
1 

 

  
 

 
 

 

 

 

 

CURSO BÁSICO DO QGIS USANDO A 

VERSÃO “LAS PALMAS” 

(Aprendizagem e capacitação) 

 

APOIO: EMBRAPA ALGODÃO 
 

 

 

 



2  

 
METODOLOGIA: 

 Aulas expositivas; 
 Aulas práticas (de preferência em sala de informática, que disponibilize 

computadores) os usuários devem ter noção básica de informática. 

OBJETIVOS DO CURSO: 

 

Fornecer conhecimentos necessários para utilização das ferramentas do geoprocessamento 

com destaque aos princípios básicos de Banco de Dados, Cartografia e CAD, poderosos 

instrumentos de análise ambiental. Serão apresentados os princípios de operação de 

Sistemas de Posicionamento Global, Sensoriamento Remoto Aplicado aos Recursos 

Naturais, Agricultura de Precisão e Noções de Geoestatística. Para a integração dos 

conhecimentos básicos serão utilizados Sistemas de Informação Geográfica e elaboração 

de projeto ambiental através do software QGIS2.18 
Introduzir noções de SIG, cartografia digital, e bancos de dados geográficos. 

Manipular o software QGIS2.18 para a processamento, armazenamento, tratamento, e 

análise de dados geográficos. 

Explorar a capacidade do SIG para aplicações no planejamento e na gestão ambiental da 

Empresa. 

AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 

 Exercícios práticos com o software QGIS; 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 
 

 
 

 
 

EMENTA PROGRAMÁTICA: 

- Geoprocessamento 

- Sensoriamento remoto 
- Fotointerpretação e Levantamento do meio físico 

- Cartografia 

- Sistema de posicionamento Global 

- Sistema de Informação Geográfica 

- Noções de Geoestatística. 
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Programa 
 

1ª Aula 
 

I. Noções básicas de Geotecnologias 

Conceitos 

Histórico 

Geoprocessamento 

Sistema de Posicionamento por Satélite - GPS 

Sensoriamento Remoto 

SIG e PDI 
Relação entre Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) e Banco de 

Dados Espaciais (BDE). 

Exemplos de Aplicações 

Softwares 

 

II. Introdução ao QGIS 

Instalação 

Estrutura do software – Simbologias 

Propriedades do Projeto 

Ambiente e Sistema 
Breve comentário: Nova versão QGIS 3.4 

Aplicações (condições para os profissionais da Empresa) 

 

2ª Aula 

 

III. Configurando o ambiente do Projeto 

Definição do SRC 

Criação e edição de arquivos vetoriais e matriciais (importar/exportar) camadas 

Shape de pontos 

Shape de linhas 

Shape de polígonos 
 

IV. Edição de Camadas 

Adicionando camada de ponto a partir do comando “Camada de Texto Delimitado” 

Mudando a coordenada (quando trabalhar com os dados de tabela) 

 

V. Coordenadas 

Projeção 

Reprojetar 

 

3ª Aula 
 

VI. Ferramentas para Vetores 

Recorte, União, Buffer 

Verificar Geometria 

 

VII. Dados Tabulares 

União de tabelas 

Complemento “Open Layer” 
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Jana Yres 
 

Engenheira Agrícola - UFCG; 
 

Profissional em Geotecnologias ( Projetos Rurais-Agrimensura,Florestais e Recursos Hídricos); 

Instrutora de SIG E PDI; (Português / Espanhol); Técnica em Geoprocessamento. Consultora 

em Gestão Ambiental. Avaliadora de trabalhos acadêmicos. Professora de Espanhol 

(Particular/Proficiência/Conversação). 

Atuação profissional: AESA – Agência de Gestão das Águas do Estado da Paraíba. 

Contatos: 

Blog: www.http://janayresespgeo.wordpress.com 

 

(instalação e aplicação) 

 
 

4ª Aula 
 

VIII. Comando Raster 

Importar uma camada Raster 

Recortar a camada Raster (por máscara) 

Utilizando o complemento (Semi-Automatic Classification Plugin) 

 

IX. Técnicas de realce 

Composição colorida de bandas 
Criando Componentes Principais (Caso Especial para acompanhamento do ciclo de 

culturas, região semiárida). 

Classificação temática do SHP 

 

5ª Aula 
 

XI. Abrindo o Compositor de Impressão 

Produção de mapas 

 

Mapas em layout 

Legenda 

Escala 
PDF para impressão 

Importância da imagem de satélite para o meio ambiente 

http://janayresespgeo.wordpress.com/
http://janayresespgeo.wordpress.com/
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Twitter: @janetshermosa 

Facebook: janayres.janets 

E-mails: yresgew@gmail.com / yresveloso@hotmail.com / espanholjy@yahoo.com.br 

mailto:yresgew@gmail.com
mailto:yresveloso@hotmail.com
mailto:espanholjy@yahoo.com.br
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Geotecnologias 
 

 

 

1.1 Conceito: Também conhecidas como "geoprocessamento", as geotecnologias são o 

conjunto de tecnologias para coleta, processamento, análise e oferta de informações que 

apresentem referência geográfica. As geotecnologias são compostas por soluções em 

hardware, software e peopleware que juntos constituem poderosas ferramentas para 

tomada de decisões. Dentre as geotecnologias podemos destacar: sistemas de informação 

geográfica, cartografia digital, sensoriamento remoto, sistema de posicionamento global e  

a topografia. 

 

 
1.2 Histórico: Historicamente a observação e a representação da superfície terrestre 

têm se apresentado como relevante na organização e desenvolvimento das sociedades. 

Desde os remotos tempos até a atualidade, as informações e dados espaciais têm sido 

descritos de forma gráfica pelos antigos cartógrafos e utilizados por navegadores e demais 

profissionais. A obtenção de informações sobre adistribuição geográfica dos recursos 

naturais alavancou o desenvolvimento de inúmeros países, permitindo a ocupação 

territorial e a geração de postos de trabalho e renda. Neste contexto, até meados dos anos 

60, os documentos, cartas e mapas eram gerados apenas na forma analógica, 

impossibilitando análises mais precisas e detalhadas, resultantes de combinação entre 

diferentes mapas e dados. Já a partir da década de 70, com a grande evolução da tecnologia 

da informática, da aerofotogrametria e do sensoriamento remoto, tornou-se possível obter, 

armazenar e representar informações geoespaciais em ambiente computacional, abrindo 

espaço para o surgimento do Geoprocessamento. paralelo a esse desenvolvimento surgiram 

inúmeros métodos matemáticos e estatísticos para o tratamento de informações 

geográficas, possibilitando mapeamentos de vastas áreas com elevado grau de precisão, 

assim como mapeamentos específicos, por exemplo: tipos e usos de solo, vegetação, 

geologia, geomorfologia, distribuição de clima, hidrografia e de recursos minerais. 

 

 
1.3 Geoprocessamento: 

O que dizer sobre o geoprocessamento? 
 

 

 

1.1.3 Definição: 
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É o conjunto unificado a quatro categorias de técnicas relacionadas ao tratamento da 

informação espacial, o qual se destaca através da tecnologia da informação, exercendo 

coleta, análise e tratamentos dos dados. 

 Técnicas para coleta de informação espacial (Cartografia, Sensoriamento Remoto, 

GPS, Topografia Convencional, Fotogrametria, Levantamento de dados 

alfanuméricos); 

 Técnicas de armazenamento de informação espacial (Bancos de Dados – Orientado 

a Objetos, Relacional, Hierárquico, etc.) 

 Técnicas para tratamento e análise de informação espacial, como Modelagem de 

Dados, Geoestatística, Aritmética Lógica, Funções topológicas, Redes; 

 Técnicas para o uso integrado de informação espacial, como os sistemas GIS – 

Geographic Information Systems, LIS – LAND Information Systems, AM/FM – 

Automated Mapping/Facilities Management, CADD – Computer-Aided Drafting 

and Design. 

Em outras literaturas, o geoprocessamento é definido como um conjunto de conceitos, 

métodos e técnicas que, atuando sobre bases de dados georreferenciados, por computação 

eletrônica, propicia a geração de análises e sínteses que consideram, conjugadamente, as 

propriedades intrínsecas e geotopológicas dos eventos e entidades identificados, criando 

informação relevante para apoio à decisão quanto aos recursos ambientais. Ou como um 

conjunto de técnicas computacionais que opera sobre bases de dados (que são registros de 

ocorrências) georreferenciados, para os transformar em informação (que é um acréscimo  

de conhecimento) relevante...” (SILVA, 2001). 

1.1.4 Popularização do geoprocessamento 
 

No decorrer dos anos 80, com a grande popularização e barateamento das estações de 

trabalho gráficas, além do surgimento e evolução dos computadores pessoais e dos 

sistemas gerenciadores de bancos de dados relacionais, ocorreu uma grande difusão do uso 

de GIS. A incorporação de muitas funções de análise espacial proporcionou também um 

alargamento do leque de aplicações de GIS. Na década atual, observa-se um grande 

crescimento do ritmo de penetração do GIS nas organizações, sempre alavancado pelos 

custos decrescentes do hardware e do software, e também pelo surgimento de alternativas 

menos custosas para a construção de bases de dados geográficas. 

Os anos 90 consolidaram definitivamente o uso do Geoprocessamento como ferramenta de 

apoio à tomada de decisão, tendo saído do meio acadêmico para alcançar o mercado com 

um velocidade tremenda. Instituições do Governo e grandes empresas começaram a 

investir no uso de aplicativos disponíveis no mercado como o ArcView da ESRI, 

AutoCAD MAP da Autodesk, dentre outros. Consolidam-se ai as aplicações desktop que 

agregavam diversas funções no mesmo sistema (modelagem 3D, analise espacial, 

processamento digital de imagens, etc). Os usuários são especialistas e a difusão dos 

beneficios do uso de aplicações de geoprocessamento ainda estão engatinhando. 
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No fim dos anos 90 e início desse século o uso da WEB já está consolidado e as grandes 

corporações passam a adotar o uso de intranet. O GIS em busca de mais popularização (por 

demandas do próprio mercado), evolui e passa a fazer uso também do ambiente WEB. Os 

aplicativos são simples, com funcionalidades básicas de consulta à mapas e a bases 

alfanuméricas. Os usuários já não precisam mais ser especialistas, facilitando o acesso de 

pessoas não ligadas à área em questão. Tem-se ai um salto no número de usuários, o 

surgimento de sites especializados, revistas, etc. Houve também uma aproximação entre as 

grandes empresas de GIS e as tradicionais empresas de Tecnologia da Informação como a 

Oracle, Microsoft, Google, etc. 

