
 

ANEXO II 

INSTRUÇÕES DE ACESSO AO SIEG – SISTEMA ESTADUAL DE 
GEOINFORMAÇÃO 

https://www.imb.go.gov.br/sieg 
 

1. Na página inicial, clique na opção SIEG Mapas

 
 
 

2. Neste anexo destacamos os principais procedimentos para auxiliar a 
visualização dos limites municipais. 

a. Na tela inicial do SIEG Mapas há um ícone de ajuda ? (ponto de 
interrogação) que, ao ser clicado, apresenta informações gerais 
sobre a navegação pelo SIEG. 

b. Escolher o Mapa de Fundo, dentre as opções disponíveis: duas para 
visualização de mapas e duas para visualização de imagens de 
satélite. 

  

https://www.imb.go.gov.br/sieg


 

3. Para auxiliar na visualização das fronteiras molhadas, acrescente uma 
camada de hidrografia. Clique em Inserir Camada; na opção Assunto, 
escolha Base cartográfica IBGE; na opção Tema, escolha Drenagem 
1:100.000. Existem várias outras camadas disponíveis para visualização, 
de acordo com a necessidade de quem estiver efetuando a análise. 

 

4. Agora escolha a cidade para a qual se deseja visualizar os limites 
municipais, clicando no ícone em forma de alfinete. Digite o nome da 
cidade e clique em Pesquisar cidade (no nosso exemplo vamos localizar a 
cidade de Rio Quente) 

 

  



 

5. Depois de localizada a cidade, é possível aproximar a visualização clicando 
no ícone em forma de lupa e delimitando um retângulo sobre a área 
desejada. 

a. Clique com o mouse em um dos cantos do retângulo a ser 
delimitado; mantenha o botão esquerdo do mouse pressionado; 
arraste o mouse até o ponto desejado e libere o botão esquerdo do 
mouse. 

b. Também é possível aproximar a visualização clicando no ícone com 
o sinal + (mais) e afastar a visualização clicando no ícone com o 
sinal – (menos). 

 

6. Uma vez que o mapa esteja na aproximação desejada, é possível alternar 
os Mapas de fundo para auxiliar na análise dos limites. Também é possível 
alternar a visualização da camada de Drenagem clicando na caixa de 
checagem. 

 

 


