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GEOPORTAL 

  O Geoportal do DF utiliza-se de um sistema de informação geográfica para fazer 

representações em mapas para o auxílio no desenvolvimento de políticas públicas para as áreas 

de urbanismo, habitação e regularização fundiária. 

  O sistema permite fazer consultas e cruzamentos de serviços. E projetar em mapas 

temáticos o comportamento do uso do solo a partir dos parâmetros urbanísticos, ambientais, 

geológicos, topográficos, etc. 

  O sistema de visualização corresponde a uma parcela do trabalho realizado pela 

subsecretária, compreendendo apenas a ponta de visualização dos dados levantados e 

armazenados. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH 

 

Sumário 
1. Acesso ao Geoportal ................................................................................................................. 4 

2. Tela inicial .................................................................................................................................. 4 

3. Login .......................................................................................................................................... 4 

4. Dados Cadastrais ....................................................................................................................... 6 

5. Menu Superior .......................................................................................................................... 7 

6. Menu Lateral Esquerda ............................................................................................................. 8 

7. Menu Horizontal Esquerdo ....................................................................................................... 8 

8. Encontrar Endereço ................................................................................................................... 9 

9. Perfil de Elevação ...................................................................................................................... 9 

10. Imprimir ................................................................................................................................. 10 

11. Selecionar .............................................................................................................................. 13 

12. Gráficos ................................................................................................................................. 14 

13. Lista de Camadas ................................................................................................................... 16 

14. Legenda ................................................................................................................................. 17 

15. Galeria de Mapa Base ........................................................................................................... 17 

16. Desenhar ............................................................................................................................... 19 

17. Medição ................................................................................................................................. 24 

18. Adicionar Dados .................................................................................................................... 25 

19. Painéis ................................................................................................................................... 26 

20. Pesquisa Espacial ................................................................................................................... 28 

21. Conversão de Coordenadas .................................................................................................. 29 

22. Buffer ..................................................................................................................................... 30 

23. Compartilhar ......................................................................................................................... 32 

24. Marcar Favoritos ................................................................................................................... 33 

 

 

 

 

 

 

 



 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH 

 

1. Acesso ao Geoportal 
Para acessar o Geoportal, navegue para o endereço: 

www.geoservicos.segeth.df.gov.br/geoportal 

2. Tela inicial 
Após o carregamento da página, a seguinte tela será exibida: 

 

3. Login 
Caso já possua cadastro, basta entrar com Login e Senha caso queira liberar 

funcionalidades a mais ou camadas institucionais e privadas. 

 

Caso queira realizar um cadastro de novo usuário, basta clicar em "Fazer Cadastro" e 

preencher o formulário. 

http://www.geoservicos.segeth.df.gov.br/geoportal
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Atenção: pedidos de acesso institucional ou privado somente serão concedidos se informado 

e-mail institucional válido de órgão ligado ao GDF. 

 

Após logar é possível encerrar a sessão e também alterar a senha caso desejado, além 

disso, as ferramentas Desenhar e Marcar Favoritos ficam disponíveis para utilização. 
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4. Dados Cadastrais 
Para trocar senha ou alterar o e-mail cadastrado basta clicar, respectivamente, em 

Esqueci minha senha ou (Alterar E-mail). 

 



 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH 

 

(Tela esqueci minha senha) 

(Tela trocar e-mail) 

5. Menu Superior 
No menu superior estão disponíveis as seguintes ferramentas: Lista de Camadas, 

Legenda e Imagens, Funcionalidades, Análises, Utilidades e Login. 
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6. Menu Lateral Esquerda 
Na aba lateral esquerda é possível acessar este manual, bem como os manuais dos 

Serviços Topográficos, endereços do SISDUC / METADADOS e do portal para comunicar erros. 

 

 

7. Menu Horizontal Esquerdo 
No menu horizontal esquerda estão disponíveis as seguintes ferramentas: Encontrar 

Endereço, Perfil de Elevação, Imprimir, Selecionar e Gráficos.  
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8. Encontrar Endereço 

  

 Para buscar um local, basta digitar o endereço, o código CIU ou número de inscrição do 

lote e clicar na lupa.   

9. Perfil de Elevação 

 

Ao clicar em distância escolha a unidade desejada, trace a reta no mapa em um ponto 

inicial com apenas um clique e finalizando com duplo clique e aguarde a geração do gráfico 

para visualizar o perfil de elevação. No menu inferior direito da ferramenta é possível acessar 

mais informações como fazer o download, exportar para CSV, inverter direção e limpar. 
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10. Imprimir 

 

Para imprimir é necessário informar um título para o mapa, selecione um formato de 

layout e selecionar o tipo de impressão desejado. Após selecionar os formatos ainda consta 
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um botão avançado para mais funções como escala, referência, tamanho e qualidade da 

impressão. Feito as seleções clique no botão imprimir. 
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Após clicar no botão de impressão, será gerado um link com o nome definido no Título 

do Mapa na configuração inicial, ao clicar no link será gerado a impressão em uma nova aba do 

seu navegador. Obs: * Caso seja necessário, desabilitar bloqueador de pop-up para 

visualização da impressão. 
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11. Selecionar 

 

Ativar a camada desejada, abrir a ferramentas selecionar, habilitar a seleção clicando 

em Selecionar e fazer a seleção. No menu inferior direito é possível ver estatísticas, abrir a 

tabela de atributos, criar camada e limpar seleção. 
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12. Gráficos 

 

Escolha o gráfico desejado e ative a caixa de diálogo "utilizar filtro espacial para limitar 

feições". Escolher o filtro que melhor atende à demanda, clicar em aplicar e aguardar a 

geração do gráfico. 
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13. Lista de Camadas 

 

Esse botão exibirá a lista de camadas que estão disponíveis para aplicação no mapa. 

