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1. O QUE É O SITE DO GEOSECOVI? 

O Site do GeoSecovi é um aplicativo que integra informações geográficas, com logística 

urbana, visando à criação de um produto para o mercado imobiliário, que permita 

manipular geograficamente, informações de: zoneamento, uso e ocupação do solo, 

mercado imobiliário, equipamentos públicos e privados, indicadores sócio - econômicos 

e outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. FERRAMENTAS BÁSICAS DO USUÁRIO. 
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3. NAVEGAÇÃO NO MAPA. 

Move o Mapa 

 

Afasta o Mapa 

 

Aumenta o Mapa 

 

Visualização Geral 

 

 

 

 

 

 

Permite ao usuário navegar pelo mapa até a posição desejada. 

Diminui o nível de detalhamento de visualização do mapa. 

Aumenta o nível de detalhamento de visualização do mapa. 

Possibilita ao usuário uma visualização geral do mapa 



 

4. CONTROLE DE CAMADAS. 

Liga e Desliga Camadas 

 

Transparência de Camada 

 

 

Camadas Temáticas 

 

 

Permite ao usuário ligar e desligar uma camada na 

janela de mapa. 

Note que ao ligar uma camada o aplicativo mostra sua 

simbologia. 

 

Ao movimentar o botão indicado em amarelo, o 

aplicativo aumenta ou diminui a transparência da 

camada na janela de mapa. 

Censo População 

Setores Censitários com a informação de população em 

intervalos de 200 pessoas. 

Censo Renda 

Setores Censitários com a informação de renda classificado 

por classes, conforme quadro abaixo. 

 Classe A: acima de 20 salários mínimos 

 Classe B: entre 10 e 20 salários mínimos 

 Classe C: de 5 a 10 salários mínimos 

 Classe D: de 2 a 5 salários mínimos 

 Classe E: menos de 2 salários mínimos 

 



 

 

 

O quadro a seguir mostra o significado de cada nomenclatura da camada de 

zoneamento. 

Centralidades Lineares 

 Denominação Descrição 

ZCL-a ZONA DE CENTRALIDADE LINEAR - A 

ZCL-ab ZONA DE CENTRALIDADE LINEAR - A + B 

ZCL-b ZONA DE CENTRALIDADE LINEAR - B 

ZCLp ZONA DE CENTRALIDADE LINEAR - PROTECAO AMBIENTAL 

ZCLz-1 ZONA DE CENTRALIDADE LINEAR - 1 EM ZER 

ZCLz-2 ZONA DE CENTRALIDADE LINEAR - 2 EM ZER 

ZTLz-1 ZONA DE TRANSICAO LINEAR - 1 EM ZER 

ZTLz-II ZONA DE TRANSICAO LINEAR - 2 DE ZER 

  Macrozonas Ambientais 

 Denominação Descrição 

ZCP-p ZONA DE CENTRALIDADE POLAR DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

ZEP ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO 

Valor Venal 

Valor Venal médio de face de quadra representado 

por 7 intervalos. 

Zoneamento Atual 

Dados de Zoneamento publicados no 

Diário Oficial de 06 de outubro de 2004, 

no189, referente a Lei no 13.885 de 25 

de agosto de 2004. 



 

ZER-p ZONA EXCLUSIVAMENTE RESIDENCIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

ZLT ZONA DE LAZER E TURISMO 

ZM-p ZONA MISTA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

ZPDS ZONA DE PROTEÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL 

  Macrozonas Urbanas 

 Denominação Descrição 

ZCP-a ZONA DE CENTRALIDADE POLAR A 

ZCP-b ZONA DE CENTRALIDADE POLAR B 

ZER-1 ZONA EXCLUSIVA RESIDENCIAL BAIXA DENSIDADE 

ZER-2 ZONA EXCLUSIVA RESIDENCIAL MEDIA DENSIDADE 

ZER-3 ZONA EXCLUSIVA RESIDENCIAL ALTA DENSIDADE 

ZM-1 ZONA MISTA BAIXA DENSIDADE 

ZM-2 ZONA MISTA MEDIA DENSIDADE 

ZM-3a ZONA MISTA ALTA DENSIDADE A 

ZM-3b ZONA MISTA ALTA DENSIDADE B 

ZPI ZONA PREDOMINANTEMENTE INDUSTRIAL 

  Zonas Especiais 

 Denominação Descrição 

ZEIS-1 ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL - 1 

ZEIS-2 ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL - 2 

ZEIS-3 ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL - 3 

ZEIS-4 ZONA ESPECIAL DE INTERESSE SOCIAL - 4 

ZEPAG ZONA ESPECIAL DE PRODUÇÃO AGRÍCOLA E EXTRAÇÃO MINERAL 

ZEPAM ZONA ESPECIAL DE PROTEÇÃO AMBIENTAL 

ZEPEC ZONA ESPECIAL DE PRESERVAÇÃO CULTURAL 

ZOE ZONA DE OCUPAÇÃO ESPECIAL 

  Áreas Verdes 

 Denominação Descrição 

EI CEMITÉRIO OU CLUBE 

PI PARQUE E RESERVA EXISTENTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5. IDENTIFICADOR 

 

A ferramenta de identificação pode ser executada clicando no botão  e logo em 

seguida na feição de interesse. O aplicativo irá visualizar o formulário INFO onde estão 

as informações referentes ao mapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite ao usuário extrair a informação contida no mapa. 