No Brasil além do próprio termo Geoprocessamento, passa-se a adotar o termo 

Geotecnologias para representar o mesmo conceito englobando todas as técnicas. 
 

1.1.5 A massificação do geoprocessamento 
 

Após o surgimento do Google Maps, do Google Earth e do WikiMapia uma verdadeira 

revolução vem surgindo. Pessoas que até então não tinham qualquer contato com 

ferramentas GIS, de uma hora para outra podem ter acesso à qualquer parte do planeta por 

meio de aplicações que misturam Imagens de Satélite, Modelos 3D e GPS, sendo que o 

usuário necessita apenas ter conexão à internet. A Microsoft já anunciou também a sua 

solução de visualização do Globo terreste em 3D, chamado de Virtual Earth. Fabricantes 

de aparelhos de celular já estão lançando telefones equipados com GPS e mapas. 

Montadoras já fabricam carros com sistemas de rastreamento por satélite. A cada dia fica 

mais comum estar em contato com o Geoprocessamento, mesmo que não saibamos que ele 

está de alguma forma sendo usado. 

1.4 GPS 

O GPS (Global Positioning System) é um sofisticado sistema eletrônico de navegação, 

baseado em uma rede de satélites que permite localização instantânea, em qualquer ponto 

da Terra, com uma precisão quase perfeita. O sistema consiste basicamente de três partes: 

um complexo sistema de satélites orbitando ao redor da Terra, estações rastreadoras 

localizadas em diferentes pontos do globo terrestre e os receptores GPS nas mãos dos 

usuários. 

1.14 Os Satélites GPS 
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O sistema conta com 26 satélites orbitando a Terra a cerca de 20.000 km de altitude, em 

grupos de 6 planos orbitais, espaçados de 55 graus. Cada satélite tem um período útil de 

doze horas sobre o horizonte. Esse arranjo garante que, a qualquer momento, pelo menos 5 

satélites estejam sobre o céu do receptor de um usuário em qualquer ponto do mundo. O 

posicionamento se faz com a recepção simultânea de pelo menos quatro satélites, de cujos 

sinais e mensagens se pode obter parâmetros e equações que permitem resolver as 

incógnitas X, Y, Z e T, ou seja, as três coordenadas espaciais (local da antena do usuário) e 

mais o Tempo (ou instante do sinal recebido). 

1.1.5 As Estações Rastreadoras 
 

1.1.6 As Antenas Receptoras 
 

Os satélites artificiais, em órbitas terrestres perfeitamente conhecidas, transmitem 

continuamente sinais de rádio-freqüência, que podem ser captados pelas antenas receptoras 

dos usuários. Cada estação receptora é composta basicamente por antena, oscilador, 

circuito de recepção, memória e fonte de alimentação. Os receptores recebem e armazenam 

mensagens transmitidas pelos satélites, medem a distância do centro de fase da antena até 

cada um dos satélites captados, e a maioria deles calcula e apresenta as coordenadas do 

local em um sistema de referencia predefinido. O sistema de controle se dá por meio das 

estações rastreadoras. A estação principal localiza-se na cidade de Colorado Spring, no 

estado norte-americano do Colorado, mas existem mais cinco estações de monitoramento e 

recepção ao redor do planeta. Estas estações, por meio de sinais, acompanham e corrigem 

continuamente a trajetória dos satélites e a sincronização de seus relógios. 
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1.1.7 Aplicações 
 

Em campos profissionais são vastas as suas aplicações, principalmente naqueles que 

exigem grande precisão no estabelecimento de pontos geodésicos. 

Transportes / Deslocamentos – Para o transporte aéreo, marítimo ou terrestre em locais 

de difícil reconhecimento como é o caso de florestas ou desertos, são múltiplas as 

possibilidades do GPS, como traçar rotas, conhecer a distância real percorrida, estabelecer 

trajetos de ida e volta, marcar determinado local e retornar a ele a qualquer momento. 

No transporte terrestre, a rota pode ser monitorada continuamente durante a viagem. Na 

sede de uma transportadora, as posições dos veículos são conhecidas a qualquer momento  

e qualquer desvio ou desaparecimento do sinal pode ser entendido como possível acidente, 

roubo da carga ou até mesmo desobediência do motorista em manter-se na rota 

preestabelecida. Isto possibilita agilidade na tomada de decisão para as devidas 

providências cabíveis a cada situação. Nos Estados Unidos, empresas já trabalham com 

mapas digitais para automóveis sincronizados com GPS, de modo a permitir ao motorista 

verificar em uma tela de monitor o melhor caminho para o seu destino e ainda a posição 

instantânea do seu veículo no mapa exibido na tela. 

Área Militar - Na área militar, que na verdade foi de onde nasceu a motivação para a 

implantação do sistema pelo Departamento de Defesa dos EUA, o GPS serve para 

navegação e orientação dos mísseis "inteligentes" até o alvo. A exemplo do que aconteceu 

na Guerra do Golfo, quando os americanos conseguiram cravar foguetes em tal andar de tal 

prédio em Bagdá. Sem dúvida, foi durante essa guerra, com a extrema precisão dos 

bombardeios, que o GPS provou sua eficácia. Poderíamos comparar a navegação dos 

foguetes e mísseis orientados pelo GPS rumo ao alvo, com o profissionalismo de um 

correio. Bastava programar o endereço (latitude, longitude e altitude), e pronto, esse 

"correio" mortífero levava sua encomenda, sob sol ou chuva, até o destinatário, ou melhor, 

até o alvo. Foi justamente por causa dessa capacidade de envios de "correspondências 

explosivas" que o Departamento de Estado norte-americano optou por embaralhar, de certa 

forma, os sinais GPS. Assim, com o uso de interferência proposital, denominada Selective 

Availability ou código S/A, as posições estabelecidas pelo GPS são degradadas, gerando 

erros aleatórios na freqüência dedicada ao uso civil. Deste modo, infelizmente, muitas das 

maravilhas do GPS ficam reservadas apenas aos militares norte-americanos. 

Mapeamento e Geoprocessamento - Hoje, o uso do GPS é muito requisitado nos serviços 

de Mapeamento e Geoprocessamento, ou seja, na coleta de dados (coordenadas) de 

posicionamento dos diversos objetos a serem mapeados (analógicos ou digitais), como 

postes de redes elétricas, edificações em geral, limites de propriedades rurais, etc. Suas 

aplicações são intensas nos serviços de Cadastro e Manutenção que visam elaborar e 

monitorar cartas temáticas, assim como na captura de dados para Monitoramento 

Ambiental, Prevenção de Acidentes ou Ajuste de Bases Cartográficas distintas, 

especialmente se utilizadas em GIS. Esta afirmação baseia-se na característica do GIS que 

associa o posicionamento geográfico com informações alfanuméricas, permitindo 

integração, cruzamento e disponibilidade, através de diversos meios de armazenamento. 
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Uma das características importantes de um GIS é a velocidade na manipulação, porém a 

obtenção de dados, depende dos sistemas de aquisição. O GPS nasceu para obter a posição 

geográfica de uma entidade (elemento da superfície da Terra) com velocidade e exatidão 

altas a ponto de provocar a maior revolução que a Geodesia (ciência que se ocupa das 

medições sobre a face da Terra) já experimentou. Assim, o uso do GPS em atividades de 

GIS veio a co-existir de forma cada vez mais interdependente. Exemplo prático desta 

associação benigna entre o GPS e o GIS pode-se citar o caso do mapeamento e cadastro de 

postes, onde não só o local ou coordenadas do poste devem ser obtidas, mas, também seus 

atributos como: 

• Identificação = Nº 123VK456; 
 

• Material = Madeira; 
 

• Condição = Boa; 
 

• Voltagem = 33 kV; 
 

• Inspeção = 12/2/98; 
 

• Suportes = Nenhum; 
 

• Isolamento = Vidro; 
 

• Instalação = 9/10/74; 
 

• Propriedade = LIGHT; 
 

• Cor = Madeira; 
 

• Outros = Nada; 
 

• Transformador = Nenhum; 
 

• Local = 37°23’27.125"N/122°02’15.683"W; 
 

• etc. 
 

Esta possibilidade oferecida pelo GPS, de armazenar também dados alfanuméricos em  

cada estação, tem extremo valor na coleta de dados para mapeamento. Incomparáveis são 

as vantagens sobre as técnicas utilizadas sem o uso do GPS, em termos de tempo, 

facilidade e confiabilidade na obtenção dos dados. 

 

 
1.5 Sensoriamento Remoto: 

Considera-se o SR como uma utilização conjunta de sensores, equipamentos para 

processamento de dados, equipamentos de transmissão de dados colocados a bordo de 

aeronaves, espaçonaves, ou outras plataformas, com o objetivo de estudar eventos, 

fenômenos e processos que ocorrem na superfície do planeta Terra a partir do registro e da 
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análise das interações entre a radiação eletromagnética e as substâncias que o compõem em 

suas mais diversas manifestações. 

Os sistemas de sensoriamento remoto disponíveis atualmente fornecem dados repetitivos e 

consistentes da superfície da Terra, os quais são de grande utilidade para diversas 

aplicações dentre as quais destacam-se: 

• Urbanas (inferência demográfica, cadastro, planejamento urbano, suporte ao setor 

imobiliário). 

• Agrícolas: condição das culturas, previsão de safras, erosão de solos. 
 

• Geológicas: minerais, petróleo, gás natural. 
 

• Ecológicas (regiões alagadas, solos, florestas, oceanos, águas continentais). 
 

• Florestais (produção de madeira, controle de desflorestamento, estimativa de 

biomassa). 

• Cartográficas (mapeamento topográfico, mapeamento temático, atualização de 

terra). 

• Oceanográficas (produtividade primária, monitoramento de óleo, estudos costeiros, 

circulação oceânica etc.). 

• Hidrológicas (mapeamento de áreas afetadas por inundações, avaliação de 

consumo de água por irrigação, modelagem hidrológica). 

