
SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS (SIG) 
  

Jaqueline de Carvalho Silva1, Gabriela Oliveira Monteiro2, Sergio Vicente Denser Pamboukian3 
 

 

                                                           
1 Jaqueline de Carvalho Silva, Aluna, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Engenharia Civil, Laboratório de Geotecnologias, Rua da Consolação, 930, 

01302-907, São Paulo, SP, Brasil, carvalhosilvajaqueline@hotmail.com 
2 Gabriela Oliveira Monteiro, Aluna, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Engenharia Civil, Laboratório de Geotecnologias, Rua da Consolação, 930, 

01302-907, São Paulo, SP, Brasil, gabismont2@yahoo.com.br 
3 Sergio Vicente Denser Pamboukian, Professor, Universidade Presbiteriana Mackenzie, Escola de Engenharia, Laboratório de Geotecnologias, Rua da 
Consolação, 930, 01302-907, São Paulo, SP, Brasil, sergio.pamboukian@gmail.com  

Resumo  
Este artigo tem como objetivo apresentar as principais 

características e aplicações do Sistema de Informações 

Geográficas (SIG). Para isto, relaciona os principais SIGs 

gratuitos e proprietários, discute a arquitetura de um SIG e 

ilustra as principais ferramentas e procedimentos 

disponíveis: edição vetorial, edição da tabela de atributos, 

consultas, geração de mapas temáticos, geração de mapa de 

declividade, geração de curvas de nível, geração de modelo 

numérico do terreno, entre outros. Realiza estudo de caso 

para ilustrar os conceitos básicos utilizando o Quantum GIS 

(QGIS). 
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INTRODUÇÃO 

Com o desenvolvimento da informática e a busca pela 

otimização das análises espaciais ocorrida na década de 70, 

surgiu o termo Geographic Information System (GIS) ou 

Sistema de Informações Geográficas (SIG). Este termo é, até 

hoje, aplicado para sistemas que realizam o tratamento 

computacional de dados geográficos e recuperam 

informações com base em suas características alfanuméricas 

e sua localização espacial.  

O SIG também é reconhecido como uma geotecnologia 

que beneficia o administrador oferecendo-lhe uma visão 

inédita de seu ambiente de trabalho, onde todas as 

informações estão inter-relacionadas com a localização 

geográfica. Se questões como “onde está?”, “o que está?” ou 

“o que mudou?” podem ser resolvidas por um sistema 

informatizado, é possível recorrer à adoção de um SIG.  

Esses sistemas vêm ampliando cada vez mais suas 

possibilidades e áreas de aplicação. Profissionais de diversas 

áreas fazem uso desses instrumentos, como por exemplo, os 

biólogos que mapeiam e classificam espécies vegetais, os 

epidemiologistas que fazem estudos epidemiológicos, os 

profissionais de marketing na avaliação da viabilidade de 

negócios (geomarketing), gestores municipais que elaboram 

planejamentos urbanos relacionando mapas de cidades a 

bancos de dados das mesmas, obtendo como resultado a 

demarcação de loteamentos e estudos de escoamento de 

trânsito, entre outros [1]. 

 SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS 

Segundo a referência [2], o SIG é um sistema de 

hardware, software, informação espacial e procedimentos 

computacionais, que faz uso integrado das geotecnologias 

possibilitando a elaboração de análises complexas que 

combinem diversos mapas com bancos de dados 

georreferenciados (bancos de dados que possuem 

localização geográfica). 

De acordo com esta definição, o termo SIG é utilizado 

para um sistema composto por vários componentes, no qual 

o software é apenas um deles. Portanto, para um bom 

entendimento sobre o assunto é importante saber que: 

 Hardware - são equipamentos que constituem a 

plataforma computacional e também equipamentos 

utilizados para coleta de dados. Esses instrumentos 

podem ser os computadores e periféricos de entrada 

e saída, as câmeras digitais, scanners, aparelhos 

aerofotogramétricos, sensores, instrumentos 

topográficos, Global Positioning System (GPS), 

Global Navigation Satellite Systems (GNSS), 

Veículo Aéreo Não Tripulado (VANT), dentre 

outros.  A figura 1 ilustra alguns desses 

equipamentos; 

 

 
FIGURA 1 

EQUIPAMENTOS PARA COLETA DE DADOS  

 