Para visualizar a informação basta clicar na seta do lado esquerdo da camada. 

Ao clicar no mapa o aplicativo insere uma marcação 



 

6. MEDIDOR DE DISTÂNCIAS E ÁREAS. 

 

Medição de Distância 

Ao clicar no botão  o aplicativo abrirá o formulário para medição de distância. Para 

realizar tal medição, basta habilitar o item Medir Distância, e traçar no mapa o caminho 

desejado. Ao finalizar o traçado dê um duplo clique no mouse. O valor da distância será 

calculado em segundos e visualizado no formulário, como mostra a figura a seguir. 

 

Ao fechar o formulário o aplicativo remove a linha traçada na janela de mapa.  

Medição de Áreas 

Ao clicar no botão  o aplicativo abrirá o formulário para medição de área. Para 

realizar tal medição, basta habilitar o item Medir Área, e traçar no mapa o polígono no 

Permite ao usuário realizar medições de áreas e distâncias. 



 

local desejado. Ao finalizar o traçado dê um duplo clique no mouse. O valor da Área será 

calculado em segundos e visualizado no formulário, como mostra a figura a seguir. 

 

 

Ao fechar o formulário o aplicativo remove o polígono traçado na janela de mapa.  

 

 

 

 

 

 

 



 

7. BUSCADOR DE ENDEREÇO. 

 

 

 

Busca pelo Nome da Rua e Número 

Para o usuário realizar a busca pelo nome da rua e número, basta clicar no botão  e 

inserir o nome da rua e o número desejado no formulário de busca, logo após o usuário 

deve clicar no botão Localizar Endereço. A figura a seguir mostra um exemplo. 

 

Ao executar a busca o aplicativo irá localizar no banco de dados os nomes iguais e ou 

parecidos com o digitado. Caso não encontre uma rua com o nome exato ao digitado, o 

aplicativo mostrará um formulário com os nomes semelhantes ao digitado; ficando a 

cargo do usuário selecionar o endereço correto com um clique no nome de rua 

procurado. A figura a seguir mostra um exemplo. 

Permite ao usuário a localização de endereço de 3 maneiras: 

 Nome da rua e número. 

 CEP (5 dígitos) e número. 

 Nome de 2 ruas que se cruzam. 



 

 

Caso o usuário não digite o número do endereço o aplicativo irá visualizar a rua em toda 

sua extensão. 

Busca pelo CEP e Número 

Para o usuário realizar a busca pelo CEP e número, basta clicar no botão  e inserir o 

CEP (5 dígitos) e o número desejado no formulário de busca, logo após o usuário deve 

clicar no botão Localizar Endereço. A figura a seguir mostra um exemplo. 



 

 

Caso o usuário não digite o número referente ao CEP o aplicativo irá visualizar a rua em 

toda sua extensão. 

Busca pelo Cruzamento de 2 Ruas 

Para o usuário realizar a busca pelo cruzamento de 2 ruas, basta clicar no botão  e 

inserir o nome da rua no formulário de busca, logo após o usuário deve clicar no botão 

Localizar Endereço. Após a localização do endereço o usuário deve clicar no botão Ver 

Cruzamento. A figura a seguir mostra um exemplo. 

 

 Ao clicar no botão Ver Cruzamento o aplicativo irá visualizar um formulário com uma 

lista de ruas que cruzam com a rua localizada. Para visualizar o cruzamento, basta clicar 

uma vez em uma das ruas listadas no formulário Pesquisa de Cruzamento que o 



 

aplicativo visualizará o local desejado na janela de mapa. A figura a seguir mostra um 

exemplo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

8. ALTERAR CIDADE. 

 Permite ao usuário selecionar a cidade que será visualizada 

no mapa. 

Para o usuário alterar a cidade, basta clicar na caixa de seleção e selecionar uma das 

cidades disponíveis: 

 Baixada Santista; 

 Bauru; 

 Campinas; 

 Jundiaí; 

 São José do Rio Preto; 

 São Paulo; 

 Sorocaba. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. IMPRIMIR MAPA. 

 

Ao clicar no botão  vai abrir uma janela para configurar a impressão. Após definir a 

configuração de impressão, clique em Imprimir para o mapa ser impresso. 

Será impresso apenas o mapa em sua visualização atual, excluindo os botões e 

formulários da tela. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Permite ao usuário imprimir o mapa visualizado. 



 

10.  CÁLCULO DE OUTORGA. 

 

A ferramenta Cálculo de Outorga pode ser executada clicando no botão  e logo em 

seguida na face de quadra de interesse. O aplicativo irá visualizar o formulário 

OUTORGA onde o usuário deverá entrar com os valores para o cálculo ser realizado.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permite ao usuário realizar o Cálculo de Outorga. 

Campo obrigatório. 

O usuário deverá escolher o tipo de 

empreendimento. 

Os tipos fazem referencia a listagem 

de FS (Fator de Interesse Social).  

Campo obrigatório. 

O usuário deverá preencher com o 

tamanho do terreno.  

Campo opcional. 

O usuário poderá preencher o campo 

com a área computável do 

empreendimento ou deixá-lo em 

branco.  

Caso seja deixado em branco, o 

sistema irá preenchê-lo 

automaticamente, de acordo com o 

coeficiente máximo. 

Campos de preenchimento automático. Calcula a outorga e exibe os 

resultados nos campos de 

preenchimento automático. 

Apaga os valores 

digitados. 



 

A figura a seguir mostra um exemplo. 

 


