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Página de Acesso



Módulos de Acesso



Visão Geral doSistema



Menu deNavegação

Vista Seguinte e Vista Anterior

Zoom box: desenhe um retângulo para obter a extensão desejada.

Full-screen: modo de tela cheio
Aumentar e diminuir zoom

Limpar: remover interações sobre o mapa

Extensão total do mapa

Limpar: limpar desenho do mapa

Mover
Imprimir mapa

Consulta rápida



Ferramenta para identificação do sistrito, setor,

quadra, lote e logradouro.

Selecione a opção desejada, após escolha o

local destacado no mapa e clique para identificação da

camada.

MenuFerramentas

Identificar



Instrumento para localização do distrito, setor, quadra, lote, 

bairro,  logradouro e edifício.

Como pesquisar:

- Distrito –01 (NE), 02 (NO), 03 (SE) e 04(SO);

- Setor –pelo número do distrito seguido do número do setor;

- Quadra –pelo número do distrito, do setor e da quadra;

- Lote – pelo cadastro imobiliário, número da inscrição
imobiliária,

endereço do lote, loteamento a qual pertence o lote;

- Bairro –pelo nome do bairro;

- Logradouro –nome do logradouro (rua, travessa,avenida);

- Edifício - pelo nome do edifício.

MenuFerramentas  

Localizar



Permite rotular as seguintes camadas:

- Bairro –nome, código e itens de cadastro;

- Distrito –nome, código e itens de cadastro;

- Logradouro –nome e itens de cadastro

- Lote – código de cadastro, inscrição anterior, item 

cadastro, matrícula,  número, quadra e lote do loteamento 

e inscrição;

- Quadra –número e item de cadastro;

- Setor – código, nome e item de cadastro;

- Edificação/Unidade – código e item de cadastro

MenuFerramentas  

Toponímia



Após deve-se aplicar a toponímia, conforme segue:

MenuFerramentas  

Toponímia



Permite a geração de mapa temático de maneira geral, por distrito,  setor, 

quadra ou bairro.

MenuFerramentas  Mapa

Temático



Deve-se escolher a camada e o
item de cadastro para a geração do mapa
temático, para então calcular o mapa
temático.

MenuFerramentas  Mapa

Temático



Posteriormente aplica-se o mapa temático, conforme segue:

MenuFerramentas  Mapa

Temático



Resultado:

MenuFerramentas  Mapa

Temático



MenuFerramentas  

Medida

A ferramenta de medida permite realizar medidas de área,
comprimento e polígono.

Para realizar a medida pode-se utilizar o recurso de
“Ativar Snap”, conforme a aplicação do zoom.



Medida de Área Medida de comprimento Medida de Polígono

Para utilizar a ferramenta, selecione a opção desejada, no mapa selecione os pontos ou polígono 

que deseja medir:

MenuFerramentas  

Medida



Permite habilitar ou desabilitar os limites dos

bairros, quadra, setor e distrito.

Além de habilitar a toponímia, localizar e identificar
a camada.

MenuCamadas

Divisão Administrativa

Toponímia Localizar

Identificar



Permite habilitar ou desabilitar as curvas de nível

intermediária e curvas de nível mestre.

MenuCamadas

Divisão Administrativa



Essa ferramenta possibilita habilitar ou desabilitar

os limites de edifício, piscina, unidade e lote.

Além de localizar o edifício e o lote, habilitar a

toponímia da unidade e do lote e de identificar o lote.

MenuCamadas

Imóvel

Toponímia Localizar

Identificar



MenuCamadas

Imóvel

Todas as camadas desabilitadas Todas as camadas habilitadas



A ferramenta de infraestrutura possibilita habilitar

ou desabilitar as informações de meio fio, logradouro, energia

elétrica e vegetação.

Além de localizar o logradouro e energia elétrica,

habilitar a toponímia do logradouro e do lote e de identificar o

logradouro e energia elétrica.

MenuCamadas

Infraestrutura

Toponímia Localizar

Identificar



Possibilita habilitar ou desabilitar a imagem aérea

datada de 2013 ou 2019, conforme a necessidade.

MenuCamadas

Aerofotogrametria



MenuCamadas

Aerofotogrametria

Imagem aérea datada de  2013 Imagem aérea datada de 2019



Ferramenta que possibilita habilitar ou desabilitar

a camada hidrografia.

MenuCamadas

Hidrografia



MenuCamadas

Aerofotogrametria

Ferramenta hidrografia desabilitada Ferramenta hidrografia habilitada



Contatos

Diretoria de Informações

Site: https://iplan.santamaria.rs.gov.br/

Atendimento On-Line: https://iplan.santamaria.rs.gov.br/atendimento/novo_atendimento.php

Email: institutoplanejamento@gmail.com

Telefone: (55)32190104
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