Para aplicar a camada ao mapa base, basta selecionar a camada desejada. 

 

Ao selecionar uma camada é ativado as opções de “Baixar Camada (Shape)”, 

“Desabilitar pop-up”, “Visualizar na tela de atributos” e “Link WMS”. No item WMS, clique 

para abrir uma nova janela com o link da camada selecionada. 



 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH 

 

 

14. Legenda 

 

Clicando no item “Legenda” é possível ver a legenda referente a camada selecionada. 

 

15. Galeria de Mapa Base 

 

Clicando no item “Galeria de Mapa Base” é possível ver a fotos dos mapas base de suas 

respectivas épocas, assim acompanhando toda evolução. 
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16. Desenhar 

 

Através da ferramenta “Desenhar” é possível criar vários tipos de feições. Após 

selecionar o modo de desenho, Texto e Cor desejada, basta clicar no objeto escolhido, e em 

seguida clicar na área de mapa desejada. No caso do objeto “Texto”, será aberta uma caixa 

para digitar o texto. Após digitar o texto, basta clicar no local do mapa onde o texto deve ser 

inserido. Antes de ser adicionado um desenho é preciso selecionar as propriedades do de Cor, 

Texto e Objeto. 
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Habilitando a opção “Mostrar Medição de Comprimento” é possível visualizar a 

medição exata do desenho feito no mapa. 
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Depois que a feição estiver criada, podemos salvar para uso posterior. O primeiro 

passo é clicar em “Salvar”. Ao clicar em “Salvar”, será aberta uma caixa de texto para nomear o 

objeto a ser salvo. 
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Depois que a feição estiver salva, podemos localizar o desenho para uso posterior. O 

primeiro passo é clicar em “Meus Desenhos”. Ao clicar, será aberta uma caixa com o texto do 

objeto salvo e botão de ação  “excluir” . 
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17. Medição 

 

Selecione a forma como deseja medir: linha, polilinha, mãos livres para comprimento 

ou polígono para área. Configure cor e tamanho da fonte e a unidade de medida. Desenhe no 

mapa a área ou linha desejada e visualize próximo ao desenho os comprimentos na unidade 

selecionada anteriormente 
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18. Adicionar Dados 

 

Para adicionar um dado deve-se inserir, a URL do serviço e clicar em adicionar ou 

então na aba Arquivo inserir um dos seguintes formatos de arquivo: Shapefile zipado, CSV ou 

KML.  Após o carregamento do dado o mesmo será exibido no mapa e na ferramenta lista de 

camadas. 
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19. Painéis 

 

Selecionando o item “Painéis”, serão exibidas as opções “Painéis Estatísticos” e 

“Geoportal Colaborativo” “Cidade Digital” e “Serviços”. Clicando sobre uma das opções, uma 

nova janela será aberta. Nela conterão um mapa, em que é possível focar em determinada 
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área, e gráficos estatísticos de dados referentes ao tema do painel selecionado que serão 

atualizados conforme a interação com o mapa. 

 

Na imagem a abaixo é possível ver um dos painéis. 
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20. Pesquisa Espacial 

 

 Para realizar uma pesquisa espacial, habilite na Lista de Camadas as duas camadas que 

serão utilizadas na pesquisa, escolha a camada de referência, habilite um modo para seleção 

no mapa e por fim, selecione a camada de análise na lista carregada e clique no botão “Busca 

Espacial”. 
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21. Conversão de Coordenadas 

 

Escolha o formato de entrada desejado, digite as coordenadas ou clique no ícone 

Adicionar Ponto e escolha o ponto no mapa para que a entrada seja capturada 

automaticamente. Aguarde o preenchimento da saída dos dados em diferentes padrões. 



 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH 

 

 

22. Buffer 
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Essa ferramenta cria uma seleção como base um ponto selecionado com clique no 

mapa. Escolha a “Forma do Buffer” e coloque a distância do buffer em “Propriedades do 

Buffer” e em seguida a “Medida”. Logo após clique em “Aplicar.  

 

Na aba “Resultados”, retorna as coordenadas do objeto contido na circunferência. 

 

“Aplicar Buffer” clique no local desejado, para o resultado do buffer ser exibido. 
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23. Compartilhar 

 

Para compartilhar um mapa que foi criado, incluindo todas as feições e camadas, basta 

usar uma das formas de compartilhamento disponíveis em “Compartilhar”. 
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24. Marcar Favoritos 

 

Para marcar uma área como favorita, basta clicar em “Marcar Favorito”. Será aberta 

uma caixa de texto para inserir um nome para sua área favorita. Após inserir um nome, clique 

em uma área fora da caixa de texto para fixar o nome. 

 

 



 

Secretaria de Estado de Desenvolvimento Urbano e Habitação – SEDUH 

 

Para salvar definitivamente clique em “Salvar”. 

 

 

ATENÇÃO: O favorito só estará salvo no perfil após clicar em “Salvar”. Antes disso, está na lista 

apenas temporariamente. 
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