 Software de SIG - são softwares específicos para o 

tratamento, manipulação e análise de dados 



espaciais. Permite a manipulação simultânea de 

dados de diversas fontes, convertendo-os para um 

mesmo sistema de referência de coordenadas, se 

necessário; 

 Informações ou dados espaciais – formam o 

elemento fundamental do SIG, permitindo a análise 

espacial dos acontecimentos. São mapas e atributos 

numéricos ou alfanuméricos com localização sobre 

a superfície terrestre. Podem ser obtidos por 

aerofotogrametria, satélites, sensoriamento remoto, 

bancos de dados geográficos (como as bases de 

dados do IBGE, subprefeituras, ministérios, etc.), 

GPS, equipamentos topográficos, entre outros; 

 Procedimentos computacionais - consistem nas 

ferramentas e algoritmos utilizados para o 

tratamento e análise das informações geográficas. 

 

De acordo com a referência [3], um sistema geográfico 

é composto por: Interface com o Usuário; Entrada e 

Integração de Dados; Funções de Consulta e Análise 

Espacial; Procedimentos de Visualização e 

Impressão/Plotagem; Armazenamento e Recuperação de 

dados (organizados sob a forma de um banco de dados 

geográficos) como pode ser visto na Figura 2. 

  

 

 
FIGURA 2 

SUBSISTEMAS DE UM SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS [3] 

 

A interface homem-máquina define como o sistema é 

operado e controlado. No nível intermediário, um SIG deve 

ter mecanismos de processamento de dados espaciais 

(entrada, edição, análise, visualização e saída). No nível 

mais interno do sistema, um sistema de gerência de bancos 

de dados geográficos oferece armazenamento e recuperação 

dos dados espaciais e seus atributos [4]. 

Softwares Gratuitos e Proprietários 

Atualmente, existe uma enorme diversidade de 

softwares SIG, entre aplicativos proprietários e livres, o que 

pode levar a dúvidas na adoção de um sistema em particular 

[5]. Programas livres que estão no mercado há alguns anos já 

são utilizados com qualidade equiparada aos programas de 

licenças pagas aos proprietários [6]. Exemplos desses são os 

softwares Spring, Quantum GIS (QGIS) e gvSIG, por 

exemplo, e os comerciais ArcGIS (ESRI), MapInfo (Pitney 

Bowes), Map e Descartes (Bentley), Map3D (Autodesk), 

entre outros.  

Como nos demais aplicativos computacionais, há pontos 

fortes e fracos em qualquer sistema, independentemente de 

preço, desenvolvedor, fama ou ciclo de desenvolvimento. Há 

SIGs mais voltados à estruturação de banco de dados 

espaciais, enquanto outros são desenvolvidos com foco em 

processamento de imagens; há sistemas voltados a análises 

espaciais (métricas, topológicas e geoestatísticas), enquanto 

outros são desenvolvidos para uma maior manipulação das 

feições geométricas nos mapas.  

Características dos principais softwares livres 

disponíveis:  

 Quantum GIS (QGIS) - é um SIG livre muito 

utilizado internacionalmente, voltado à construção 

de bases cartográficas digitais em ambiente 

vetorial. Seu projeto teve início em 2002 e, por ser 

um aplicativo baseado em código aberto, os 

usuários auxiliam no seu desenvolvimento até hoje. 

Foi escrito em linguagem C++ e Phyton, funciona 

em diversos sistemas operacionais (Windows, 

MacOS e Linux) e suas funcionalidades podem ser 

estendidas por meio de diversos plug-ins [5]; 

 SPRING - é um sistema desenvolvido pelo Instituto 

Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) com a 

participação de outras organizações.  Pode ser 

instalado em ambientes UNIX e Windows e tem 

entre suas funções o processamento de imagens, 

administração de dados matriciais e vetoriais, 

consulta a bancos de dados e modelagem numérica 

de terreno. É composto por três módulos: IMPIMA, 

SPRING e SCARTA que servem, respectivamente, 

para editar e formatar imagens, manipular dados 

geográficos e gerar arquivos para impressão [7].  

 gvSIG - é um sistema que está evoluindo 

rapidamente e se tornando um SIG híbrido 

completo, isto é, com capacidade para 

processamento em ambiente vetorial e matricial. 