• Limnológicas (caracterização da vegetação aquática, identificação de tipos de 

água; avaliação do impacto do uso da terra em sistemas aquáticos). 

• Militares, e muitas outras. 
 

A história do Sensoriamento Remoto tem dois períodos principais: o período de 1860 a 

1960, no qual o Sensoriamento Remoto era baseado na utilização de fotografias aéreas e o 

período de 1960 até os nossos dias, caracterizado pela multiplicidade de sistemas sensores. 

Na realidade, a partir de 1990, houve algumas mudanças de paradigma na aquisição de 

dados de sensoriamento. Não houve apenas avanços na tecnologia de construção de 

sensores que ficaram mais sensíveis, houve avanços também na capacidade de transmissão, 

armazenamento e processamento graças aos avanços das telecomunicações e da 

informática. Com isso, muitas missões passaram a ter cargas úteis complexas, como é o 

caso das plataformas do programa Earth Observation System (EOS) da National 

Aeronautics and Space Administration (NASA). 

 

 
1.6 SIG e PDI 

 

Qual a diferença existente? 
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Os SIG (Sistema de Informação Geográfica) ou GIS (do inglês Geographic Information 

System) são, segundo Olaya (2012), em termos mais abrangentes, ferramentas 

computacionais que permitem analisar, apresentar e interpretar dados referentes a 

acontecimentos na superfície terrestre. Partindo para um afunilamento desta definição um 

SIG é um agrupamento de softwares e hardwares especificamente desenhado para 

obtenção, manutenção e uso de dados cartográficos, ou seja, um SIG é tanto uma base de 

dados georreferenciada assim como um conjunto de operações para tratar estes dados. É 

possível dizer então que SIG é um mapa de ordem superior. 

Componentes de um SIG: 

Um SIG é possui por 4 principais componentes: 
 

1. Base de dados (símbolos, feições, área, perímetro) 
 

2. Software 
 

3. Hardware 
 

4. Organizacionais (edição, classificação, mapeamento, etc) 
 

 

 
O porquê de se usar um SIG: 
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Talvez este tipo de sistema seja o mais difundido e consequentemente o mais 

utilizado em todo mundo. Trata-se de um sistema de modelo único onde à manutenção de 

dados integrada, compacta e barata o torna atrativo e eficiente para as atividades exigidas. 

Já o PDI, o Processamento Digital de Imagens (PDI) não é uma tarefa simples, na 

realidade envolve um conjunto de tarefas interconectadas (Fig.1). Tudo se inicia com a 

captura de uma imagem, a qual, normalmente, corresponde à iluminação que é refletida na 

superfície dos objetos, realizada através e um sistema de aquisição. Após a captura por um 

processo de digitalização, uma imagem precisa ser representada de forma apropriada para 

tratamento computacional. Imagens podem ser representadas em duas ou mais dimensões. 

O primeiro passo efetivo de processamento é comumente conhecido como pré- 

processamento, o qual envolve passos como a filtragem de ruídos introduzidos pelos 

sensores e a correção de distorções geométricas causadas pelo sensor. 

 

 

 

 
 

1.7 Relações entre Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) e Banco de 

Dados Espaciais (BDE) 

 

 

 

 

 
Para gerencia de banco de dados convencionais faz-se uso de softwares chamados Sistemas 

Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD). São exemplos de programas desse tipo: 

PostgreSQL, MySQL, Access e Oracle. 
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Os BDE oferecem a possibilidade de análise e consultas espaciais. Em outras palavras esse 

tipo de banco possibilita a realização de cálculos como áreas, distâncias e centróides, além 

de realizar a geração de buffers (zona de influência) e outras operações entre as geometrias. 

Os SGBD convencionais não suportam a implementação de BDG de forma nativa. Por 

isso, diversas empresas desenvolvedoras desses programas criaram extensões espaciais que 

possibilitam trabalhar com esse tipo de informação espacial. Um exemplo do uso dessas 

extensões é o PostGis, que é a extensão espacial do famoso SGBD de código aberto 

PostgreSQL. 

1.8 Exemplos de Aplicações 
 

Na área de planejamento urbano e meio ambiente poderiam ser melhoradas as seguintes 

atividades: licenciamento e fiscalização de obras, controle urbano e ambiental, 

mapeamento do uso atual do solo, cadastro de equipamentos públicos e do mobiliário 

urbano, cadastro de bens próprios, estudos demográficos com dados censitários no nível de 

bairro ou setoriais, elaboração do mapa ambiental da cidade. 

Na área financeira podem ser aproveitadas atividades como: manutenção do cadastro 

imobiliário, manutenção do cadastro mobiliário ou comercial, manutenção do cadastro de 

logradouros, geração e atualização da planta genérica de valores. 

Na área de saúde e saneamento algumas atividades também podem incorporar o uso do 

geoprocessamento para um desenvolvimento melhor: vigilância sanitária, controle 

epidemiológico, manutenção do cadastro de óbitos e nascimentos, espacialização da 

inadimplência e da dívida ativa. O geoprocessamento pode ser utilizado em diversas áreas 

como de infraestrutura e obras no município, habitação, serviços urbanos, esporte e lazer, 

assistência social, entre outras. 

Em relação à agricultura de precisão, trata-se de uma nova tecnologia agrícola onde o 

“Global” é subdividido em pequenas frações homogêneas. Assim, para que se alcance o 

máximo de rendimento – de acordo com as potencialidades do solo e com o mínimo de 

poluição e degradação –, é necessário o acompanhamento e gerenciamento de um volume 

muito grande de informações que variam no espaço e no tempo. 

Podem-se considerar três tecnologias essenciais para esse sistema: o sensoriamento  

remoto, o sistema de posicionamento global (GPS) e o geoprocessamento. 

1.9 Softwares 

São inúmeros os softwares que podemos utilizar desde a etapa de captura de imagens até a 

etapa de apresentação dos dados georreferenciados. Entretanto, podemos dividir em três 

tipos básicos os softwares utilizados em geoprocessamento: CADs, SIGs e Desktop 

Maping. 

Os CADs (Computer-Aided Design, ou Desenho Auxiliado por Computador) são  

softwares de representação gráfica (desenho) por camadas (camada de desenho, cores e 

estilos) que usam a geometria vetorial. Exemplos: o AutoCAD é o mais conhecido, porém 
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existem outros programas similares, alguns inclusive, em ambiente software livre: 

IntelliCAD, QCAD, BricsCAD, DataCAD e o Vector. 

Os SIGs (Sistemas de Informações Geográficas, ou GIS – Geographic Information System) 

são sistemas (ou softwares) que possibilitam a análise, manipulação e geração de dados 

georreferenciados. Exemplos: Spring, ArcGIS, VisionGIS, gvSIG, QGIS, Idrisi, etc. Na 

verdade, por se constituírem de um “sistema” os SIGs, dependendo de sua arquitetura, 

podem até mesmo englobar recursos de software que classificamos aqui separadamente. 

Por fim, o Desktop Maping ou Computer Maping, são softwares para manipulação de 

mapas vetoriais e dados alfanuméricos que ficam em um meio termo entre os CADs e os 

SIGs. Exemplo: MapInfo e MapWindow, webgis. 

 

 
Introdução ao QGIS 2.18 

 

 
1. Instalação 

 

É um programa computacional livre e open source que nos dá a liberdade de utilizá-lo sem a 

necessidade de compra; de poder observar o código-fonte; de alterar o código-fonte; de 

distribuir cópias originais e/o alteradas. Enfim, é um programa computacional para Sistemas de 

Informações Geográficas e PDI. 

 

O QGIS dispõe de funções para PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, 

GERENCIAMENTO, MANIPULAÇÃO, exibição e publicação de dados e informações 

geográficas; Feito por desenvolvedores até do Brasil. Segue o link: 

Site para download: https://www.qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html 

 

1.1 Particularidades importantes: 
 

Portabilidade – QGIS pode ser executado em diferentes plataformas de hardware/software 

(Linux, Windows, Mac). Sua linguagem de desenvolvimento é Java; 

Modularidade –é extensível com novas funções que suas funções não contemplam; 
Código Aberto – o código fonte original do QGIS está disponível; 

Sem licenças – Não é necessário pagar para utilizar o QGIS, não existe limites de 

computadores e/ou de tempo para utilizar o programa; 

http://www.qgis.org/pt_BR/site/forusers/download.html
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Ao instalar o QGIS, prestar atenção quando aparecer os seus complementos, pois pode haver 
uma certa confusão com os ícones complementares. A recomendação é retirá-los da tela. 

 
 

2. Estrutura do software 

 

A estrutura do QGIS é de fácil manipulação e conta sempre com uma aba “guia” para que o 

fotointérprete não se perca no ato de utilizá-lo. Observe na Figura 1. 

 

Figura 1 – Guia de suporte ao usuário do QGIS. 

 

Alguns comandos iniciais são muito importantes na hora de utilizar e manipular os dados que o 

usuário vai importar. Segue abaixo um exemplo bem simples das funcionalidades assim que 

abrimos o QGIS. Lembrando eu toda sua estrutura é condicionada através de um projeto. Um 
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de trabalho Tela 

Painel de manipulações 

dos comandos 

Barra de ferramentas 

Barra inicial de Menu 

projeto por tanto, deve ser criado. Vamos analisar os detalhes na Figura 2. 
 

Figura 2. Interface inicial do QGIS. 

 
 

Percebe-se na estrutura que não há dificuldades em conhecer cada função operante quando 

formos inserir ou importar os dados a serem estudados. 

 

3. Propriedades do Projeto 

 

Essa é uma das opções de Menu que primeiramente deve ser consultada para se definir toda 

caracterização que vai ser rodada na tela de trabalho. Vejamos na Figura 3 e 4. Pois é nessa 

opção que serão definidos: as medições, os sistemas de coordenadas, atividades do painel, etc. 
 

Figura 3 – Abrindo Propriedades do Projeto. 
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Figura 4- Estrutura geral das propriedades do projeto. 

 

4. Ambiente e Sistema 

 

O QGIS não trabalha sozinho. Apresenta um ambiente complementar contando com ferramentas que 

permitem um geoprocessamento mais completo que o usuário pode usar os plug-ins já inseridos com o 

QGIS como aqueles que podem ser instalados pelo próprio usuário, como o caso da interpolação 

TIN(Triangular Irregular Network), o Google Earth, complementos de satélites, etc. 

