INSTRUÇÕES DE USO DO SISTEMA DE MAPAS CARACTERIZAÇÃO BIOFÍSICA DE SANTA
CATARINA
Florianópolis, março de 2022
Luiz Fernando de Novaes Vianna
Link de acesso ao sistema de mapas: https://www.epagri.sc.gov.br/mapabiofisicosc/
O objetivo do sistema de mapas "Caracterização Biofísica de Santa Catarina" é disponibilizar os
dados de aptidão das terras, solos, geologia, geomorfologia, clima e vegetação em todo o
território do Estado.
Público-alvo: Extensionistas rurais, agricultores, pesquisadores e gestores.
Coordenação e Execução:
•

Centro de Informações de Recursos Ambientais e de Hidrometeorologia de Santa
Catarina - EPAGRI/CIRAM.

Contato
•

Luiz Fernando Vianna - Pesquisador Epagri/Ciram

•

Telefone: 48 3665 5161

•

E-mail: vianna@epagri.sc.gov.br
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Página inicial e layout do sistema
A página inicial do sistema abre em uma escala estadual com o mapa base “Topographic” e o
mapa dos setores censitários de Santa Catarina classificados por tipo (rural e urbano). O layout
do sistema traz todas as funcionalidades disponíveis. No lado esquerdo acima os menus de zoom
e de ferramentas, e no mesmo lado, abaixo, uma escala gráfica. No lado direito acima a
ferramenta de busca por localidades e a janela de funcionalidades.
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1. Menu de zoom
Aproxima;
Inicial;
Afasta.
2. Menu de ferramentas.
Legenda - Legenda das camadas ativas do mapa;
Camadas – Lista de camadas e grupos de camadas do mapa;
Galeria de mapa base – Lista de mapas que podem ser utilizados como fundo do sistema
de mapas;
Medir – Ferramenta de medidas;
Detalhes – Informações descritivas do sistema de mapas;
Imprimir – Ferramenta de impressão;
Compartilhar - Ferramenta de compartilhamento do serviço de mapas.
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3. Busca por localidade.
Ferramenta de busca por localidade. A Localidade pode ser
um endereço, um estabelecimento ou um Código de
Endereçamento Postal (CEP).
4. Janela das ferramentas: Janela na qual as funcionalidades ou os dados da ferramenta ativa
são mostrados.
Legenda

Camadas

Galeria de mapa
base

Detalhes

Imprimir

Compartilhar

Medir

Dados disponíveis por padrão e controle de visualização por escala (zoom).
O sistema de mapas foi planejado para disponibilizar automaticamente os dados mais
importantes, considerando a escala de visualização. Na primeira escala de visualização são
mostrados os limites municipais. O nível seguinte de “zoom” já mostra os dados do mapa de
solos e aptidão de uso das terras.
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Nível de zoom inicial

Os mapas base podem ser alterados clicando-se no ícone de mapas base e selecionando aquele
que o usuário julgar mais adequado.

Para acessar os dados de cada feição no mapa (ponto, linha, polígono ou raster), basta clicar
o mouse sobre ela que os dados serão mostrados na janela. Para visualizar os atributos de
cada feição é necessário que a camada esteja ligada na janela de “camadas”. Se o cursor do
mouse tiver posicionado sobre mais de uma feição, o número da feição cujos dados estão
disponibilizados e o número total de feições aparecerão entre parênteses. Para alternar entre
os dados das feições sobrepostas, basta clicar nas setas à direita (avançar) ou à esquerda
(retornar).
Para obter os dados do município, clique com o mouse sobre o polígono. Para consultar mais
informações sobre o município, clique no link “Mais informações” da janela de atributos. O
sistema abrirá a página do IBGE com as principais informações do município.
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Ao girar a roda o mouse pela primeira vez, ou clicar no zoom “+” uma vez, o segundo nível de
zoom habilita a visualização do mapa de solos e aptidão de uso das terras.
Para visualizar a legenda do mapa, clique no botão

do menu ferramentas.