Uma grande vantagem deste sistema é a utilização 

do componente Sextante, no qual são 

disponibilizados vários recursos para análise 

espacial avançada [5]; 

 Ilwis - é um SIG livre híbrido, com destaque para 

processamento de imagens e análise espacial em 

ambiente raster. Foi um sistema proprietário por 

bastante tempo, mas agora está licenciado como 

software livre [5]; 

 TerraView - é um SIG livre desenvolvido pela 

Divisão de Processamento de Imagens (DPI) do 

INPE, em parceria com o Centro de Estudos da 

Metrópole. Seu público alvo é composto de 

profissionais, pesquisadores e acadêmicos, com 

foco em análises espaciais métricas, topológicas e 



geoestatísticas. O sistema está evoluindo e, 

atualmente, possui recursos para construção de 

banco de dados espaciais [5]; 

 OpenJump - é um SIG vetorial com foco na 

manipulação das feições vetoriais das bases 

cartográficas, com funções avançadas para a 

limpeza de dados geoespaciais [5]; 

 Ícaro - é um sistema desenvolvido no Departamento 

de Geografia da Universidade de São Paulo (USP), 

com foco na colaboração on-line entre usuários. O 

objetivo do sistema é proporcionar uma plataforma 

para edição e atualização remota de banco de 

dados, gerados na plataforma SPRING [5]. 

 

Principais softwares proprietários disponíveis:  

 ArcGIS - é um dos SIGs mais utilizados hoje em 

dia profissionalmente. Desenvolvido pela empresa 

ESRI, trabalha com mapas e informações 

geográficas. É utilizado para criar mapas, compilar 

dados geográficos, analisar informações mapeadas, 

compartilhar informações, gerenciar informações 

geográficas em um banco de dados, entre outras 

coisas; 

 Mapinfo - é um SIG capaz de fazer associação entre 

dados alfanuméricos (tabulares) e vetoriais 

(desenho), permitindo a espacialização dos dados 

de um projeto. É capaz de trabalhar com arquivos 

provindos da maioria dos softwares de banco de 

dados (Access, Excel, Oracle, entre outros), 

abrindo-os diretamente, e com arquivos vetoriais 

provindos de outros softwares, através da 

importação destes arquivos ou de sua conversão 

para formato MapInfo (*.tab). É desenvolvido pela 

Pitney Bowes [8]; 

 Map 3D – desenvolvido pela Autodesk, o software 

AutoCAD® Map 3D proporciona acesso a dados de 

GIS e possui ferramentas de CAD que ajudam a 

aplicar padrões regionais e de disciplinas 

específicas [9]; 

Para ilustrar as ferramentas e procedimentos disponíveis 

em um SIG será utilizado neste artigo o Quantum GIS 

(QGIS) versão 2.0.1 Dufour.  

Camadas ou Layers em um SIG 

As diversas ferramentas disponíveis em um SIG 

permitem ao usuário trabalhar ao mesmo tempo com várias 

imagens (camadas) sobrepostas. Essas camadas podem ser 

vetoriais (shapefile) ou matriciais (raster) e podem carregar 

atributos que fornecem informações qualitativas ou 

quantitativas e que podem ser acessados a qualquer 

momento pelas ferramentas do ambiente (Figura 3). 

 

 
FIGURA 3 

CAMADAS (LAYERS) [10] 

 

Em um SIG, além de utilizar camadas prontas, o usuário 

também pode criar suas próprias camadas ou editar camadas 

existentes. Na interface gráfica do QGIS, isto é feito através 

do menu “Camada” (Figura 4). 

 

  
 FIGURA 4 

MENU CAMADA NO QUANTUM GIS  

 

A visualização das camadas também pode ser 

controlada pelo usuário. Cada camada pode ser ligada ou 

desligada, tonando-se visível ou invisível no ambiente. 

Também existe a opção de ajustar a porcentagem de 

transparência da camada e mudar a ordem de sobreposição 

das mesmas a fim de criar uma imagem na tela do 

computador que auxilie o usuário a realizar suas análises e 

criar mapas temáticos [11]. No QGIS, a visualização das 

camadas pode ser alterada através da janela “Camadas”, 

localizada do lado esquerdo da tela (Figura 5). 

 

 
FIGURA 5 

JANELA “CAMADAS” NO QUANTUM GIS (ADAPTADO DE [4]) 

 

 

 

 



Organização de uma Camada Vetorial 

O formato mais comum para uma camada vetorial é o 

Shapefile. Este formato possui uma série de arquivos 

utilizados para representar uma camada. O arquivo principal 

é o de extensão .shp que armazena a geometria das feições 

(pontos, linhas e polígonos) da camada (Figura 6). 

