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CRIANDO MAPAS TEMÁTICOS COM DISTRITOS DA CAPITAL DE 
SÃO PAULO 

 
As planilhas fornecidas pelo IBGE possuem dados específicos de cada Setor Censitário (SC). 
Para gerar mapas utilizando Distritos precisamos agrupar estas informações por distritos. Uma 
das formas de fazer isto é através do Microsoft Access que faz parte do Microsoft Office. 
 
Para este exemplo, vamos utilizar o arquivo “Dados_SC.csv” disponível no site do curso. Este 
arquivo possui, para cada um dos 18.383 setores censitários da capital, a População, a 
quantidade total de Domicílios, a quantidade de domicílios com abastecimento de Água, coleta 
de Esgoto e de Lixo. 
 
A sequência passo a passo é descrita a seguir. 
 
1. Entrar no Access e criar um Banco de Dados em branco. 
 
2. Fechar e excluir a Tabela1 que foi criada automaticamente. 
 
3. Na guia “Dados Externos”, clicar no botão de importar “Arquivo de Texto” e escolher o 
arquivo CSV. 

 
 
4. Escolher o formato “Delimitado” e clicar em “Avançar”. 
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5. Escolher o delimitador “Ponto e Vírgula”, marcar “Primeira linha contém nomes de campo” 
e clicar em “Avançar”. 
 

 
 
6. Definir o campo “Cod_Setor” como “Texto Curto” e os demais campos como “Inteiro 
Longo”. 
 

 
 
7. Escolher “Sem chave primária”, definir o Nome da Tabela e Concluir. 
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8. Foram criadas duas tabelas: 

 tabela “Dados_SC” com as informações importadas; 

 tabela “Dados_SC_ImportErrors” com a lista de erros ocorridos na conversão. Estes 
erros são devido a informações em branco ou inválidas existentes no arquivo CSV. 

 
9. Devemos lembrar que código numérico completo do setor censitário possui 15 dígitos 
divididos da seguinte forma: UFMMMMMDDSDSSSS, onde: UF – Unidade da Federação, 
MMMMM – Município, DD – Distrito, SD – Subdistrito e SSSS – Setor. Portanto, para unificar as 
informações por distrito, devemos considerar apenas os 9 primeiros dígitos. 
 
10. Para criar a consulta que irá unificar os dados: 

 clicar na aba “Criar” e escolher “Design de Consulta”; 

 adicionar a tabela “Dados_SC” que contém os dados a serem unificados; 

 clicar no botão “Totais” para adicionar a linha “Total”; 

 agrupar pelos 9 primeiros caracteres do campo “Cod_Setor” usando a expressão 
Distrito:Esquerda([Cod_setor];9); 

 somar os demais campos. 
 

 
 
11. Executar a consulta. Note que a tabela de dados possui mais de 18000 registros referentes 
a cada um dos setores censitários e que o resultado da consulta possui apenas 96 registros 
referentes ao distritos. 
 

 
 
 



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

12. Criar tabela de Distritos: 

 voltar para o modo de exibição “Modo Design” de consulta; 

 clicar no botão “Criar Tabela”; 

 escolher nome da Tabela (“Distritos”, por exemplo) e clicar em “OK”; 

 executar novamente a consulta e os resultados da mesma serão acrescentados à 
tabela criada. 

 
13. Exportar a nova Tabela para CSV: 

 clicar na guia “Dados externos” e escolher “Exportar”, “Arquivo de Texto”; 

 escolher nome do arquivo e colocar extensão CSV; 
 

 
 

 escolher campo “Delimitado”; 

 escolher delimitador “Ponto e Vírgula”; 

 marcar “Incluir nome do campo na primeira linha”; 

 concluir e sair do Access. 
 
14. Editar o arquivo CSV e ajustar os nomes dos campos na primeira linha, tirando o prefixo 
“SomaDe”. 
 
15. A partir deste ponto, seguir os mesmos passos utilizados para criar Mapas Temáticos a 
partir de Setores Censitários. Apenas utilize o novo arquivo CSV que está com as informações 
separadas por distritos e o shapefile “35DSE250GC_SIR” que possui as feições dos distritos. 

Para separar apenas os 96 distritos da capital utilize o filtro substr("CD_GEOCODD",1,7) 
= '3550308'. 
 
16. Criar uma Mapa Temático de Distritos da Capital de São Paulo com as informações de 
População divindades em 5 classes de intervalos iguais. 
 

 


