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Edição Vetorial – Criação de Buffers 
 
Existem inúmeras aplicações do SIG na área ambiental. Um procedimento muito comum é a 
delimitação de Áreas de Preservação Permanente (APP) próximas às margens dos rios, lagos, 
represas, etc. Segundo a lei ambiental 12.651 de 2012, as zonas de amortecimento (Buffers) 
podem variar de 30m a 500m, dependendo da largura do rio. 
 
Veja um trecho da lei: 

Art. 4º - Considera-se Área de Preservação Permanente, em zonas rurais ou urbanas, para 
os efeitos desta Lei: 
I - as faixas marginais de qualquer curso d’água natural perene e intermitente, excluídos os 
efêmeros, desde a borda da calha do leito regular, em largura mínima de: (incluído pela Lei 
nº 12.727, de 2012).  
a) 30 (trinta) metros, para os cursos d’água de menos de 10 (dez) metros de largura; 
b) 50 (cinquenta) metros, para os cursos d’água que tenham de 10 (dez) a 50 (cinquenta) 
metros de largura; 
c) 100 (cem) metros, para os cursos d’água que tenham de 50 (cinquenta) a 200 (duzentos) 
metros de largura; 
d) 200 (duzentos) metros, para os cursos d’água que tenham de 200 (duzentos) a 600 
(seiscentos) metros de largura; 
e) 500 (quinhentos) metros, para os cursos d’água que tenham largura superior a 600 
(seiscentos) metros; 

 
No QGIS, a ferramenta para criação de Buffers está no menu “Vetor”, opção 
“Geoprocessamento”. Veja o exemplo a seguir. 
 
1. Criar um novo projeto no QGIS. 
 
2. Carregar a imagem “Rios.tif” que está na pasta “Exemplo_Buffer”. 
 
3. Criar um novo shape do tipo Linha com o nome “Rios_SP.shp” e SRC “WGS 84 / Pseudo 
Mercator” EPSG 3857. 
 
4. Digitalizar o “Rio do Peixe” localizado no interior de São Paulo e finalizar a edição.  
 

 
 
5. Alterar a cor das feições da camada Rios_SP para azul.  
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6.Selecionar a feição correspondente ao “Rio do Peixe”. 
 
7. Entrar no menu “Vetor”, opção “Geoprocessar”, ferramenta “Buffer(s)” e criar um buffer de, 
por exemplo, 500m para este rio. Para isto, selecionar o rio e na, caixa de dialogo, marcar a 
opção “Usar apenas feições selecionadas”. 
 

 
 

 
 

 
 
8. Para finalizar este exemplo, podemos digitalizar os demais rios do estado de São Paulo e 
definir o Buffer de cada um. 
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Buffers com distância variável 
 
Como cada rio, dependendo de sua largura, possui uma distância de buffer diferente, podemos 
criar uma coluna na tabela com a distância do Buffer de cada feição e na caixa de diálogo da 
ferramenta, definir o nome deste campo. 
 
Veja este exemplo onde um rio foi dividido em 3 segmentos, cada um com uma distância de 
buffer diferente. 
 

 

 
 
 
Cálculo de áreas, distâncias e ângulos 
 
O QGIS disponibiliza ferramentas para cálculo de áreas, distâncias e ângulos através da barra 
de ferramentas “Atributos”. 
 

 
 
 
 