 

 
FIGURA 6 

MAPA DA QUADRAS DE BRASÍLIA (ADAPTADO DE [4]) 

 

Outro arquivo importante é o .dbf que armazena os 

atributos da feições. Cada feição está ligada diretamente à 

uma linha da Tabela de Atributos da camada (Figura 7). 

 

 
FIGURA 7 

TABELA DE ATRIBUTOS DO MAPA DA QUADRAS DE BRASÍLIA (ADAPTADO 

DE [4]) 

 

No exemplo anterior, a feição marcada em amarelo na 

Figura 6 tem seus atributos destacados com uma linha azul 

na tabela da Figura 7. 

As informações da Tabela de Atributos podem ser 

utilizadas para gerar Consultas e Mapas Temáticos, entre 

outras coisas. 

Edição Vetorial 

O Quantum GIS dispõe de ferramentas que permitem a 

criação de três tipos de camada vetorial: de pontos, de linhas 

e de polígonos. 

Ao realizar o planejamento urbano, por exemplo, 

governantes podem utilizar uma camada vetorial: 

 de pontos - para mostrar a localização de hospitais, 

escolas, estações de metrô, terminais de ônibus, 

entres outros; 

 de linhas - para indicar as ruas, avenidas, estradas, 

rotas de ônibus, linhas de trem e metrô; 

 de polígonos – para exibir as represas, as áreas 

arborizadas, os parques, as edificações, etc. 

Nesse contexto, a utilização de um SIG no planejamento 

urbano, é primordial tanto na redução de tempo, quanto 

custos para as prefeituras municipais.  

 No QGIS, ao criar uma nova camada vetorial, o usuário 

deve escolher o tipo de feição (ponto, linha ou polígono), o 

Sistema de Referência de Coordenadas (SRC) e os atributos 

a serem inseridos na tabela (Figura 8). A camada é salva no 

formato shapefile. 

 

 
FIGURA 8 

MENU NOVA CAMADA VETORIAL NO QUANTUM GIS  

 

Cada camada vetorial deve possuir pelo menos um 

atributo de identificação (id) que será utilizado para unir os 

dados da Tabela de Atributos às feições. Ao criar um 

atributo devem ser definidas as características do mesmo 

como nome, tipo de dado (texto, número inteiro, número 

decimal ou data), espessura e precisão. 

Em seguida, as feições podem ser desenhadas e editadas 

pelo usuário através das ferramentas do modo de edição. 

Quando ativado, o modo de edição exibe uma barra de 

ferramentas com diversas opções: adicionar feições, mover 

feições (move a feição toda), ferramenta de nós (permite 

mover pontos, deletar pontos e inserir pontos em uma linha 

ou um polígono), remover e recortar feições selecionadas, 

entre outras opções (Figura 9). 

 

 
FIGURA 9 

FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO DE CAMADAS VETORIAIS 



O preenchimento dos polígonos, cores, espessuras e 

tipos de linhas e a transparência de uma camada podem ser 

editados na janela Propriedades da Camada – Estilos, 

acessível por um clique com o botão direito do mouse sobre 

a camada que se quer editar (Figura 10). 

 

 
FIGURA 10 

FORMATAÇÃO DE ESTILOS DE UMA CAMADA VETORIAL 

 

Edição da Tabela de Atributos 

Os atributos fornecem informações descritivas sobre 

dados espaciais e são ligados às feições através de 

identificadores comuns. Eles podem ser adicionados às 

feições quando as mesmas são criadas ou podem, 

posteriormente, ser importados de outros softwares como o 

Access e o Excel e depois unidos às feições.  

Quando uma camada está em modo de edição, sua 

tabela de atributos pode ser modificada utilizando as 

ferramentas descritas na Figura 11. 

 

 
FIGURA 11 

FERRAMENTAS PARA EDIÇÃO DA TABELA DE ATRIBUTOS 

 

Existem ainda complementos (plug-ins) adicionais que 

permitem a edição de tabelas: 

 Table Manager - permite a edição da tabela de 

forma simples e rápida: remover e inserir atributos, 

renomear atributos, mover posição das colunas, etc. 

 MMQGIS - possui ferramentas importantes para a 

manipulação de tabelas de atributos: 

o combinar atributos de arquivos CSV 

(arquivo texto com valores separados por 

vírgula); 

o mesclar camadas; 

o importar e exportar atributos e geometrias; 

o converter texto para número e vice-versa. 