 

Dois complementos em destaque é o plugin GRASS , Figura 5, que já vem instalado automaticamente, 

apresentando diversos comandos e analise mais avançadas de SIG, como modelagem estatística, 

hidrológica, operações de base de dados, delimitação de bacias, etc. (MANGHI et al. 2011). Um 

detalhe importante é que qualquer usuário pode desenvolver suas extenções. O outro a destacar é  

aquele que o usuário pode instalar dentro do programa, o complemento PYTHON. O Python , Figura 6, 

vem ganhando um considerado destaque atualmente quanto a programar ,com criação de scripts, que 

envolvem fórmulas e equações quando se quer trabalhar com vegetação (NDVI, SAVI, etc), cálculos de 

solo, criar polígonos, classificação temática, etc. No entanto, esse ambiente Python é destinado 

basicamente para criar os scripts e programar os comandos, mas não possui conceitos de programação 

(QGIStutorials, 2018). 
 

 

Figura 5 – Plugin GRASS GIS para complementação do geoprocessamento. 
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Figura 6 – Opção complementar “Terminal Python” do QGIS. 

 
5. Breve comentário: QGIS 3.4 

 
O QUE TEMOS DE MAIS ATUAL A DESTACAR? 

O desenvolvedor do software vem ampliando ainda mais o melhoramento das ferramentas de 

Sensoriamento Remoto e Geoprocessamento da plataforma livre. A criação da versão 3.4 foi 

necessária para que fossem evitadas as inconsistências de utilização e de instalação, partindo 

logicamente da criação do QGIS 3.0, lançado em 23-02-2018, e a partir deste a extensão 3.4, 

lançada em 02-11-2018, denominada “MADEIRA”. No entanto, essa extensão pode se “extender” 

caso haja algum “bug” observado tantos pelos desenvolvedores quanto pelos usuários (Geoeduc, 

2018). 

As novidades são: 

- Novas simbologias; - Trabalhos com dados 3D; - Novas edições de polígonos; 

 
6. Aplicações (condições para os profissionais da Empresa) 
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É importante o uso do QGIS para trabalhos de Monitoramento Ambiental (APAs, APPs, RLs,) 

Agricultura (Solo, Água, vegetação), monitoramento de culturas, projetos urbanos, etc. Quanto 

aos trabalhos referentes a Empresa EMBRAPA ALGODÃO, por exemplo, os zoneamentos 

agrícolas, analise dos sistemas agrícolas, agricultura de precisão, estudos de biomassa das 

culturas. 

 
Informações extras* 

SHAPEFILE 

O shapefile é um formato de armazenagem de dados vetoriais da Esri - (Environmental 
Systems Research Institute) é uma empresa americana especializada na produção de soluções 

para a área de informações geográficas. É destinado para armazenar a posição, formato e 

atributos de feições geográficas. É armazenado como um conjunto de arquivos relacionados e 

contém uma classe de feição. Os shapefiles geralmente contêm grandes feições com muitos 

dados associados e foram historicamente utilizados em aplicativos GIS desktop, tais como, 

ArcGIS for Desktop e ArcGIS Explorer Desktop. Se você tiver uma quantidade pequena de 

dados em um shapefile - geralmente menos que 1.000 feições - você poderá torná-los 

disponíveis para outros visualizarem via navegador da web, adicionando como um arquivo 

*.zip contendo os arquivos *.shp, *.shx, *.dbf e *.prj no mapa que você criará com o 

visualizador de mapa. 

 

Quando você adiciona um shapefile, o visualizador de mapa converte o arquivo para um 

formato que clientes da web podem visualizar e ler rapidamente. Para ajuda adicional visando 

melhorar o desempenho da visualização, você pode escolher para generalizar as feições no 

shapefile. A generalização reduza o tamanho do shapefile simplificando as feições e é 

geralmente apropriada para dados em pequenas escalas. 

 

Os shapefiles geralmente contêm grandes feições com vários dados associados. As pequenas 

feições com menos dados são geralmente necessárias para o shapefile ser visualizado 

corretamente na web. A generalização das feições é uma maneira de reduzir o tamanho do 

shapefile e então melhorar a visualização na web. Você pode generalizar as feições utilizando 

um aplicativo desktop, tal como, ArcGIS for Desktop ou tê-las generalizadas pelo visualizador 

de mapa ao adicionar o arquivo no mapa. A generalização reduz a precisão da camada do 

shapefile para aproximadamente 1 metro na Web Mercator e removerá vértices dentro de 10 

metros na Web Mercator. Este procedimento deve manter a visualização das feições de forma 

informativa e precisa, ao reduzir o tamanho global dos dados e permite que a camada seja 

rapidamente visualizada no mapa. Para baixa arquivos shape, em especial de nosso Estado da 

Paraíba, o site da AESA disponibiliza o mesmo para trabalhos de mapeamento e outros afins. 
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VIII. Configurando o ambiente do Projeto 
 

1. Definição do SRC 

A definição se resume no Sistema de Referencia de Coordenadas que é composto de opções de 

projeção geográfica, do Datum e as medidas. O sistema conta com códigos identificadores, 

destacando aqui o principal deles, o EPSG (European Petroleum Survey Group), e o ESRI 

(Environmental Systems Research Institute). Observando a Figura 7, pode-se ver que nas opções 

de se definir a projeção e o Datum, é importante que se projete o trabalho para o sistema de 

coordenadas da sua região de interesse. Utilizando como exemplo o município de Campina 

Grande, temos as seguintes condições: 

Projeção UTM ( DATUM: SIRGAS 2000/ ZONA 24S ou WGS 84/ ZONA 24S) 

O DATUM pode ser definido da seguinte maneira (Figura 7): 

> Menu (configurações)>Opções >SRC 

- lembrando que essa definição ficará permanente no seu projeto,  a  mens  que  haja  uma  mudança  

inicial de todo projeto! 

Figura 7 – Definição do SRC, opção 1. 

Ou então pode-se fazer essa condição por essa opção 2, na Figura 8 : 
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Camada de texto 

delimitado 

(planilhas!) 

 

Figura 8 - Definição do SRC, opção 2. 

 
Habilitando essa opção “on the fly” do SRC, os arquivos importados que tiverem Datum 

diferente do projeto que o usuário criou, será automaticamente ajustado para o do projeto 

e nessa transformação aparecerá um código com a sigla OTF que estará junto com o 

código da projeção escolhida, localizado na barra final da tela de trabalho. 

 

2. Criação e edição de arquivos vetoriais e matriciais (importar/exportar) camadas 

 
Para criação e edição de arquivos vetoriais e matriciais faremos os seguintes procedimentos: 

- É necessário que se conheça os ícones mais usados para importar e exportar as camadas; 

 

 

 
 

Figura 9 – Barra de comando para trabalhar com Camadas. 

De todos esses ícones acima, na Figura 9, (barra que fica no canto esquerdo da tela de trabalho) 

os mais usuais para inicialmente o usuário utilizar são os marcados pela linha amarela. 

 
Na Figura 10 já podemos observar a adição de uma camada quando clicamos por exemplo em 

“adicionar camada raster”, pois bem, temos aqui alguns pontos a observar e considerar: 

Ativar 

Inserir camada 

raster 

Inserir camada 

vetorial 
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Nesse passo o usuário terá que observar os detalhes assim que abrir na tela as informações do  

ícone clicado ) e perceber que ele virá com um aviso interessante (raster GDAL). Isso quer dizer 

que o GDAL é nada mais que uma fonte de leitura, ou seja, um software de computador que 

consegue ler qualquer formato de arquivo RASTER. 

Figura 10 - Acompanhamento da inserção das camadas raster. 

 

Vamos agora saber como inserir as camadas: shapes de pontos, linhas e polígonos. 
 

Abrindo o programa, é preferível que o usuário busque sites que gratuitamente liberem os 

arquivos para que o mesmo possa trabalhar com seus projetos. Temos abaixo a foto do site da 

AESA (Figura 11) que fornece esse tipo de arquivo, entre outros favorecendo um leque de 

opções ao Fotointerprete. Aqui vemos que já se encontra selecionado o link de arquivos 

shape, então a partir daí é só baixar o componente. 
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Figura 11 – Site da AESA para consulta de arquivos. 
 

A criação de um novo shapefile é uma tarefa bastante simples, basta seguir o esquema 

ilustrado : 

Com uma tela de trabalho ativa, no menu superior à esquerda , na Figura 12 escolha as opções: 

Inserir camada Raster... 
 

Figura 12 – Criação de arquivos shapefile. 

 
Defina o tipo de feição do novo shapefile (ponto, Multiponto, linha ou polígono), no exemplo 

foi selecionado o tipo ponto. É importante destacar que é necessário criar um “Novo campo” 

para que o ponto, a linha ou o polígono obtenha dados tabulares. O usuário ao escolher seu 

tipo de vetor e criando um nome para esse campo, deve-se escolher o tipo de formato que 
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apresentará sua informação, vejamos aqui na Figura 13. 

Figura 13 – Tipo de seleção para o formato da informação do Campo. 

 
O usuário deve escolher o tipo necessário de acordo com o que se irá apresentar nas 

informações, se é em forma de texto (dados de texto), se em forma de números (Múmero 

inteiro e Número decimal) e se em forma de Período (Data). 

 
Outro detalhe importante é quando já tudo estiver definido clicar em OK para abrir uma nova 

janela pedindo para o usuário SALVAR em sua pasta específica de SIG. Observe na Figura 

14. 

 

Figura 14 – Janela que apresenta o modo “salvar camada como”. 
 

Nesta etapa, o shapefile já está definido, gravado no disco e pronto para começar ser editado. 

O QGIS disponibiliza as ferramentas de desenho conforme o tipo de shapefile. 

Os Procedimentos para criação de arquivos shapefile do tipo multipontos, linhas e polígonos 

são praticamente os mesmos, o que mudas são as ferramentas que o QGIS disponibiliza para 

a edição. 

Além de shapefile, o QGIS permite a criação de dados geográficos no PostGIS (Banco de 

Dados) e também a criação de arquivo DXF (CAD). 

 
 

IV. Edição de Camadas 

 
1. Adicionando camada de ponto a partir do comando “Camada de texto Delimitado” 

Para quem trabalha com dados Tabulares esse comando é mais que necessário, pois é nele que 

está uma fonte importante de como operar os dados utilizando o comando  (“Camada de 

Defina um nome para 

seu shape (ponto, linha 

ou polígono)! 

