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Edição Vetorial – Criação de camadas 
 
 
1. Introdução 
 
A interface gráfica do QGIS permite ao usuário editar shapefiles existentes ou criar novos 
shapefiles.  
Para criar uma nova camada vetorial, é necessário definir o tipo de camada: ponto, linha ou 
polígono e também as informações da tabela de atributos. 
 
 
2. Criando camada vetorial de polígonos 
 
1. Criar um novo projeto no QGIS. 
 
2. Carregar a imagem “Centro_SP.tif” disponível na pasta “Exemplo_Quadras”. 
 
3. No menu “Camada”, opção “Criar camada”, escolher “Camada do tipo shape”. 
 
4. Escolher o tipo polígono, o SRC “EPSG:29183 - SAD69 / UTM zone 23S (deprecated)” que é o 
mesmo da camada “Centro_SP” e adicionar os atributos: 

 id – identificador já existente; 

 QTD_IMOVEIS – quantidade de imóveis da quadra (inteiro com 3 dígitos); 

 HABITANTES – quantidade de habitantes da quadra (inteiro com 5 dígitos); 

 RENDA – renda média dos habitantes da quadra (número decimal (real) com 8 dígitos 
e 2 decimais). 

 

 
 
5. Clicar em OK e gravar com o nome de “Quadras.shp”. 
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6. Selecionar a camada “Quadras” e ativar o modo de edição . 
 

7. Selecionar a ferramenta “Adicionar feição”. Para criar um polígono, clicar sobre a 
posição dos vértices do mesmo. Para finalizar, clicar com o botão direito do mouse e 
preencher a tabela de atributos. 
 

 
 

Dica: desenhar sobre o topo do edifício e depois mover para a base com a ferramenta  
“Mover feições”. 
 

 
 
8. Repetir o mesmo processo para as demais quadras. 
 

9. Quando necessário, utilizar a ferramenta de  “Mover feições” e a  “Ferramenta de 
nós” para criar, deletar ou mover nós. Para inserir um nó, dar um duplo clique sobre uma linha 
já existente. Para excluir um nó, clicar sobre o mesmo e pressionar a tecla “Delete”. Para 

excluir uma feição, selecioná-la  e clicar no botão  “Excluir selecionado(s)”. 
 
10. Verifique na tabela de atributos se os dados foram inseridos corretamente. 
 

11. Para finalizar a edição, desativar o modo de edição  e salvar os dados. 
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12. Na janela de “Propriedades”, aba “Estilo”, podemos mudar a cor da linha e do 
preenchimento dos polígonos, a espessura e tipo de linha, o tipo de preenchimento, a 
transparência da camada, etc. 
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3. Criando camada vetorial de linhas 
 
1. Criar um novo projeto no QGIS. 
 
2. Adicionar uma camada “Google Streets” do plugin “Open Layers”. Dica: se o mapa não 
aparecer, altere o nível de Zoom. 
 
3. Localizar a região central de São Paulo. 
 

 
 
4. Criar uma nova camada shape, do tipo Linha, com SRC EPSG:3857 (WGS84 / Pseudo 
Mercator) e com o atributo “Nome”. Salvar como “Ruas.shp” na pasta “Exemplo_Ruas”. 
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5. Ativar a edição e desenhar uma linha representando a “Rua da Consolação”. Utilize quantos 
pontos intermediários forem necessários. Dica: durante a edição, mantenha a barra de espaço 
pressionada e arraste o mouse para mover a imagem. 
 
6. Alterar para 3 a espessura da linha na janela de “Propriedades”, aba “Estilo”. 
 

 
 
7. Repetir o mesmo processo para as demais ruas. 
 
 
4. Criando camada vetorial de pontos 
 
A criação de shapes com a localização de pontos específicos pode ser feita da mesma forma 
utilizada para criar shapes de linhas e polígonos. 
Outra forma é criar a camada de pontos a partir de uma tabela de coordenadas (Longitude e 
Latitude). Veja o exemplo a seguir. 
 
1. Abrir no Excel o arquivo “Portos.xlsx” que está na pasta “Exemplo_Portos”. 
 
2. Escolher a opção “Salvar como”, o tipo de arquivo “CSV (separado por vírgulas)(*.csv)” e o 
nome do arquivo “Porto.csv”. Na tela seguinte, clicar em “Sim” para manter o formato do 
arquivo. 
 
3. Criar um novo projeto no QGIS. 
 

4. Usando a ferramenta  “Adicionar uma Camada de Texto Delimitado”, carregar o arquivo 
“Porto.csv”. Escolher: 

 o nome do arquivo 

 o nome da camada: Portos 

 o formato do arquivo: “Delimitadores personalizados” 

 o tipo de delimitador: “Ponto e Vírgula” 

 o campo X: LONG 

 o campo Y: LAT 
e clicar em “OK” 
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5. Escolher o SRC “WGS 84” EPSG:4326. 
 

 
 
6. Para melhor visualização, sobrepor a imagem ao “Google Physical layer”. Coloque a camada 
Google por baixo da camada Portos. Se necessário, altere o zoom para sincronizar as duas 
camadas. 
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