Consulta de Atributos 

Como cada feição em uma camada vetorial possui uma 

linha relacionada na Tabela de Atributos, torna-se possível 

realizar consultas de atributos específicos com facilidade 

através da interface gráfica do software. As consultas podem 

ser feitas através de expressões lógicas que utilizam, além 

dos valores dos atributos, operadores Aritméticos, 

Relacionais e Lógicos (Figura 12) e funções matemáticas 

que permitem calcular, por exemplo, a área, o perímetro e a 

densidade demográfica de uma região. 

 
Operador Significado 

+ Adição 

- Subtração 

* Multiplicação 

/ Divisão 

% Resto da divisão 

^ Potência 

> Maior 

< Menor 

>= Maior ou igual 

<= Menor ou igual 

= Igual 

<> Diferente 

AND E 

OR OU 

FIGURA 12 
TABELA DE OPERADORES ARITMÉTICOS, RELACIONAIS E LÓGICOS 

 

A Figura 13 ilustra uma expressão lógica utilizada para 

selecionar as quadras de Brasília que possuem uso 

Residencial e Renda superior a R$ 10.000,00. O resultado 

pode ser visto na Figura 14. 

 



 
FIGURA 13 

EXPRESSÃO LÓGICA PARA SELEÇÃO DE FEIÇÕES 

 

 
FIGURA 14 

RESULTADO DA CONSULTA – RESIDÊNCIAS COM RENDA SUPERIOR A 10000 

 

Mapas Temáticos 

A organização de informações na tela do computador é 

o principal fator que influencia na qualidade das avaliações 

espaciais, visto que, quanto mais simples os dados forem 

representados para o usuário, mais rapidamente ele poderá 

chegar a conclusões e tomar decisões. É muito mais fácil 

para o projetista, por exemplo, saber qual é a cidade com 

maior número de habitantes através de um mapa que 

represente o estado inteiro de uma cor e a cidade com essa 

característica de outra, do que através de uma lista com todas 

as cidades, na qual ele precise procurar dentre elas a que tem 

o número de habitantes maior. 

Os mapas temáticos são a resposta para se obter uma 

boa organização de informações, pois permitem uma análise 

visual das informações existentes na Tabela de Atributos de 

uma camada. Em um mapa temático, camadas adicionais 

também podem ser visualizadas para melhorar o 

entendimento. 

O Quantum GIS possibilita a criação de mapas 

temáticos de quatro estilos distintos: 

 Símbolo simples: todas as feições possuem as 

mesmas características, cor, preenchimento, etc. 

(Figura 15); 

 Categorizado: as feições são coloridas de acordo 

com o valor de uma coluna da Tabela de Atributos 

escolhida pelo usuário. Cada valor único possui 

uma cor específica em uma escala dégradé. A 

figura 16 mostra um mapa categorizado pela coluna 

(campo) que define o “USO” da quadra; 

 Graduado – as feições são coloridas de acordo com 

o valor de uma coluna da Tabela de Atributos 

escolhida pelo usuário. É definida uma quantidade 

de Classes para o mapa e as informações são 

agrupadas nestas classes de acordo com o valor da 

coluna escolhida. Existem vários modos para 

definir as classes: Intervalor Igual, Quantil 

(contagem igual), Quebras Naturais, Desvio Padrão 

e Quebras Claras. A figura 17 mostra um mapa 

graduado pelo campo “POPULACAO” dividido em 

5 classes no modo Quantil; 

 Baseado em regra – o usuário indica a regra 

utilizada para definir cada classe, bem como as 

características de cada classe. A figura 18 ilustra 

um mapa baseado em regra que usa os valores do 

campo “RENDA”. 

 

 
FIGURA 15 

MAPA TEMÁTICO DE SÍMBOLO SIMPLES 

 



 
FIGURA 16 

MAPA TEMÁTICO CATEGORIZADO PELO ATRIBUTO “USO” 

 

 
FIGURA 17 

MAPA TEMÁTICO GRADUADO PELO ATRIBUTO “POPULACAO” EM 5 

CLASSES NO MODO QUANTIL 

 

 
FIGURA 18 

MAPA TEMÁTICO BASEADO EM REGRA DO ATRIBUTO “RENDA” 

 

 

 

 

Georreferenciamento de imagens 

Em um Sistema de Informações Geográficas, todas as 

imagens utilizadas devem ser georreferenciadas, ou seja, 

devem ter uma posição geográfica bem definida. 