Em seguida 

salve seu shape 
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texto Delimitado”). 
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Na Figura 15 iremos ver esse procedimento. Acompanhem. 

 

 
Figura 15 – Criando uma camada a partir de um arquivo de texto (excel, outro). 

 
O usuário deve prestar atenção na sequencia de informações dessa janela, pois acompanhando a janela 

adote as seguintes opções: (Figura 16). 

 

Figura 16 – Acompanhamento para criação da camada de texto. 

Observemos agora na Figura 17 esses dois campos a serem preenchidos: 

 

Escolher um arquivo 

(excel formato csv , 

delimitado por vígula) 

Os dados ficarão 

assim! 

Essa opção 

deve ser 

aceita para 

que o 

cabeçalho da 

planilha 

apareça. 

Escolha 

essa opção! 

Defina um 

nome para 

camada 
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Figura 17 – Detalhamento para inserção dos campos X e Y. 

 
Já na Figura 18, o usuário deve escolher para o campo X as coordenadas de Longitude e Y para o de 

Latitude. Vejamos: 

 
Figura 18 – Detalhamento para escolha dos campos X e Y. 

 
Em seguida desative a opção “ Coordenadas GMS” para criar um SHAPE de pontos, ou então ative a 

mesma para criar uma arquivo de texto. Ao criar os dois ficarão assim (Figura 19). 

 
Figura 19 – Detalhamento da criação dos arquivos: vetor e de texto observados no painel de comando. 

 

 

 
2. Mudando a coordenada (quando trabalhar com os dados da tabela) 

 
Essa opção é também considerada importante quando o usuário que mudar as coordenadas da sua 

tabela para outro modelo. Vejamos aqui na Figura 20 como procede a essa opção. 

Criou-se o Shape de pontos e 

o arquivo de Texto 
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Figura 20 – Detalhamento para abrir a Tabela de Atributos. 

 
Veja que já na Figura 21 surgirá a Tabela de Atributos com todas as informações que o usuário 

necessita para executar seus trabalhos, seus objetivos. 

 

Figura 21 – Amostra da Tabela de Atributos ativada para visualização dos dados. 

 
Importante: Para os campos X e Y o QGIS adota a configuração de chamar a Longitude de X e a 

Latitude de Y ok! E também não aceita nas palavras marcadas, como por exemplo, a palavra Sertão 

destacado na Figura acima, que elas sejam afastadas tampouco acentuadas. 

 
Na mudança da coordenada ocorrerá o seguinte: 

O usuário ao criar um shp de pontos a partir da camada de texto, deve clicar no botão direito do mouse 

para ir na opção “SALVAR COMO”, e em seguida se abrirá uma janela com as informações 

necessárias para exportar o arquivo em fomato shape. Vamos ver esse procedimento na Figura 22 e 23. 

Clica no botão direito 

do mouse para abrir a 

tabela de atributos. 
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Figura 22 – Detalhamento de como salvar o arquivo desejado. 

 

Figura 23 – Salvar o arquivo desejado seguindo as opções da janela. 

 
Na Figura 24 o formato a ser ecolhido tem que ser o shp, ao clicar na seta surgirá (em cascata) as 

opções e o usuário deve escolher o de “shp”. Em seguida escolhe um local para salvar o arquivo e 

depois escolher a Projeção e Datum para reprojetar a imagem na tela de trabalho. As demais opções  

não são tão necessárias, aconselha-se deixar como está, no automático. Em seguida dá um OK no final. 

Vejamos essas condições na Figura 24. 
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Figura 24 – Detalhamento da opção Salvar como o arquivo shp. 

 
Na Figura 25, o usuário importa o que salvou para o painel de comando e assim visualizar o SHP.Em 

seguida para que se faça a mudança na coordenada o usuário deve ir na opção “Alternar Edição”, pois é 

lá que dará inicio a edição das coordenadas e demais informações. Nesse caso queremos apenas mudar 

as coordenadas. Caso o usuário queira coordenadas planas ou em graus decimais. 

 

Figura 25 – Representação do comando de acionar a edição do SHP. 

 
O usuário ao clicar em edição se abrairá uma janela da Tabela de Atributos. Em seguida o mesmo deve 

buscar a opção da calculadora para fazer a mudança da coordenada. Vejamos na Figura 26. 
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Figura 26 – Amostragem da Tabela de Atributos com EDIÇÃO ATIVADA. 

 
Na Figura 27 A e B observemos o procedimento na calculadora: 

Cria-se um novo Campo e em seguida o usuário seleciona o tipo do novo campo, em seguida tem-se o 

comprimento de saída, essa opção para número decimal o usuário escolhe o tamanho da precisão. 

Na Figura 27B o usuário deve inserir a seguinte expressão ($x) para longitude e ($y) para latitude. E 

assim na saída ficará – 37.63669. Mas essa coordenada só aparecerá assim se a projeção estiver de 

preferencia com o Datum WGS84 em EPSG. Em seguida dá um ok para gerar a nova coluna na 

planilha. 

 

Figura 27 – A – Escolha do Novo Campo. B – Dados da nova Expressão. 
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Shape de linhas e Polígonos (importância) 
 

Servem para compor ou contornar áreas limites, terrenos de interesse do usuário, assim 

como os polígonos. As linhas são criadas partindo da janela de assistente de criação do  

shp, como segue na imagem abaixo: note que o nome está em outro idioma,  

correspondente a linha. 

Assim como as linhas, os polígonos apresentam uma cobertura superficial  mas 

significativa para o usuário, onde o mesmo pode atribuir qualquer razão para essa  

cobertura especial. Na imagem acima, o polígono corresponderá ao nome surface, na barra 

“tipo de geometria”. 

 
V. Coordenadas 

 

Noções básicas de CARTOGRAFIA DIGITAL 

No século XX, a grande revolução na cartografia foi determinada, principalmente, pelo 

emprego da aerofotogrametria e pela introdução da eletrônica no instrumental necessário 

aos levantamentos. Hoje, a cartografia contemporânea procura atender ao surto verificado 

em todos os ramos da atividade humana, tendo como objetivo uma produção em massa no 

menor tempo possível e com precisão cada vez maior. Para isso, contam com tecnologias 

modernas como o sensoriamento remoto, o GPS (Global Positioning System), e os SIGs 

(Sistemas de Informação Geográfica). 

Considerando as literaturas, a Cartografia Digital ou Cartografia Assistida por 

Computador deve ser vista não apenas como um processo de automação de métodos 

manuais, mas como um meio para se buscar ou explorar novas maneiras de lidar com 

dados espaciais (TAYLOR, 1991). Termo utilizado pela primeira vez em 1959, por Tobler. 

A CD tem como base a cartografia analítica. 
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Um Sistema de Cartografia Digital (CD) pode ser compreendido como um conjunto de 

ferramentas que inclui equipamentos e programas, orientados para a conversão para o 

formato digital de dados espaciais, assim como para o seu armazenamento e visualização. 

Este sistema tem como foco principal a produção de mapas. 

1.1 Sistemas de coordenadas 

O usuário de SIG está acostumado a navegar em seus dados através de ferramentas simples 

como o apontamento na tela com o cursor e a subsequente exibição das coordenadas 

geográficas da posição indicada. Por trás da simplicidade aparente dessa ação, há algumas 

transformações entre diferentes sistemas de coordenadas que garantem a relação entre um 

ponto na tela do computador e as coordenadas geográficas. A figura seguinte mostra alguns 

dos sistemas de referência mais importantes para Cartografia e SIG. 

2.1.1 Divisões dos sistemas de coordenadas 

a. Geográficas: 

É o sistema de coordenadas mais antigo. Nele, cada ponto da superfície terrestre é 

localizado na interseção de um meridiano com um paralelo. Num modelo esférico os 

meridianos são círculos máximos cujos planos contêm o eixo de rotação ou eixo dos 

pólos.Já num modelo elipsoidal os meridianos são elipses definidas pelas interseções, com 

o elipsóide, dos planos que contêm o eixo de rotação. Meridiano de origem (também 

conhecido como inicial ou fundamental) é aquele que passa pelo antigo observatório 

britânico de Greenwich, escolhido convencionalmente como a origem (0°) das longitudes 

sobre a superfície terrestre e como base para a contagem dos fusos horários. A leste de 

Greenwich os meridianos são medidos por valores crescentes até +180°. A oeste, suas 

medidas decrescem até o limite de -180°. 

b. Geocêntrico terrestre (a Geodésia) 

O sistema geocêntrico terrestre é um sistema cartesiano tridimensional com origem no 

centro da Terra, um eixo coincidente com o eixo de rotação da Terra, outros dois eixos 

jacentes no plano do equador e eixo primário amarrado ao meridiano de Greenwich. 

Tratase de um sistema de coordenadas muito importante para a transformação entre 

coordenadas geodésicas (forma geoide da terra). A transformação de um datum 

planimétrico a outro é feita a partir das relações matemáticas entre coordenadas geodésicas 

e coordenadas geocêntricas terrestres, que são descritas a seguir assumindo que se usa um 

modelo esférico de raio R para a Terra (X, Y e Z denotam os eixos do sistema geocêntrico 

terrestre e ϕ e λ denotam, respectivamente, a latitude e a longitude geodésicas): 

X = R.cosϕ.cosλ ϕ = arcsen (Z/R) Y 

= R.cosϕ.senλ λ = arctan (Y/X) Z 

= R.senϕ 
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c. Polares 
 

Apesar de não aparecer de forma explícita para o usuário de SIG, o sistema de coordenadas 

polares merece menção por causa de sua utilização no desenvolvimento das projeções 

cônicas. Trata-se de um sistema simples, de relação direta com o sistema de coordenadas 

cartesianas, que substitui o uso de um par de coordenadas (x,y) por uma direção e uma 

distância para posicionar cada ponto no plano de coordenadas. Por isso ele é tão 

conveniente para o estudo das projeções que se desenvolvem sobre cones. A relação com 

coordenadas cartesianas é apresentada a seguir (ρ e θ denotam, respectivamente, a distância 

do ponto à origem e o ângulo formado com o eixo x): 

x = ρ.cosθ / θ = arctan(y/x) / y = ρ.senθ / ρ = (x2 + y2)1 / 2 
 

d. Imagem matricial 

A integração do Geoprocessamento com Sensoriamento Remoto depende do processo de 

inserção de imagens de satélite ou aéreas na base de dados do SIG. O georeferenciamento 

de imagens pressupõe uma relação estabelecida entre o sistema de coordenadas de imagem 

e o sistema de referência da base de dados. O sistema de coordenadas de imagem é, 

tradicionalmente, simples, com origem no canto superior esquerdo da imagem e eixos 

orientados nas direções das colunas e das linhas da imagem. Os valores de colunas e linhas 

são sempre números inteiros que variam de acordo com a resolução espacial da imagem. A 

relação com um sistema de coordenadas planas é direta e faz-se através  da multiplicação 

do número de linhas e colunas pela resolução espacial. 

