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QGIS – CONCEITOS BÁSICOS* 
 
 
1. Introdução 
 
O QGIS é um Sistema de Informações Geográficas (SIG) gratuito e de código aberto (GNU 
General Public License) desenvolvido pela OSGeo (Open Source Geospatial Foundation), uma 
organização sem fins lucrativos fundada em 2006 com a missão de apoiar e promover o 
desenvolvimento de tecnologias e dados geoespaciais gratuitos. 
O QGIS possui versões para Linux, Unix, Mac OSX, Windows e Android e suporta inúmeros 
formatos de imagens vetoriais, imagens matriciais (raster) e bancos de dados. 
Neste tutorial serão apresentados alguns conceitos básicos de geoprocessamento e as 
principais ferramentas do ambiente QGIS 2.8.1 Wien. 
 
 
2. Camadas 
 
Os projetos desenvolvidos no QGIS são constituídos por diversas camadas (layers) sobrepostas 
que podem ser ligadas/desligadas de acordo com as necessidades do usuário. Estas camadas 
representam informações como rios, estradas, curvas de nível, loteamento urbano, uso do 
solo, imagens de satélite, etc. 
 

 
Fonte: Adaptado de ESRI (2009) 

 
O controle destas camadas é feito através da janela “Camadas” disponível no lado esquerdo da 
tela do software. 
 

 

                                                             
* Os dados e imagens utilizadas neste tutorial foram adaptados de Lopes (2009). 



Laboratório de Geotecnologias da UPM 
Prof. Dr. Sergio Vicente D. Pamboukian 

 

 
 

Algumas observações importantes sobre esta janela: 

 a camada destacada com uma faixa azul representa a camada ativa, sobre a qual são 
realizadas toda as operações; 

 a caixa de verificação  antes do nome da camada indica se a mesma deve ser 
exibida ou não; 

 o ícone após a caixa de verificação indica o tipo de camada: pontos, linhas, 

polígonos ou  imagem raster; 

 a ordem de exibição das camadas é dada pela posição da camada na lista da janela 
“Camadas”. Imagens não transparentes, como as imagens raster, por exemplo, devem 
ficar no final da lista para não encobrirem as demais camadas; 

 abaixo do nome da camada fica a legenda da mesma indicando a cor utilizada para 
representar os elementos e a divisão por faixas, se houver; 

 grupos podem ser criados para uma melhor organização das camadas. Basta clicar com 
o botão direito do mouse na janela “Camadas” e escolher a opção “Adicionar novo 
grupo”. 

 
 
3. Ajuste de Zoom e Pan 
 
Para uma melhor visualização dos mapas, o QGIS disponibiliza diversos ajustes de Zoom e Pan: 

 Zoom – A forma mais fácil de alterar o zoom da janela de visualização de mapas é 
girando a rodinha de scroll do mouse. Para frente aumenta o zoom e para trás diminui 
o zoom. 

 Pan – Para mover a posição do mapa, podemos pressionar a rodinha de scroll e mover 
o apontador do mouse. Outra forma de deslocar a imagem é manter pressionada a 
barra de espaço e mover o apontador do mouse. 
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A barra de ferramentas de “Navegar no mapa” possui diversas opções para ajuste de zoom e 
navegação. 
 

 
Ícone Nome Descrição 

 
Toque de zoom e pan 

Clicar para centralizar na tela o ponto clicado. Duplo 
clique para Zoom. Clicar e arrastar para mover (Pan). 

 
Panorâmica do mapa 

Clicar para centralizar na tela o ponto clicado. Clicar e 
arrastar para mover (Pan). 

 
Mover mapa para seleção 

Move o mapa para que todas as feições selecionadas 
possam ser visualizadas. Funciona apenas se a camada 
ativa tiver feições selecionadas. 

 
Aproximar Clicar no ponto que deseja aproximar. 

 
Afastar Clicar no ponto que deseja afastar. 

 
Aproximar à resolução nativa 
do pixel. 

Coloca imagem raster em escala 1:1. 

 
Ver tudo 

Enquadra toda a extensão do projeto na janela de 
visualização. 

 
Aproximar à seleção 

Enquadra toda a extensão das feições selecionadas na 
janela de visualização. Funciona apenas se a camada 
ativa tiver feições selecionadas. 

 
Aproximar à camada 

Enquadra toda a extensão da camada ativa na janela 
de visualização. 

 
Última visualização 

Retorna ao nível anterior de visualização (pan e 
zoom). 

 
Próxima visualização 

Avança para o próximo nível de visualização (pan e 
zoom). 

 
Atualizar Atualiza a janela de visualização. 

 
 
4. Identificação e Seleção de Feições 
 
A barra de ferramentas de “Atributos” permite, entre outras coisas, obter informações de 
feições e selecionar feições em uma camada vetorial. 
 

 
 

O botão  “Abrir Tabela de Atributos”, permite visualizar os atributos das feições de uma 
camada vetorial. 
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O botão  “Identificar feições”, permite selecionar uma feição no mapa e visualizar seus 

atributos. 