Muitas vezes precisamos inserir em nossos projetos 

imagens que não estão georreferenciadas como, por 

exemplo, mapas escaneados. Mesmo imagens de satélites 

que já estão georreferenciadas, como as de sensoriamento 

remoto, muitas vezes precisam de um pequeno ajuste. Os 

satélites possuem uma deriva em relação à sua orbita 

nominal que é corrigida de tempos em tempos. Esta 

distância pode chegar a alguns quilômetros de distância e 

afetar o posicionamento das informações. A solução para 

estes problemas é realizar o georreferenciamento das 

imagens utilizando ferramentas existentes no próprio SIG. 

O georreferenciamento de imagens é uma transformação 

geométrica que relaciona as coordenadas (linha e coluna) de 

uma imagem jpg, bmp ou tif, por exemplo, com as 

coordenadas geográficas (latitude e longitude) ou 

coordenadas planas (x e y) de um mapa com o auxílio de 

pontos de controle. No QGIS a ferramenta 

“Georreferenciador” se encontra no menu “Raster”. 

 Curvas de Nível e Mapa de Declividade 

Curvas de nível e mapas de declividade também podem 

ser representados em SIGs, mas para isso é necessário que as 

imagens utilizadas contenham dados topográficos. Imagens 

desse tipo foram obtidas pela Missão Topográfica de Radar 

Transportado (Shuttle Radar Topography Mission - SRTM) 

da National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

e estão disponíveis pelos sites da NASA, Empresa Brasileira 

de Pesquisa Agropecuária (EMBRAPA) e INPE. 

No QGIS, para criar curvas de nível, deve-se converter 

as coordenadas da imagem SRTM de geográficas para UTM 

e depois utilizar a ferramenta “Contorno”, localizada no 

menu “Raster” opção “Extração”. 

No QGIS, a opção para gerar Mapas de Declividade está 

disponível no menu “Raster”, opção “Análise”, ferramenta 

“MDE (Modelo Digital de Elevação)” opção “Declividade”. 

Modelo Numérico do Terreno 

Segundo a referência [2], um Modelo Numérico de 

Terreno (MNT) é uma representação matemática 

computacional da distribuição de um fenômeno espacial que 

ocorre dentro de uma região da superfície terrestre (Figura 

19). Dados de relevo, informação geológicas, levantamentos 

de profundidades do mar ou de um rio, informação 

meteorológicas e dados geofísicos e geoquímicos são 

exemplos típicos de fenômenos representados por um MNT. 

 



 
FIGURA 19 

MODELO NUMÉRICO DO TERRENO - ALTIMETRIA 

 

Dentre alguns usos do MNT pode-se citar: 

 armazenamento de dados de altimetria para gerar 

mapas topográficos; 

 análises de corte aterro para projeto de estradas e 

barragens; 

 elaboração de mapas de declividade e exposição 

para apoio a análise de geomorfologia e 

erodibilidade; 

 apresentação tridimensional (em combinação com 

outras variáveis). 

Para a representação de uma superfície real no 

computador é indispensável a elaboração e criação de um 

modelo digital, que pode estar representado por equações 

analíticas ou uma rede (grade) de pontos, de modo a 

transmitir ao usuário as características espaciais do terreno.  

A criação de um modelo numérico de terreno 

corresponde a uma nova maneira de enfocar o problema da 

elaboração e implantação de projetos. A partir dos modelos 

(grades) pode-se calcular diretamente volumes, áreas, 

desenhar perfis e secções transversais, gerar imagens 

sombreadas ou em níveis de cinza, gerar mapas de 

declividade e aspecto, gerar fatiamentos nos intervalos 

desejados e perspectivas tridimensionais. 

 O processo de geração de um modelo numérico de 

terreno pode ser dividido em 2 etapas: (a) aquisição das 

amostras ou amostragem e (b) geração do modelo 

propriamente dito ou interpolação. Após a geração do 

modelo, pode-se desenvolver diferentes aplicações [2]. 

Geocodificação de Endereços 

Geocodificação de endereços compreende a conversão 

de endereços (por exemplo, “Rua da Consolação, 930. 

Consolação. São Paulo”) em coordenadas geográficas ou 

planas e sua localização em uma camada vetorial. No 

Software Quantum GIS esse processo é possível com o uso 

do plug-in MMQGIS que torna possível localizar endereços 

utilizando a Application Programming Interface (API) do 

Google Maps. 