2. PROJEÇÃO 

Todos os mapas são representações aproximadas da superfície terrestre. Isto ocorre porque 

não se pode passar de uma superfície curva para uma superfície plana sem que haja 

deformações. Por isso os mapas preservam certas características ao mesmo tempo em que 

alteram outras. 

2.1 Projeção UTM 
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A projeção UTM talvez seja a projeção mais utilizada no mundo. Isto ocorre devido a 

muitos fatores, entre eles a facilidade na interpolação de coordenadas, medida de 

distâncias, cálculo de ângulos e cálculo de áreas. 

 A contagem dos fusos da projeção UTM se inicia no anti-meridiano ao meridiano 

de Greenwich, portanto no meridiano de 180o. A coordenada no equador vale 

10.000.000 de metros e a coordenada no meridiano central vale 500.000 metros. 

 A direita do meridiano central, as coordenadas E (longitude, X) são somadas a 

500.000 e a esquerda, as coordenadas são subtraídas de 500.000. No hemisfério sul, 

as coordenadas N (latitude, Y) são subtraídas de 10.000.000 e no hemisfério norte 

são somadas a 0. 

 §Apesar de ser utilizada mundialmente, a projeção UTM tem seus problemas. O 

problema maior é que ela divide o globo em fusos de 6o de longitude, ou seja se 

necessitarmos mapear uma região que se distribua no sentido leste-oeste e esta 

extensão ultrapasse 6o, a projeção UTM não pode mais ser utilizada. 

 §A projeção UTM é utilizada no mapeamento de áreas com pouca extensão no 

sentido leste-oeste (menos que 6o de longitude). 

 §No Brasil, os mapas construídos em escalas 1:250000 e maiores (por IBGE e 

DSG), se encontram em projeção UTM. No mapeamento municipal também é 

utilizada a projeção UTM. 

 
2.2 Reprojetar 

 Uma vez que se tenha dados adicionados a tela que esteja com a projeção 

cartográfica corretamente especificada, é possível produzir dados, a partir dos 

dados adicionados na tela, que estejam em projeções cartográficas diferente dos 

dados iniciais. 

DATUM 

Para caracterizar um datum utiliza-se uma superfície de referência posicionada em relação 

à Terra real. Trata-se, portanto, de um modelo matemático que substitui a Terra real nas 

aplicações cartográficas. 

Um datum planimétrico ou horizontal é estabelecido a partir de parâmetros como a latitude 

e a longitude de um ponto inicial, azimute, e duas constantes necessárias para definir o 

elipsóide de referência. Assim, forma-se a base para o cálculo dos levantamentos de 

controle horizontal. Os mapas mais antigos do Brasil adotavam o datum planimétrico 

Córrego Alegre. Mais recentemente, o datum planimétrico SAD-69 passou a ser utilizado 

como referência. Modernamente, com o advento das medições GPS, tem sido comum o 

emprego do datumplanimétrico global WGS-84. Desde fevereiro de 2005, o Brasil possui 

um novo referencial geodésico, chamado SIRGAS2000 (Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas) - Elipsóide GRS 80. 

O sistema GPS adota o elipsóide como modelo matemático para desenvolver os cálculos 

necessários ao posicionamento e determinação dessas coordenadas. O elipsóide de 
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referência utilizado pelo sistema GPS é o WGS-84. No Brasil, existem hoje dois sistemas 

Geodésicos. Um adota como superfície de referência o elipsóide SAD 69 para todos os 

trabalhos de mapeamento realizados no país, embora também sejam encontrados mapas e 

cartas do território nacional que utilizam o datum Córrego Alegre. Sendo assim, é 

importante que se conheça o sistema de referência a ser configurado no receptor GPS, mas 

recomenda-se adotar sempre o WGS-84 quando o objetivo for levantamento. 

Legalmente, o outro sistema geodésico de referência é o SIRGAS 2000 (Sistema de 

Referencial Geocêntrico para as Américas), em vigor desde 2005. Este sistema é 

compatível com os dados GPS (WGS84). O período de transição é de 10 anos e a adoção 

definitiva será em 2015. 

 
 

Hora de Exercitar ! 

 

 

Vamos exercitar com o QGIS! 

1. Abra o QGIS, crie um PROJETO com a projeção UTM (fuso 22S, Datum 

SIRGAS2000), renomeie O PROJETO. 

 

2. Coloque o tema de PB.shp no sistema de coordenadas geográficas, usando o Datum 

WGS – 84. 
 

Guia de Fusos * 
 
 

Meridianos 

Limites 
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VI. Ferramentas para Vetores 

 

Várias ferramentas para edição dos vetores estão disponíveis facilmente para o usuário adquirir 

a amostra adequada de sua área de interesse. As informações são apresentadas conforme o tipo 

de dados existentes no programa. 

 

1. Analise dos dados 
 

DADOS GRÁFICOS - (Pixels, Linhas, Pontos, Polígonos, Nós e Anotações) são utilizados 

para representar graficamente elementos geográficos (drenagem, sistema viário, relevo, 

vegetação, limite político etc.). 

DADOS TABULARES - Os dados tabulares são relacionados aos dados gráficos e tem como 

função descrever mais detalhadamente os elementos geográficos. 

FONTES DE DADOS GRÁFICOS - Mapas, INTERNET, Mapas Digitais, Memoriais 

Descritivos, GPS, etc. 

FONTES DE DADOS TABULARES - Tabelas, Sistemas de Bancos de Dados, INTERNET, 

arquivos ASCII, etc. 

 

1.1 Recorte 

 

Na ferramenta de recorte do arquivo de Vetor, Figura 29, o usuário deve habilitar a edição do 

shp que será modificado partindo da seguinte sequencia: 
 

Figura 29 – Detalhamento para o processo de recorte. 

 

O usuário vai na barra de Menu para selecionar a opção Geoprocessamento e em seguida clica 

em Recortar, como segue na imagem acima. 

Mas antes é preciso selecionar o shp e ativa-lo para seguir com o processo de recorte. Esse 

O processo de recorte 

começa aqui! 
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procedimento pode ser visto na Figura 30. 
 

Figura 30 – Seleção do polígono para o processo de recorte. 

 
Sendo assim, clica-se na opção de recorte para começar o processo: (Figura 31). 

 
Figura 31 – Processo de recorte para criação do novo shp cortado. 

 

Depois de feito o novo shp surgirá no painel de comando, geralmente com o nome “Cortado”, podendo 

ser visto na Figura 32. 

Mandar executar. 

Escolhe-se um local para salvar o novo 

shp cortado. 

Esta é a selecionada da tela. 

Escolhe a camada a ser cortada. 

É necessária a seleção 

da área (polígono) que 

você deseja para o 

recorte! Nesse caso, 

selecionamos o 

município de Campina 

Grande. 
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Figura 32 – Imagem do novo shp cortado. 

 

Para os outros processos que envolve a UNIÃO por exemplo, o caminho é semelhante ao do 

RECORTE. Basta apenas quando o usuário seguir as instruções da Figura 31, selecionar a camada 

principal, em seguida a camada selecionada da tela (cor amarelo), escolhe um local para guardar o novo 

shp unido e clica em Run. 

 
 

1.2 Buffer 

 

Para o Buffer, condição muito utilizada para áreas de reservas ambientais, de isolamento, no QGIS o 

usuário deve escolher a opção Buffer de distância fixa (Figura 33), pois é nessa opção que o usuário 

insere a distância desejada para criar o shp. 
 

Figura 33 – Processo da criação do Buffer. 

 

Já na Figura 34 aparece a janela de criação do Buffer. Vejamos os seguintes procedimentos. 
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Escolhe um shp de linha ou ponto 

preferencialmente. 
 

Escolhe a distancia desejada. Para este 

caso deixamos 0,02. 
 

 

 

 

 

 
 

Figura 34 – Escolha do Buffer de distância fixa. 

Segue na Figura 35 o resultado. 

 
Figura 35 – Resultado da criação do Buffer de distância fixa. 

 

1.3 Verificar Geometria 

 

É importante demais fazer uma verificação na geometria criada, recomendamos sempre! Até 

porque o programa vem com toda ferramenta disponível para isso e por que não utilizar?! O 

QGIS possui ferramentas que detecta esses probleminhas nos vértices, nas linhas formadas 

entre outros. Vejamos aqui na Figura 36 os procedimentos. 

Escolhe um local para salvar o novo 

shp. 



 

 

 

 

 

 

Figura 36 – Amostra do procedimento da validação geométrica. 

 

Na Imagem acima selecionamos o shp no painel de comando, à esquerda da tela, para em 

seguida ir ao menu Vetor, selecionar a opção Geometrias e em seguida clicar em verificar a 

validade. Os procedimentos seguintes da nova janela serão vistos na Figura 37. 

 É necessário salvar 

denominando as saídas 

para verificação dos 

vértices duplicados 

 

 

 

 

Clica em Run 

 

 
Figura 37 – Detalhamento do processo que envolve a validação dos erros de geometria. 

 
Em seguida, na Figura 38, o usuário já pode ver os erros de topologia, se existir claro. Segue 

abaixo o exemplo. 
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Figura 38 – Amostra dos vértices duplicados pela validação da geometria. 

 

Para isso, habilita o “Lapis” para fazer a correção dos vértices. 

 
VII. Dados tabulares 

 

1. União de Tabelas 

 
Os arquivos vetoriais vem com uma Tabela de atributos associada. Sendo assim, pode-se unir 
as informações de conjuntos de dados externos pela ferramenta da Tabela (Figura 39). 
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Figura 39 – Abrindo a Tabela de Atributos. 