 

O botão  “Selecionar Feições”, permite a seleção de feições de várias formas: 

 
 

Ícone Nome Descrição 

 Selecionar feição(ões) 
Clicar sobre a feição para selecioná-la. Segurar a tecla 
CTRL para selecionar mais de uma feição. 

 Feições através de polígono 
Clicar com o botão esquerdo do mouse diversas vezes 
para desenhar um polígono. Para finalizar, clicar com 
o botão direito. 

 Feições através de traço livre 

Clicar com o botão esquerdo do mouse e, segurando o 
botão pressionado, desenhar o contorno desejado. 
Todas as feições internas ao contorno serão 
selecionadas. 

 Feições através de raio 

Clicar com o botão esquerdo do mouse e, segurando o 
botão pressionado, abrir um círculo com o raio 
desejado. Todas as feições internas ao círculo serão 
selecionadas. 

O botão  “Desfazer seleção de feições em todas as camadas”, desmarca todas as feições 
selecionadas. 
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As feições também podem ser marcadas/desmarcadas diretamente na Tabela de Atributos. 
 

 
 

O botão  “Selecionar feições usando uma expressão”, permite selecionar feições através 
dos atributos existentes na Tabela de Atributos. 
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Neste exemplo, dar um duplo clique no atributo “USO”, clicar no operador “=”, clicar no botão 
“Carregar todos valores únicos”, dar um duplo clique em “Lazer” e clicar no botão 
“Selecionar”. 
 

 
 
Os demais botões desta barra de ferramentas serão vistos em outra oportunidade. 
 
 
5. Adicionar e remover camadas 
 
A barra de ferramentas “Gerenciar Camadas” permite, entre outras coisas, adicionar e 
remover camadas vetoriais e raster. 
 

 
 

O botão  “Adicionar camada vetorial”, permite adicionar camadas vetoriais como, por 
exemplo, os arquivos shape (shp). Utilize sempre a codificação System para evitar erros nos 
caracteres acentuados e o botão “Buscar” para escolher adequadamente a pasta do arquivo. 
 

 
 

O botão  “Adicionar camada raster”, permite adicionar camadas matriciais como, por 
exemplo, os arquivos Geotiff (extensão .tif ou .tiff). 
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O botão  “Inserir uma camada de texto delimitado”, permite adicionar camadas de texto 
como, por exemplo, os arquivos CSV. 
 

O botão  “Remover camada(s)” remove a(s) camada(s) selecionada(s). 
 
Os demais botões desta barra de ferramentas serão vistos em outra oportunidade. 
 
 
6. Propriedades das camadas 
 
A janela de propriedades pode ser acessada através de um duplo clique no título da camada ou 
clicando com o botão direito sobre o título da camada e selecionando a opção “Propriedades”. 
 
Nas camadas do tipo raster, temos opções de combinação de bandas, ajuste de transparência, 
definição de SRC, etc. 
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Nas camadas vetoriais, temos opções de Estilos (cores, preenchimento, bordas e 
transparência), rótulos, definição de SRC, etc. 
 

 
 
 
 
7. Exercício 1 - Brasília 

Utilizando os conceitos aprendidos neste tutorial e utilizando o botão  “Selecionar feições 
usando uma expressão”, execute as seguintes pesquisas: 

1. Selecionar as quadras que tenham “Lazer” como “USO”. O resultado são 16 quadras. 
2. Selecionar as quadras com mais de 100 imóveis. Dica: use o operador >. O resultado 

são 53 quadras. 
3. Selecionar as quadras que tenham uso Residencial ou Hotelaria. Dica: use o operador 

OR. O resultado são 100 quadras. 
4. Selecionar as quadras com população inferior a 100 pessoas. O resultado são 71 

quadras. 
5. Selecionar as quadras que tenham Renda Média entre 10.000 e 15.000. Dica: use o 

operador AND. O resultado são 13 quadras. 
 
 
8. Exercício 2 - Brasil 

Utilizando os conceitos aprendidos neste tutorial e utilizando o botão  “Selecionar feições 
usando uma expressão”, execute as seguintes pesquisas: 

1. Na camada Localidades_2010, selecionar todas as cidades do estado de São Paulo. O 
resultado são 2143 cidades. 

2. Na camada Municipios_2010, selecionar todas as cidades com mais de 20000 
habitantes. O resultado são 1651 cidades. 

3. Na camada Principais Rios, selecionar o “RIO AMAZONAS”. O resultado são 16 trechos 
do rio Amazonas. 

4. Na camada Principais Rodovias, selecionar a SP270 RAPOSO TAVARES. Dica: após a 
seleção, utilizar a ferramenta de zoom “Aproximar à seleção”. O resultado são 43 
trechos da rodovia. 

5. Na camada Municipios_2010, selecionar todos os municípios com COD_UF 35 (São 
Paulo). O resultado são 645 feições. 

6. Na camada Municipios_2010, selecionar todos os municípios da região Sul. O resultado 
são 1159 feições. 
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7. Na camada Municipios_2010, selecionar todos os municípios que possuem Índice de 
Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) acima de 0.8. O resultado são 39 
municípios. 
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