 

 

 

Uso de Imagens de Sensoriamento Remoto 

As imagens matriciais são obtidas e tratadas de diversas 

formas. Elas podem ser adquiridas em várias resoluções de 

forma gratuita ou paga por meio de instituições como 

NASA, INPE, entre outras. As imagens criadas por 

sensoriamento remoto têm utilidades muito convenientes e 

alguns aspectos delicados de se trabalhar. Por essa razão, 

merecem atenção especial dentre os conceitos introdutórios 

da tecnologia SIG. 

Segundo a referência [12], sensoriamento remoto é o 

“processo de captação de informações dos fenômenos e 

feições terrestres, por meio de sensores, sem contato direto 

com os mesmos, associado a metodologias e técnicas de 

armazenamento, tratamento e análise destas informações”. 

Nesse processo, aparelhos chamados sensores remotos são 

acoplados a satélites ou aeronaves e enviam ondas de 

diversos comprimentos para superfície terrestre. Cada objeto 

atingido pela onda reflete uma quantidade de energia que é 

captada pelo sensor, “objetos claros refletem muita energia 

(por exemplo, solo exposto) enquanto objetos escuros (por 

exemplo, água sem sedimentos) refletem pouca energia”.  

Uma imagem de sensoriamento remoto colorida é 

resultante da combinação das três cores básicas (azul, verde 

e vermelho), associadas através de filtros às imagens 

individuais obtidas em diferentes comprimentos de onda. 

Cada imagem individual é conhecida como banda (Figura 

20) e o SIG dispõe de ferramentas que permitem a 

composição delas. É necessário especificar ao software a 

ordem na qual as bandas serão compostas, em virtude de 

cada combinação resultar em uma imagem que destaque 

uma característica específica da superfície retratada. A 

referência [13], por exemplo, indica as bandas 5, 3 e 4 

(vermelho, verde e azul) como as melhores bandas para o 

estudo do uso do solo e expansão urbana [14]. 

 

 
FIGURA 20 

BANDAS 3, 4 E 5 DE UM SATÉLITE [4] 

 

 ESTUDO DE CASO NO QGIS 

Neste estudo de caso pretende-se elaborar um mapa 

temático, utilizando o software QGIS 2.0.1 Dufour, que 

indique quais são os edifícios do Campus Higienópolis da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie que dispõem de 

bibliotecas e salas de aulas. O objetivo é analisar como as 

ferramentas citadas neste artigo podem ser úteis para a 

elaboração de mapas.  



Para o estudo, tem-se os seguintes dados: 

 Imagem georreferenciada da região de estudo 

fornecida pela Empresa Paulista de 

Planejamento Metropolitano S.A. 

(EMPLASA) em formato GeoTiff no SRC 

EPSG:29183 - SAD69 / UTM zone 23S 

(deprecated) (Figura 21); 

 Mapa do campus não georreferenciado em 

formato pdf (Figura 22); 

 Tabela de atributos (Figura 23) no formato 

.xlsx com os seguintes dados: ID 

(identificador); número novo do prédio; 

número antigo do prédio; uso; área construída; 

quantidade de salas; quantidade de 

laboratórios; quantidade de sanitários; se tem 

ou não biblioteca e capacidade dos auditórios.  

 

 
FIGURA 21 

IMAGEM MATRICIAL DA REGIÃO EM ESTUDO [15] 

 

 
FIGURA 22 

MAPA DOS PRÉDIOS DO CAMPUS 

 

 

 
FIGURA 23 

TABELA DE DADOS DOS PRÉDIOS DO CAMPUS 

 
Em primeiro lugar, o mapa em pdf foi georreferenciado 

em relação à imagem da EMPLASA utilizando o mesmo 

SRC dela. O resultado é a imagem em formato GeoTiff vista 

na Figura 24 sobreposta à imagem da EMPLASA. Note que 

após o georreferenciamento o próprio software rotacionou a 

nova imagem de acordo com o SRC utilizado. 

 

 
FIGURA 24 

IMAGEM COM DUAS CAMADAS GEORREFERENCIADAS 

 

O próximo passo foi a criação de uma nova camada 

vetorial de polígonos salva com o nome predios_mack.shp 

(Figura 25). Esta camada foi criada com o mesmo SRC da 

camada base do projeto e um único atributo (ID) para cada 

feição. 

 Cada feição criada recebeu um ID igual ao da primeira 

coluna da tabela de dados, para que a união fosse possível 

mais adiante. O shapefile predios_mack pode ser visto na 

Figura 26. 

