alternar entre as tabelas de atributos. 

Como utilizar

As seguintes opções estão disponíveis na Tabela de Atributos:

Para o botão OPÇÕES, estão disponíveis as seguintes 

operações:

• Mostrar registros selecionados - Exibe os registros 

selecionados.

• Mostrar registros relacionados - Exibe registros 
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relacionados se um registro selecionado tiver uma tabela 

relacionada.

• Filtro - Filtra os registros da tabela em função de uma 

consulta SQL.

• Mostrar ou ocultar colunas - Marque ou desmarque os 

campos para defini-los como visíveis ou invisíveis na tabela.

• Exibir atributos para feições dentro da extensão do 
mapa atual. Clique em Filtrar por extensão, para filtrar por 

localização da janela de visualização

• Zoom para recursos selecionados - Clique em Zoom para 

redefinir a extensão do mapa para centralizar em torno dos 

recursos selecionados.

• Limpar seleções - Clique no botão Limpar seleção para 

limpar todas as seleções.

• Atualizar - Clique em Atualizar para atualizar a tabela.

• Copie o valor do campo - clique duas vezes no valor do 

campo para realçá-lo e clique com o botão direito do 

mouse para copiar o valor.

• Ordenar um campo - Clique no cabeçalho de um campo 

para ordenar os registros por este campo.

• Selecionar um registro - Clique em um registro na tabela 

para selecioná-lo e destacar o recurso correspondente 

no mapa. Clicar duas vezes em um campo no registro 

selecionado amplia o recurso no mapa. Pressione a tecla 

Shift ou Ctrl para selecionar vários registros.

• Número de registros selecionados - mostrado na parte 

inferior esquerda da tabela.

Mapa de Visão Geral

A Visão geral do mapa exibe a extensão atual do mapa 

dentro do contexto de uma área maior e é atualizado sempre 

que a extensão do mapa muda. A extensão atual do mapa é 

representada no mapa de visão geral como um retângulo cinza 

que pode ser arrastado para modificar a extensão da visualização 

atual. 

14.

Como utilizar

1. Clique no botão EXIBIR VISÃO GERAL DO MAPA para 

expandir.

2. Quando expandido, clique no ícone no canto superior direito 

da janela para maximizar temporariamente o mapa geral para 
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acesso rápido a áreas distantes de interesse.

3. Para sair da visualização temporária, clique no mesmo ícone 

do passo 2 ou arraste o retângulo cinza para o seu destino e solte.

Tela Cheia

A ferramenta permite que o WEBSIG, ocupe toda a tela do 

dispositivo.

15.

Como utilizar

1. Clique no botão TELA CHEIA ou F11 no teclado para abrir o 

modo.

2. Clique no botão novamente ou pressione Esc no teclado 

para sair do modo de tela cheia.

Nota

A tela cheia não é compatível com dispositivos móveis.

Oscilar

A ferramenta permite comparar facilmente o conteúdo de 

diferentes camadas em um mapa. Você pode deslizar a ferramenta 

ou mover o mouse para revelar o conteúdo de outra camada. 

Por exemplo, exibir duas camadas temáticas relacionadas em um 

mapa.

16.

Como utilizar

1. Clique no ícone OSCILAR no canto superior direito do mapa 

para ligar e desligar a ferramenta.

2. Quando a ferramenta estiver ativada, mova o mouse sobre 

o ícone da ferramenta para selecionar uma camada para deslizar 

na lista suspensa.

3. Deslize a ferramenta para exibir o conteúdo da camada no 
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mapa.

4. Clique no ícone OSCILAR para desligar a ferramenta.

Mensuração

A ferramenta permite medir a área de um polígono, o 

comprimento de uma linha, ou encontrar as coordenadas de um 

ponto..

17.

Como utilizar

Clique no ícone MEDIÇÃO para ativar ou desativar a ferramenta.

1. Medidas de localização

a. Clique no botão Local e clique em um local no mapa

Nota

A ferramenta exibe as coordenadas do ponto em graus 

(decimais). Para alterar o formato de exibição de coordenadas 

para graus hexadecimais, altere a seleção no menu suspenso 

Graus para DMS. 

2. Medidas de distância

a. Clique no botão Distância.

b. Desenhe uma polilinha no mapa clicando em dois ou mais 

pontos.

c. Clique duas vezes para terminar de desenhar a polilinha.

d. Para alterar a unidade de comprimento, selecione a unidade 

de medida aplicável no menu suspenso Metros.
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3. Medidas de área

a. Clique no botão Área.

b. Desenhe um polígono no mapa clicando em três ou mais 

pontos.

c. Clique duas vezes para terminar de desenhar o polígono.

d. Para alterar a unidade de área, selecione a unidade de 

medida aplicável no menu suspenso Hectares.

Imprimir

A ferramenta de impressão conecta o aplicativo da web a 

um serviço de impressão para permitir que o mapa atual seja 

impresso.

18.

Como utilizar

1. Clique no botão IMPRIMIR para abrir o assistente de 

impressão.

2. Digite um título para o mapa na caixa de texto Título do 

mapa.

3. Selecione o Layout e Formato aplicáveis para o mapa 

exportado.

4. Clique em Avançado para abrir um menu com opções de 

impressão avançadas.

a. Escala / extensão do mapa - define o método que o serviço 

de impressão usa para calcular a extensão impressa do mapa.

• Preservar a escala do mapa faz com que o mapa impresso 

mantenha sua escala enquanto recalcula a extensão em 

torno do ponto central existente.

• Preservar a extensão do mapa faz com que a escala se 

ajuste para se ajustar à extensão do mapa atual no mapa 

impresso.

• Forçar uma escala específica clicando na opção Forçar 

Escala e fornecendo uma escala.

• Clique em atual para preencher o valor com a escala atual 

do mapa.

b. Referência espacial de saída - define as referências 

espaciais de saída da impressão, especificando um ID conhecido 

válido.
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c. Metadados de layout  - permitem substituir os valores 

padrão definidos na configuração.

• Autor

• Direitos autorais

• Legenda

• Unidade da barra de escala.

d. Tamanho - Se o formato MAP_ONLY for selecionado, você 

pode fornecer dimensões para as propriedades Largura e Altura 

em pixels. O formato MAP_ONLY imprime apenas o mapa visível 

em tela, omitindo qualquer informação marginal da saída

e. Qualidade de impressão - permite atualizar a resolução do 

mapa impresso. Forneça um valor atualizado para o DPI (pontos 

por polegada) na caixa de texto.

f. Atributos - Se Incluir atributos estiver marcada, os atributos 

do recurso estão incluídos nas camadas de recolha de recurso. 

Isso se aplica apenas a serviços de impressão personalizados 

que usam os atributos de recursos, por exemplo, para exibir uma 

tabela de recursos e seus atributos.

5. Depois que todas as opções tiverem sido definidas com 

os valores aplicáveis, clique em Imprimir para enviar todas as 

informações ao serviço de impressão.

• Uma barra de progresso é exibida ao lado da tarefa em 

execução.

• Após a conclusão do trabalho de impressão, um link para a 

saída de impressão é exibido.

6. Clique no link para abrir o arquivo em uma nova janela.

7. Clique em Limpar impressões para limpar o histórico de 

impressão.

Considerações finais

Em caso de dúvidas, sugestões ou apontamento de erros, 

favor entrar em contato através do seguinte e-mail: cartografia@

itti.com.br 

Referências

ArcGISwebAppBuilder. Build powerful GIS apps that run on any 

device. No coding required. Disponível em: <https://doc.arcgis.

com/en/web-appbuilder/>.






