
ORIENTAÇÕES DE USO DO SIMGEO 

     Este é um breve tutorial para lhe auxiliar no uso das ferramentas disponíveis e na navegação pelo 

conteúdo de mapas e dados disponíveis nesta plataforma digital. O Sistema de Informações Municipais 

Georreferenciadas (SIMGeo) foi criado a partir da necessidade de atualização do Sistema de Gestão 

Cadastral (SGC), da base cartográfica e cadastral do perímetro urbano, de fazer um mapeamento e 

cadastramento da área rural e estruturação de um banco de dados espaciais único para a prefeitura,  

instituído  pelo Decreto nº 16.171, de 25 de novembro de 2009.

Essa plataforma auxilia os munícipes a terem acesso às informações e publicações de base de 

dados sobre diversos aspectos como: divisão territorial, planejamento, patrimônio histórico e  cultural, 

meio ambiente, turismo, educação, saúde, assistência social e defesa civil. 
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Para utilizar o SIMGeo o usuário deve primeiramente entrar no site da Prefeitura Municipal de 

Joinville:  https://www.joinville.sc.gov.br/  

1. Acesso ao site 

Após o acesso é necessário digitar no campo de busca pelo SIMGeo. 
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Para acessar diretamente o mapa e as camadas de informações,  use o botão a seguir: 

Você será redirecionado para o seguinte endereço: https://simgeo.joinville.sc.gov.br/ 
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    Para explorar as várias camadas disponíveis, basta identificar o grupo de informações a ser explorado, 
expandi-lo e habilitar a camada desejada. Ao clicar no sinal [+/-] ao lado esquerdo do grupo de camadas ele 
será expandido/ ocultado. Caso a camada tenha sido habilitada e a mesma não seja carregada na tela, será 
necessário ampliar a visualização utilizando a ferramenta de zoom            nas ferramentas de navegação, no   
canto direito superior da tela até que seja possível visualizar a camada. 

2. Lista de camadas e legenda

Camadas com necessidade 
da ferramenta de ampliação 
(zoom)

Exibição de simbologia 
da legenda

Grupo de camadas 
oculto.

Grupo de camadas 
expandido.
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3. Imprimir 

Permite gerar leiautes de impressão para mapas temáticos em três 

opções de tamanho.  É possível adicionar resultados de pesquisa ao 

leiaute de impressão além das camadas que estiverem ativas e da 

escala da tela atual. O título da impressão também pode ser editado. 
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4. Pesquisar atributos 

Funcionalidade habilitada para as seguintes camadas: 

1-Lotes: pesquisar por inscrição imobiliária. Exemplo: 
quadrante-quadrícula-setor-quadra-lote. Sempre separado 
por hífens e sem digitar zeros à esquerda. (QQ-QQ-SS-QQ-
LLLL)

2-Logradouros: pesquisar pelo nome da via (não é 
necessário incluir “rua” ou “avenida” antes do nome).

3-Unidades Escolares: pesquisar pelo nome da escola.

4-Unidades Básicas de Saúde: pesquisar pelo nome da 
UBS.

5-Linhas de Transporte Coletivo: pesquisar pelo nome 
da rota de ônibus.

Quando forem exibidos os resultado em lista na aba 
“Results”, clicar no resultado desejado com o botão direito 
do mouse e acionar a ação “Zoom to/ Pan to” para que a 
tela do SIMGeo exiba o resultado.
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5. Ferramentas de navegação

1. Ampliar/ Reduzir (zoom in/ zoom out)
2. Arrastar a tela (pan)
3. Visão geral (full extent)
4. Visão anterior/ posterior (previous/ next extent)
5. Ir até coordenada geográfica (go to XY)*

*As coordenadas devem ser digitadas no formato SIRGAS 2000 UTM Z22S. 
Exemplo:
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6. Identificar Feições 

Permite identificar os atributos de todas as feições das camadas que estejam ativas em um determinado ponto do 
mapa. Conforme exemplo ilustrado abaixo, abre-se uma janela com os atributos da feição selecionada. No 
cabeçalho, é possível alternar os resultados entre as camadas ativas para o ponto selecionado. No link do rodapé 
“Add to results” é possível adicionar a seleção à camada “Resultados” para fins de selecionar vários elementos ou 
gerar uma impressão com a feição destacada.
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Pontos: medidos em coordenadas 

geográficas (SIRGAS 2000 UTM Z22S);

Linhas: medidas em milhas, metros, 

quilômetros;

Polígonos: em quilômetros quadrados, 

hectares, metros quadrados.

7. Desenhar e Medir 

Permite gerar geometrias ao desenhar no mapa e obter resultados:
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 Ortofoto  2007 

  2010 

8. Ortofotos 

Os mapas base das Ortofotos 2007, 2010 e 2012 possuem mosaico das fotos aéreas ortorretificadas dos anos 
2007 (urbano) e 2010 (urbano e rural), adquiridos pela Prefeitura Municipal de Joinville, e, no ano de 2012, 
adquiridos pela Secretaria de Estado do Desenvolvimento Sustentável - Governo de Santa Catarina.  A maioria dos 
mapas temáticos disponíveis no SIMGeo foram executados a partir das Ortofotos 2007 e 2010 como mapa-base.
Nessa nova versão do SIMGeo, pode-se alterar entre as três ortofotos que estão no rodapé da lista de camadas. 

 Ortofoto  2010  Ortofoto  2012 
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       Senhores(as) usuários(as), 

      Por meio deste breve manual esperamos ter possibilitado conhecimento de como 

o(a) usuário(a) pode navegar e obter o máximo de proveito no uso das ferramentas. 

O  SIMGeo  visa  levar  ao  munícipe  informações  atualizadas   e,   por   meio   desta 

plataforma, o usuário poderá acessar informações sem necessitar deslocar-se à 

prefeitura. 

Em caso de dúvidas entre em contato: 

E-mail: simgeo@joinville.sc.gov.br 

Telefone: (47) 3422-7333 

Site: https://simgeo.joinville.sc.gov.br/ 