 



 
FIGURA 25 

CAMADA VETORIAL SOBREPOSTA AO MAPA DOS PRÉDIOS DO CAMPUS 

 

 
FIGURA 26 

CAMADA VETORIAL COM OS PRÉDIOS DO CAMPUS 

 

Em seguida, utilizando as ferramentas de edição de 

tabelas do QGIS, a tabela de dados (exportada pelo Excel no 

formato csv) foi unida às feições da camada criada 

utilizando a coluna ID como atributo comum. Assim, a 

camada prédios_mack se tornou um material de consulta e 

análise, pois suas feições representam prédios do campus e 

tem as informações da tabela acopladas a elas.  

Por fim, foi realizada a consulta de atributos necessária 

para criar o mapa temático desejado. Como o objetivo era 

criar um mapa que mostrasse os edifícios que tem 

bibliotecas e salas de aulas disponíveis, esses foram os dois 

atributos utilizados na consulta vista na Figura 27. 

 

 
FIGURA 27 

CONSULTA DE ATRIBUTOS NO QUANTUM GIS 

 

Selecionada a expressão, foi possível visualizar na tela 

do QGIS o mapa temático visto na Figura 28. Neste mapa, 

em amarelo estão indicadas as feições que tem biblioteca e 

salas de aula, ou seja, 7 das 33 feições. Note que prédios que 

possuem apenas bibliotecas ou salas de aula não foram 

selecionados, mas apenas os que possuem ambas. 

 

 

  
FIGURA 28 

RESULTADO DE CONSULTA NO QUANTUM GIS 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS 

As ferramentas disponíveis no software Quantum GIS 

corresponderam às expectativas criadas durante a revisão 

bibliográfica, pois tornaram possível georreferenciar 

imagens, criar e editar camadas, consultar atributos e 

elaborar um mapa temático.  

Analisando o mapa obtido, nota-se que as feições que 

sinalizam os prédios com bibliotecas e salas de aula são 7 de 



33, ou seja, 7 dos prédios do campus possuem essas 

características. É importante levar em consideração que 

algumas feições representam mais de um edifício, isso foi 

necessário porque a tabela de dados indicava os atributos de 

alguns deles em conjunto. A feição número 5, por exemplo, 

indica dois prédios, o 5 e o 6, portanto, através desse 

polígono pode-se concluir apenas que pelo menos um dos 

dois prédios possui biblioteca e sala de aula, mas não se sabe 

qual deles ou se ambos possuem. O mesmo acontece com os 

polígonos 14, 16, 44 e 48. Entretanto, essa imprecisão não é 

consequência do software e sim dos dados obtidos e para 

corrigir esse erro seria necessário que os dados dos prédios 

coletados em conjunto fossem individualizados. 

CONCLUSÃO 

Neste artigo foram abordados os conceitos básicos do 

Sistema de Informações Geográficas. Inicialmente foi 

esclarecido que o termo refere-se a uma tecnologia e que a 

mesma possui diversos componentes. 

Em seguida, foi discutida a estrutura de um SIG e 

apresentados os principais softwares livres e comerciais 

disponíveis, assim como suas principais ferramentas. O 

software Quantum GIS e o estudo de caso foram utilizados 

para demonstrar o uso de tais ferramentas. 

Tendo em vista os aspectos observados no estudo de 

caso, nota-se que investigações e conclusões que envolvem 

localização podem ser elaboradas de forma prática, rápida e 

consequentemente mais barata quando se utiliza um SIG na 

contextualização de informações geográficas.  

Portanto, a geotecnologia SIG, por dispor de múltiplas 

ferramentas de edição, conversão e visualização de diversos 

tipos de dados, contribui de forma inovadora na solução de 

problemas espaciais, pois permite ao usuário que ele 

“brinque” com imagens, gráficos e tabelas de forma que os 

limites visuais existentes sejam ultrapassados. Isso 

comprova a eficácia e importância do SIG para sociedade, 

uma vez que, sua utilidade vai desde a resolução de 

problemas em áreas de pequenas dimensões, como o campus 

da Universidade, até áreas de grande dimensão, como países 

e continentes.  

Devido a esses fatores, conclui-se que o assunto deve 

ser desenvolvido cada vez mais, a fim de que, a quantidade e 

a qualidade dos estudos geográficos cresçam para servir de 

auxílio a administradores e governantes na tomada de 

decisões. 
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