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CRIANDO MAPAS TEMÁTICOS COM SETORES CENSITÁRIOS DE 
SÃO PAULO 

 
 
1. Unificar as informações de interesse em uma única planilha 
 

 
 
Neste exemplo, temos os seguintes dados da Capital de São Paulo: 

 Coluna A – Código do Setor Censitário 

 Coluna B – População do setor (V002 do arquivo Basico_SP1.xls) 

 Coluna C – Quantidade de domicílios do setor (V001 do arquivo Domicilio01_SP1.xls) 

 Coluna D – Quantidade de domicílios com abastecimento de água no setor (V012 do 
arquivo Domicilio01_SP1.xls) 

 Coluna E – Quantidade de domicílios com coleta de esgoto no setor (V017 do arquivo 
Domicilio01_SP1.xls) 

 Coluna D – Quantidade de domicílios com coleta de lixo no setor (V035 do arquivo 
Domicilio01_SP1.xls) 

 18383 linhas correspondentes ao setores censitários 
 
Importante: para evitar erros na junção das informações, sugerimos copiar as colunas 
referentes ao “Código do Setor” dos dois arquivos utilizados (Basico_SP1.xls e 
Domicilio01_SP1.xls) e verificar se são idênticos. 
 
Dica: no Excel, criar uma coluna de Verificação e usar a expressão =SE(A2=B2;0;1), onde 
as células A2 e B2 possuem o código do setor. Se os códigos forem idênticos será gerado o 
valor 0, senão será gerado o valor 1. Copiar esta fórmula para todas as linhas da planilha e 
verificar se a soma de todos os resultados é 0. Se não for, houve algum problema na junção 
dos dados. 
 
 
2. Células com dados inexistentes 
 
Muitas vezes encontramos, nas planilhas de dados, células vazias ou marcadas com um “x”. 
Estas informações não podem ser processadas pelo SIG, portanto devemos corrigir estas 
células antes de elaborar os Mapas Temáticos. Mas qual valor utilizar? 
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Por exemplo, em alguns setores talvez não faça sentido ter abastecimento de água (coluna D 
da planilha). Neste caso, temos 3 soluções: 

 substituir o “x” pelo valor zero, significando que nenhum domicílio possui 
abastecimento de água; 

 substituir o “x” pela quantidade de domicílios (coluna C), significando que todos os 
domicílios possuem abastecimento de água; 

 excluir esta linha, retirando o setor do mapa. 
Não existe uma solução correta, tudo depende do tipo de Mapa que está sendo gerado e do 
tipo de informação que está faltando. 
 
 
3. Calcular porcentagens 
 
Para os itens Água, Esgoto e Lixo, os mapas temáticos permitem uma melhor análise se os 
valores estiverem expressos em porcentagens.  
 
3.1 Calcular as porcentagens. 

 
 
3.2 Copiar as colunas GHI e usar a opção “Colar especial” para colar apenas os valores das 
células nas colunas JKL. 
 

 
 
3.3 Eliminar as colunas desnecessárias (DEFGHI). 
 
3.4. Se quiser, ajustar o formato de cada coluna: 

 Selecionar as colunas ABC, alterar o formato para “Número” e ajustar a quantidade de 
casas decimais para 0. 

 Selecionar as colunas DEF, alterar o formato para “Número” e ajustar a quantidade de 
casas decimais para 4. 
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4. Exportar dados 
 
4.1 Para inserir as informações no QGIS, é necessário exportar o arquivo Excel no formato CSV 
(Separado por Vírgulas) utilizando a opção “Salvar como...”. A inserção direta do arquivo XLSX 
não funciona, pois há um erro na conversão do campo “Cod_setor” que é muito extenso. 
 
4.2. Editar o arquivo CSV no Bloco de Notas substituindo todas as vírgulas por pontos. 
 
 
5. Juntar informações no QGIS 
 
5.1. Abrir um novo projeto no QGIS e carregar o shapefile de setores censitários 
“35SEE250GC_SIR”. 
 

 
 
5.2. Carregar para o QGIS o arquivo CSV com os dados dos setores utilizando a ferramenta 
“Adicionar uma Camada de Texto Delimitado”. 
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5.3. Note que, em alguns casos, os tipos das colunas podem não ser os corretos. Isto será 
corrigido mais adiante. 
 