 

Em Adicionar Camada Vetorial, importe um arquivo em formato dbf para que esse seja unido 

a Tabela de Atributos do shp selecionado no Painel, que neste caso aqui é o dos municípios da 

Paraíba. 

 
Figura 39 – Amostra do arquivo vetorial. 

 

Agora surgirá na tela a janela de fazer essa União entre as Tabelas, observemos na Figura 40. 



45 
 

 
Figura 40 – Procedimento de união de Tabelas. 

 

Em seguida o usuário dá um OK e salva o arquivo numa pasta. 

 

2. Complemento “Open Layer” 

 

Esse complemento é muito usado por diversos usuários do GEO e queremos aqui este 

complemento permite acessar os serviços de imagens como por exemplo Google 

Maps, Street Maps, etc. Vamos acompanhar a ativação do complemento no QGIS 

na Figura 41. 

 

Figura 41 – Instalando o complemento Open Layer. 

 
Observe que na imagem pede para atualizar o complemento, porque já foi instalado, mas 

lá aparecerá para instalar o complemento ok?! O complemento surgirá na barra de 

Deve-se clicar no ícone + para surgir a janela 

de processar a união. 
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ferramentas do QGIS. 

 
Vamos exercitar! Agora é com você! 

 

Anotações 
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IX. Comando Raster 

 

1. Importar uma camada Raster 
 

Assim como Adicionar uma camada Vetorial, a Camada Raster ,através do ícone  ,também 

insere na tela de trabalho arquivos do tipo matricial, ou seja, imagens Raster. Para entendermos 

o procedimento de importação das imagens ,na Figura 42, segue mais um exemplo. 
 

Figura 42 – Importando uma imagem Raster. 

 

Depois de abrir o usuário já observa a imagem e dá inicio ao processo de caracterização da 

mesma. Um recorte da área de interesse, um ajuste na composição de cores, saber se a imagem 

está georreferenciada, etc. 

É importante diagnosticar antes na opção (Propriedades) quando clicamos com o botão direito 

lá no painel de comando, no Raster importado e daí surgirá todas as informações necessárias 

possíveis para iniciar o tratamento da mesma. Podemos observar na Figura 43. 
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Figura 43 – Amostra da camada Raster já ativada na tela de trabalho. 

 

Aqui foi apenas uma amostra de como inserir uma camada Raster e ativá-la na tela de trabalho, 

no entanto o GIS vem acompanhado de um complemento importante para quem trabalha com 

imagens de satélite, o (Semi-Automatic Classification Plugin) que é um Plugin completo de 

ferramentas de composição, de empilhamento de bandas espectrais, e de tratamento da imagem. 

Além de processos que envolvem classificação temática (classificação não supervisionada ou 

supervisionada) para mapeamentos de uso da terra, analise de vegetação, agricultura, etc. 

Vamos ver na Figura 44 o processo de Instalação. 
 

Figura 44 – Instalação do complemento (Semi-Automatic Classification Plugin). 

Assim que o usuário ativa na tela surgem as seguintes informações, (Figura 45): 

Município de 

Campina Grande 

– Paraíba. 
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Figura 45 – Instalação do complemento (Semi-Automatic Classification Plugin). 

 

Daí surgirá a seguinte Barra de Ferramentas (Figura 46): 
 

Figura 46 – Barra de ferramentas do SCP. 

 

Pronto. Já segue instalado o SCP no QGIS para o tratamento da imagem. Observe na Figura 47. 
 

Figura 47 – Plugin SCP instalado no QGIS. 

 

2. Recortar a camada Raster (por camadas vetoriais) 

 

Para o processo que envolve o recorte de imagens Raster é necessário que se tenha ativado ou 

importado as camadas vetoriais (shp, kml, dxf, dwg) para que se faça o processo do recorte por 

camada vetorial, mas por outro lado o usuário pode criar uma região de interesse, a ROI 

Colocar o 

nome do 

complemento 

para buscar. 

Clicar em 

Instalar 

complemento, 

mas nesse caso 

já está instalado, 

hehehehh. 
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que também é um tipo de vetor para recorte ou não, e esse vem nas ferramentas do 

SCP. Serve também para o processo de classificação temática. 

Vejamos um dos procedimentos na Figura 47. 
 

Figura 47 – Processo de Recorte do Raster. 

 

O usuário tem que clicar e deixar ativado a camada vetorial cortada da área de interesse para 

em seguida ir à barra de Menu (Raster) para escolher a opção Extrair > Recorte. Lembrando 

que a camada tem que está selecionada pelo ícone  de selecionar feição. A imagem ficará 

amarela, mas na tela ela está verde, heheh. E a imagem Raster do município de Campina 

Grande 

Uma janela se abrirá para que o usuário já comece a escolher e definir os procedimentos de 

Recorte. Observemos na Figura 48 e 49. 

 
Figura 48 – Janela do processo de Recorte. 

Escolha um local para salvar a nova 

camada matricial. 
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Figura 49 – Janela do Processo de Recorte. 

 

Em seguida dá um OK e a banda será cotada. Veja o resultado na Figura 50. A banda cortada é 

do Satélite Sentinel2A, não está completada a imagem devido a mesma imagear por meio de 

mosaicos. A folha imageadora para essa área de Campina Grande do dia 28 de outubro de 2018 

tem uma referência 24MZS. 
 

Figura 50 – Resultado do Recorte da imagem Raster. 

 

Um breve comentário sobre os canais espectrais* 

 

As imagens de satélite seja de qual for o satélite 

(LANDSAT/CBERS/SPOT/QUICKBIRD/SENTINEL/ALOS), trazem com elas canais 

espectrais que “imageiam” os alvos terrestres. Cada canal ou banda apresenta para nós uma 

Resposta espectral (o visual), um comprimento de onda e uma resolução espacial. Pois bem, 

para o nosso caso aqui, escolhemos o satélite Sentinel 2A, que de acordo com as fontes dos 

criadores faz uma revisita no alvo terrestre a cada 5 dias, possui resolução espacial de 10 e 20 

Escolha a camada máscara para 

surgir a opção das camadas do 

painel. 
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m, com 13 canais multiespectrais. Fonte: Copernicus.com . Para o nosso treinamento 

utilizaremos as seguintes bandas: 2,3,4,8A,11 e 12.Vejamos o por quê na Figura 51. 

Figura 51 – Faixas dos canais multiespectrais do Sentinel 2A. Fonte: processamentodigital.com.br. 

Fonte original: http://esamultimedia.esa.int/docs/EarthObservation/Sentinel-2_ESA_Bulletin161.pdf. 
 

 

X. Técnicas de realce 

 

1. Composição colorida de bandas 

 

Para realização da composição colorida das bandas do satélite Sentinel, faremos o seguinte 

procedimento, observando na Figura 52. 
 

Figura 52 – Procedimento de inserção das bandas para composição colorida. 

Selecionar as bandas 

para gerar a 

composição (Merge). 

Abre-se a opção 

Band set. 

http://esamultimedia.esa.int/docs/EarthObservation/Sentinel-2_ESA_Bulletin161.pdf
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Agora é só selecionar as bandas escolhidas (8A,4,2) ,combinação para estudo da agricultura 

(vegetação), e daí clicar em RUN (Figura 53). 
 

Figura 53 – Processo que envolve a composição das bandas espectrais do SENTINEL. 

 

Com esse RUN será salvo um RASTER (virtual) na pasta que o programa pediu para ser 

selecionado. Em seguida uma janela surgirá no finzinho do processo um barulho (piip!) 

para dizer que foi feito a combinação das bandas ok?! Em seguida fecha-se a janela. 

 

Por outro lado temos outra opção de composição da banda. Clica-se em Menu (Raster), em 

seguida escolhe a opção Mosaico como mostra na Figura 54. Vejamos os procedimentos. 

 

Figura 54 – Processo de composição de bandas no Menu Raster. 

 

Feito essa parte o usuário deve escolhe as bandas em “arquivos de entrada” e salvar o 

empilhamento no “arquivo de saída”. Observemos na Figura 55 e 56. 
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Figura 55 – Procedimento MESCLAR das bandas. 
 

 

Figura 56 – Finalizando o processo de MESCLAR. 

 

Em seguida se abrirá uma janela dizendo que o procedimento já foi feito (Figura 57). 

Seleciona com X 

as áreas 

destacadas. 
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Figura 57 – Composição concluída pelo MESCLAR. 

Vamos praticar! 

2. Criando Componentes Principais (Caso Especial para acompanhamento do ciclo de 

culturas, região semiárida). 

 

Esse procedimento segue pelo mesmo SCP. Lá o usuário verá uma informação para técnicas 

de realce que melhorará sua composição. Fizemos uma postagem no blog JY 

Geotecnologias em que lá falamos que quando importamos uma imagem bruta ao programa 

de SIG e iniciamos o tratamento e recorte da área de interesse já percebemos de cara que a 

mesma vem “suja”, com variações nos níveis de cinza, alterações radiométricas devido ao 

tempo do sensor captar ,por meio dos canais, o alvo, o ângulo de “imageamento”, e até a luz 

que incide sobre o sensor. Pois bem, ao dar inicio a essa técnica, a mesma irá alterar a 

correlação existente entre cada pixel da banda, onde o valor de sua matriz de covariância 

sofrerá mudança e cada canal terá uma variância bem mais definida que a imagem que foi 

importada para ser realçada. A partir dessa nova componente teremos uma melhor 

combinação linear e o efeito das baixas ondas incidentes são descartadas. Ocorre também 

um efeito de rotação no eixo principal da coordenada associado a matriz da imagem, por 

isso a mudança no tom, nos níveis de cinza. Estudiosos na área disseram que esses efeitos 

evitam a aplicação de uma calibragem e até de correções atmosféricas. Mas lógico, é 

importante ressaltar que cada caso é um caso, até porque existem vários motivos e porquês 

de se usar essa técnica. Eu por exemplo a utilizo para estudos de desertificação e da 

Caatinga Nativa do semiárido. Até porque também, o pixel em geral só mudam seus 

valores, apresentando um melhor contraste e não são perdidos (JY Geotecnologias, 2018). 

Fica a dica! 

 

No QGIS o procedimento se faz assim (Figura 58): 
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Figura 58 – Processo da criação dos Componentes Principais. 