Girando a roda o mouse, ou no zoom “+”, o próximo nível de zoom habilita a visualização
detalhada das manchas de solos e aptidão de uso das terras. Para obter os dados de solos e
aptidão de uso, clique com o mouse sobre uma mancha. Ao final da janela de atributos do mapa
de aptidão, o link “Mais informações” abre uma janela com a referência da classe de solo
referente àquela mancha.
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Conteúdo do mapa (grupos, sub-grupos e camadas)
Além das camadas disponibilizadas por padrão, o sistema permite que o usuário defina que
camadas necessita visualizar. Abaixo estão listadas as camadas disponíveis para visualização e
consulta. As camadas estão organizadas em grupos e camadas raster.
Grupos (ADMIN SC e TEMAS
SC) e camadas raster

Camadas do grupo DMIN SC

Camadas do grupo TEMAS
SC

Grupo ADMIN SC
Sedes municipais: Pontos das sedes municipais com dados de população de 2019.
Mesorregião: Limites das mesorregiões do IBGE.
Microrregiões: Limites das microrregiões do IBGE.
SDR: Limites das Secretarias de Desenvolvimento Regional de Santa Catarina.
Regionais da Epagri: Limites das Regionais da Epagri.
UGTs da Epagri: Limites das Unidades de Gestão Técnica da Epagri.
Municípios: Limites municipais de Santa Catarina.
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Grupo TEMAS SC
Solos e aptidão de uso das terras: Integração entre o mapa de solos de Santa Catarina (Embrapa,
2004) e as classes de aptidão de uso das terras.
Mapa Fitogeográfico Klein subdivisão: Mapa fitogeográfico de Santa Catarina (Klein, 1978).
Mapeamento geológico: Mapa Geológico de Santa Catarina (CPRM, 2004).
Mapeamento geomorfológico: Mapa Geomoerfológico de Santa Catarina (Santa Catarina,
1986)
Regiões agroclimáticas: Mapa das regiões agroclimáticas de Santa Catarina (PANDOLFO, et al.,
2007)
Uso e cobertura do solo: Mapa de uso e cobertura do solo do Inventário Florístico Florestal de
Santa Catarina (SEAP, 2004)
Exemplo de visualização das camadas
Para visualizar a camada desejada, habilite o grupo e a camada desejada. Para desabilitar todas
as camadas de um grupo, basta desabilitar o grupo.
Como a visualização das camadas possui um controle de escala, se a camada estiver habilitada,
mas os dados não aparecerem no mapa, significa que ela não estará visível naquela escala.
Altere o zoom para que ela seja visualizada.

Para visualizar a legenda das camadas visualizadas no mapa, seleciona-se a aba legenda.
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Para controlar o nível de transparência do mapa, utiliza-se a aba Opacidade. Deslizando a barra
de controle, o nível de transparência da camada ativa se altera.

Para consultar o valor de um ponto em uma camada raster, seleciona-se a camada e clica-se no
ponto desejado. Quanto maior o zoom, mais precisa será a medida no ponto desejado.
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Para consultar o valor de várias camadas raster no mesmo ponto, ligam-se as camadas raster
desejadas e clica-se sobre o ponto. A janela de resultado será mostrada com um parêntese
indicando o número de camadas e as setas para navegar entre os resultados das camadas.
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Para combinar camadas vetoriais com camadas raster e consultar valores em ambas, utiliza-se
a ferramenta opacidade. Como exemplo pode-se ligar a camada Solos e aptidão de uso das
terras com a opacidade 25 e a camada altitude com a opacidade 80.

Ao clicar em um ponto no mapa o sistema retornará os atributos da feição do mapa de solos e
aptidão de uso bem como o valor de altitude do ponto.
O sistema permite realizar medições no mapa. A ferramenta de medidas pode ser utilizada, por
exemplo, para medir a área de uma feição observada em uma imagem de satélite do mapa base.
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A mesma ferramenta de medição também permite extrair as coordenadas de um ponto.

O sistema conta ainda com uma ferramenta de impressão, que permite gerar maps em pdf ou
imprimi-los em alguns formatos.
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Mapa impresso:
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