 
 
5.4. Juntar os dados da planilha com o shapefile de setores:  

 selecionar o shapefile de setores e abrir sua janela de propriedades; 

 na aba “Uniões”, clicar no botão “+”, escolher a camada da planilha e unir as duas 
camadas através dos campos Cod_setor e CD_GEOCODI. Clicar em “OK” nesta tela e na 
anterior. 

 

 
 
 
6. Gerar shapefiles da Capital de São Paulo 
 
Observe que, como o shapefile utilizado possui setores censitários de todo o estado de São 
Paulo e a tabela de dados possui informações apenas da Capital, após a união teremos muitas 
informações marcadas como NULL. 
 
Para eliminar os setores censitários que não são da Capital, vamos fazer uma seleção e salvar 
um novo shapefile apenas com as feições desejadas. 
 
Usando a ferramenta de “Selecionar feições usando uma expressão”, selecionar as feições 
através da expressão: "CD_GEOCODM" = 3550308 
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Clicar com o botão direito do mouse sobre a camada de setores e escolher a opção “Salvar 
como”. Escolher o nome “Capital.shp” e marcar a caixa “Salvar somente feições selecionadas”. 
 

 
 
Neste momento, as camadas “Dados” e “35SEE250GC_SIR” podem ser eliminadas. 
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7. Ajustar os tipos da colunas importadas 
 
Nas propriedades da camada “Capital”, podemos ver que os campos AGUA, ESG e LIXO, que 
deveriam ser do tipo “double”, aparecem como “String”. 
 

 
 
Para modificar o tipo destas colunas será utilizada a “Calculadora de Campos”: 

 selecionar a camada “Capital”; 

 abrir a Tabela de Atributos; 

 entrar no modo de edição; 

 abrir a Calculadora de Campo; 

 criar o campo AGUA2, Tipo: número decimal (real), Espessura: 6, Decimais:4, 
Expressão: "AGUA"; 

 repetir o mesmo processo para ESG e LIXO; 

 sair do modo de edição e gravar as informações. 
 
Abrindo a caixa de propriedades, podemos observar as mudanças realizadas. 
 

 
 
Na própria Tabela de Atributos é possível distinguir um campo numérico de um campo texto. 
Campos numéricos são alinhados à direita, enquanto campos texto são alinhados à esquerda. 
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Para finalizar, entrar novamente no modo de edição e eliminar as colunas desnecessárias 
usando o botão “Excluir colunas” da “Calculadora de Campo”.  
 
Dica 1: outra forma de alterar o tipo das colunas é utilizando o plugin “MMQGIS”, opção “Text 
to Float”. 

 
 
Dica 2: o plugin “Table Manager” disponível no menu “Vetor” também pode ser utilizado para 
excluir colunas, entre outras coisas. 
 

 
 
 
8. Criar Mapas Temáticos 
 
8.1. Duplicar a camada clicando com o botão direito e escolhendo a opção “Duplicar”. 
 
8.2. Renomear a camada duplicada. 
 
8.3. Entrar na janela de propriedades da camada duplicada, aba “Estilo” e definir o tipo de 
mapa (simples, categorizado, graduado, etc.). 
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O exemplo a seguir mostra um mapa temático com dados da coluna “POP” graduado com 5 
classes de intervalo igual. 
 

 
 
Note, no mapa a seguir, que algumas feições da camada “População” não possuem informação 
na coluna “POP” e por isso ficaram transparentes, deixando a camada “Capital” (em verde) 
aparecer. 
Provavelmente, a coluna POP deve ter um valor nulo (NULL) ou estes setores podem não 
existir nos arquivos de dados XLS e CSV.  
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No caso do setor 355030857000078 destacado na figura, a informação não existe no arquivo 
“Basico_SP1.xls”, pois se trata de uma área verde do Parque do Carmo. 
 

 
 