 

3. Classificação temática do SHP 

 

Para a classificação temática o procedimento não é tão difícil, pois esse procedimento está 

relacionado aos dados da Tabela de Atributos. Pois bem, é mais uma forma de podermos 

classificar algum evento ou ocorrência de algo que está em destaque no determinado local 

ou área de interesse do usuário. Vejamos os procedimentos na Figura 59. 
 

Figura 59 – Propriedades do shp Municípios da Paraíba. 

 

Aos clicar em Propriedades, se abrirá uma janela que contém todo detalhamento do shp e já 

na Figura 60 faremos o processo da Classificação do SHP! 

Escolhe a opção PCA e em 

seguida escolhe as bandas 

de interesse. 
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Figura 60 – Propriedades Estilo da Camada. 

 

Abrindo a janela, o usuário ao saber das informações contidas na Tabela de Atributos, 

escolherá a opção chamada Estilo. Em Estilo aparece logo de inicio uma barra indicando o 

tipo de Estilo que o usuário vai determinar para aparência do shp. Nesse caso para se fazer a 

Classificação são dois: O Categorizado e o Graduado. O Categorizado envolve (NOMES 

COM NÚMEROS) e o Graduado (NÚMEROS). A partir daí (Figura 61) o usuário ao Clicar 

em Estilo Categorizado se abrirá uma sequencia de opções da Tabela de Atributos para se 

fazer a Classificação por meio da opção escolhida. 
 

Figura 61 – Estilo Categorizado para Classificação do SHP. 

O resultado da transformação ficará assim (Figura 62): 

3 – A Classificação já foi 

formada, basta agora dá um 

OK! 

2 – Em seguida 

manda Classificar por 

Nomes do município. 

1 - Escolhe uma categoria 

da Tabela de Atributos. 
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Figura 62 – Classificação do SHP por Nome dos Municípios. 

 

É importante destacar que esse tipo de Classificação é importante demais quando, por 

exemplo, uma Empresa trabalha com dados Tabulares e usa o SIG para gerar mapas 

envolvendo dados de Tabela. 

 
 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES DA CAMPOSIÇÃO DA IMAGEM* 

 

O usuário tem que ter o cuidado de quando for fazer a composição da imagem o mesmo deve 

saber se a imagem está em formato jpg ou em Tiff. A composição só é feita com a imagem em 

Tiff ok?! Vejamos na Figura 63. 
 

 

Figura 63 – Propriedades da imagem Raster. 

 

Já na imagem da Figura 64 já podemos observar a janela de Propriedades e ao abrir o 

usuário deve escolher a opção METADATA para observar o detalhamento da imagem. 
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Figura 64 – Propriedades da imagem Raster (Metadata). 

É necessário o usuário salvar essa imagem em Tiff. 
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XI. Abrindo o Compositor de Impressão 
 

Já começa aqui o processo que envolve a produção de mapas. Mas antes é necessário que o 

usuário vá até a barra de Menus para abrir o Menu PROJETO > Novo compositor de 

Impressão. 

Vejamos os procedimentos na Figura 65. 

*ANTES de ir ao COMPOSITOR DE IMPRESSÃO, faça um recorte da área de interesse para 

obter uma melhor visualização no molde do mapa.* 
 

Figura 65 – Processo de Recorte da imagem Raster. 

 

Em seguida abre-se a janela do COMPOSITOR (Figura 63): 

Optar pela Camada Máscara! 

É aqui que se abre a janela 

do canto esquerdo. 

Raster > Extrair 
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Figura 66 – Aplicação inicial para titular o Compositor. 

 

Em seguida surgi uma nova tela para o usuário avançar com a construção do mapa. 

 

1. Produção de mapas 

 

Na Figura 67, veremos a nova tela e os procedimentos. 
 

Figura 67 – Tela do Compositor de Impressão. 

 

2. Mapas em layout 

 

Aqui o usuário já começa a manipular as ferramentas para montagem dos elementos para o 

layout. Vamos observar os elementos e símbolos principais a utilizar, na Figura 68. 

Criar um nome para o 

MAPA! 
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Figura 68 – Menu de Ferramentas do MAPA. 

 

O usuário deve Configurar sua página para ajustar a Folha (A4, A5, etc.), espaçamento, 

escala, orientação (Retrato ou Paisagem), e Margens (Figura 69). 
 

Figura 69 – Configurando a página inicial do Mapa. 

Adicionar nós ao item 

Inserir tabela de atributos 

Adicionar setas 

Adicionar formas 

Escala 

Inserir Legenda 

Inserir texto 

Inserir imagem 

Adicionar Novo Mapa 

Editar nós do item (vetor)! 

Mover item do conteúdo 

Mover/selecionar item 

Aproximar 

Mover compositor 
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3. Legenda 

 

Usando a ferramenta de Inserir um Novo Mapa, o usuário deve inserir a legenda para preencher 

o mapa com mais informações, é necessário também nomear o PROJETO. Os nomes devem 

conter algumas especificações da Projeção inserida, o Datum, o local da área de trabalho, as 

fontes dos arquivos. Vejamos na Figura 70. 
 

 

isso deve-se clicar no  sinal de ou para adicionar, ou retirar o item que não se quer 
inserir. 

 

4. Grade e Desenho de Coordenadas 
 

Na Figura 71 o usuário deve habilitar a função Desenhar Coordenadas! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 70 – Preparação da Legenda no Mapa. 

 

Observe que é preciso editar a legenda, pois nem todos os itens serão expostos no Mapa. Para 



64 
 

Figura 71 – Desenho de Grade e Coordenadas. 

 

5. PDF para impressão 
 

É possível exportar um mapa para os formatos PDF e PostScript (PS) para serem impressos 

de forma eficiente ou enviados por e-mail. Com o mapa aberto selecione a ferramenta 

Exportar par PDF ou Exportar para Postscript (PS) ou ainda acessando o menu 

Arquivo > Exportar par PDF / Exportar para Postscript (PS). Para imprimir um mapa 

utilize a ferramenta Imprimir ou vá em Projeto > Imprimir. 

 

Depois de feito o Mapa , apresentando todos os símbolos e referencias georaficas possíveis, o 

usuário deve salvar o PROJETO do Mapa ou em JPG ou em PDF. A resolução deve ser 

escolhida, mas para isso abre-se uma janela de aviso. Vejamos na Figura 72. 
 

Figura 72 – Mapa concluído pronto para salvar. 

 

ALGUMAS CONSIDERAÇÕES IMPORANTES PARA QUEM TRABALHA 

COM IMAGENS DE SATÉLITE 

 

Importância da imagem de satélite para o meio ambiente 

 

As imagens de satélite nos permitem monitorar em curto espaço de tempo e a um custo 

baixo, grandes áreas da superfície terrestre. Mas, e necessário temos um prévio 

conhecimento da área de estudo e do objeto que se pretende identificar. Pois os alvos 

(objeto de estudo) reagem de forma diferenciada na imagem, vejamos alguns exemplos. 

 

Identificação de desmatamento 

 

A identificação dos desmatamentos realizada com base em imagens Landsat TM5, 7 ou 8. 

E realizado através da técnica “vetorização em tela” onde digitalizasse polígonos das áreas 

desmatadas. Os desmatamentos normalmente na imagem apresentam tonalidade 

(coloração vermelha escura), a forma regular com limites bem definidos e a textura 

(lisa ou com rugosidade media). Observe a figura abaixo: 
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Figura 73 - Exemplos de desmatamentos. 

 

Identificação da hidrografia 
 

A hidrografia, normalmente nas imagens do satélite Landsat TM5 , 7 ou 8 com a 

composição colorida 543, além de realçar o solo destacando desmatamento e a vegetação, 

costuma apresentar a hidrografia na cor azul ou preta. As tonalidades de azul mais claro, 

representam águas mais rasas e com sedimentos em suspensão, enquanto os tons de azuis 

mais escuros representam águas mais profundas e com pouco sedimento em suspensão. 

 

Figura 74 - Hidrografia. 

 
 

Identificação da vegetação 

 

A vegetação verde, densa e uniforme, apresenta grande absorção, ficando escura, 

permitindo bom contraste entre as áreas ocupadas com vegetação (ex.: solo exposto, 

estradas e áreas urbanas). Apresenta bom contraste entre diferentes tipos de cobertura 

vegetal (ex.: campo, cerrado e floresta). 

Porem a vegetação sobre influencia da quantidade de agua existente na planta e na 

capacidade de realizar fotossíntese refletindo esses dois pontos na vegetação. Por exemplo, 

quanto mais nova uma vegetação mais fotossíntese clorofila e agua terra, refletindo verde 

claro na imagem. Logo quanto mais escuro, significa uma vegetação mais antiga. 

Observe Figura 75. 
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Figura 75 - Exemplos de vegetação. (ÁREAS IRRIGADAS/TALHÕES/PIVÔS). 

 

Solo exposto 

 

Com a combinação 543, do satélite Landsat 5, 7 é possível identificar o solo exposto, que 

neste caso aparecera em tons rosados, observe as figuras. Já o Landsat 8 apresenta uma 

combinação 432 e uma auxiliar pancromático 8 de 15m para uma melhor fusão de imagem. 

 

 

Figura 76 - Solos expostos. 

 

Vamos exercitar? 

 
 

1. Com a ferramenta EXTRAIR>RECORTE, retire seu município de 

preferência e ao recortar, ative na vista. 

 

Anotações: 
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Links úteis 
 

 
 

Sites para pesquisa: 
 

http://www.lapig.iesa.ufg.br/lapig/cursos_online/gvsig/index.html 
 

http://www.scoop.it/t/geoprocessamento 
 

 

Parceiros: 
 

http://www.processamentodigital.com.br/ 
 

http://geotecnologias.wordpress.com/ 
 

http://andersonmedeiros.wordpress.com/ 
 

http://narceliodesa.com/ 
 

E-books e livros: 

 

www.ofitextos.com 
 
 

Baixar imagens de Satélite: 

 
 

https://eos.com/landviewer 
 

https://libra.developmentseed.org/ 
 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/ 
 

https://glovis.usgs.gov/ 
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http://www.ofitextos.com/
https://eos.com/landviewer
https://libra.developmentseed.org/
https://scihub.copernicus.eu/dhus/
https://glovis.usgs.gov/
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