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Resumo  O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

(IBGE) disponibiliza gratuitamente diversas informações 

geográficas, como as informações do Censo Demográfico, 

por exemplo, na forma de tabelas estatísticas, imagens 

orbitais, desenhos vetoriais (shapefiles), etc. Tais 

informações, aliadas a um Sistema de Informações 

Geográficas (SIG), proporcionam uma gama de soluções 

para projetos de engenharia, urbanismo, logística, 

agronegócio, prevenção de desastres naturais, serviços 

públicos e muitas outras áreas. Este artigo define alguns 

conceitos básicos de Cartografia e Geoprocessamento e 

ilustra detalhadamente como as informações do IBGE 

podem ser utilizadas em um projeto de geoprocessamento. 

Realizada dois estudos de caso mostrando como as 

informações do Censo Demográfico 2010 podem ser usadas 

para geração de Mapas Temáticos referentes à Densidade 

Demográfica da Região Metropolitana de São Paulo 

(RMSP). 
 

Palavras Chaves  Geoprocessamento, Geotecnologias, 

Sistema de Informações Geográficas (SIG), Instituto 
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INTRODUÇÃO 

A informação é, sem dúvida, um elemento essencial 

para praticamente tudo o que se faz na vida e, aliada à 

tecnologia, se torna uma ferramenta facilitadora para 

alcançar êxito e sucesso em projetos de engenharia. Entre as 

ferramentas que coletam e analisam informações, tem-se o 

Geoprocessamento, disciplina que vem se destacando no 

mundo todo, principalmente a partir da década de 80, devido 

aos grandes avanços da microinformática e dos sistemas de 

informação [1].  

O Geoprocessamento consiste na utilização de técnicas 

computacionais e matemáticas para obter e analisar 

informações espaciais através do uso de Geotecnologias. As 

Geotecnologias envolvem desde um conjunto de tecnologias 

responsáveis pela coleta de imagens geográficas, como o 

Sensoriamento Remoto e o Sistema de Posicionamento 

Global (Global Positioning System – GPS), o 

armazenamento destes dados em Bancos de Dados 

Geográficos, até o processamento e análise das informações 

com a geração de mapas digitais através de Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG), entre outras coisas [2]. 

Um SIG é composto por hardware, software, 

informação espacial e procedimentos computacionais e tem 

o objetivo de associar informações geográficas e dados de 

uma determinada região a mapas e plantas correspondentes. 

Por exemplo, pode-se associar dados sociais, ambientais e 

econômicos em um mapa temático com o intuito de estudo, 

gestão, investigação e solução de problemas. São exemplos 

de SIGs gratuitos: Spring, gvSIG, Quantum GIS (o qual será 

utilizado como ferramenta para os estudos de caso deste 

artigo), entre outros. Já dentre os sistemas proprietários 

existe o ArcGIS, o Autodesk Map3D e o Bentley Map, entre 

outros. 

A utilização de um SIG demanda informações espaciais 

que são disponibilizadas gratuitamente em vários sites, 

muitos governamentais, como o site do Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Nesse site é possível 

encontrar dados sobre Geodésia, Geografia, Recursos 

Naturais, Pesquisas e Censos.  No link de Estatísticas é 

possível fazer download de pesquisas estruturais e censos, 

entre outros. Já no link de Geociências é possível fazer o 

download de cartas, imagens aéreas e orbitais, mapas, 

malhas, atlas, arquivos do Google Earth, e assim por diante 

[3]. 

As informações do site do IBGE estão dispostas em 

diversos formatos. Dentre eles, estão os arquivos do tipo 

shapefile utilizados para representar feições (elementos 

gráficos como pontos, linhas e polígonos). Estas feições são 

georreferenciadas, isto é, possuem uma posição geográfica 

bem determinada, e podem ser relacionadas a diversos tipos 

de informações (rios, estradas, cidades, cadastro urbano, 

aeroportos, etc.) [4]. Outro formato de arquivo são planilhas 

digitais do Microsoft Excel as quais contém informações 

(numéricas ou alfanuméricas) associadas às feições 

existentes nos arquivos shapefile.  

As informações dos arquivos shapefile e das planilhas 

Excel estão relacionadas por meio de um determinado 

código, ou seja, cada linha na planilha Excel se relaciona a 

uma feição no arquivo shapefile através de um código 

específico. 

Os dados censitários do IBGE são relevantes para 

confecção de projetos de Engenharia e de diversos 



segmentos profissionais: estudo socioeconômico de uma 

população, investigação de fenômenos e problemas 

demográficos de uma região, administração otimizada de 

uma cidade de forma a indicar em quais áreas se faz 

necessário a construção de hospitais, escolas, entre outras 

aplicações. No entanto, o entendimento do Dicionário de 

Dados (Base de Informações) do IBGE não é trivial se o 

usuário não possuir uma sólida experiência no assunto. Além 

disso, é complicado ao usuário leigo compreender como as 

feições de um shapefile e as informações das planilhas 

podem unir-se em um SIG gerando, por exemplo, um mapa 

temático.  

O Dicionário de Dados do IBGE referente ao Censo 

Demográfico de 2010, por exemplo, consiste num 

documento digital no formato Adobe PDF com mais de 200 

páginas as quais detalham a forma como as informações 

estão organizadas e o significado de cada coluna dos 

arquivos Excel. Considerando todas as planilhas Excel 

disponibilizadas pelo IBGE, tem-se aproximadamente 1200 

colunas, com diversos dados da população coletadas no 

Censo 2010. 

As informações disponibilizadas pelo IBGE precisam 

passar por alguns ajustes antes de serem aplicadas em um 

SIG de maneira que o mesmo consiga processar as 

informações adequadamente. É necessário muitas vezes que 

as informações passem por um software de Banco de Dados, 

por exemplo, o Microsoft Access, para agrupar as 

informações por distrito, subdistrito ou município e, após 

isso, transferidas para o formato Comma-Separated Values 

(CSV), ou seja, valores separados por vírgula. Em seguida, 

essas informações precisam ser editadas para substituição da 

vírgula pelo ponto decimal. Por fim, no SIG outros pequenos 

ajustes no título das colunas e formato dos campos (inteiro, 

real, texto e data) se fazem necessários. 

As várias dificuldades encontradas pelo usuário leigo na 

interpretação e utilização dos dados do IBGE tornam-se 

empecilhos que resultam na desistência do mesmo em 

aplicar tais informações em seus projetos e, 

consequentemente perdem uma ótima solução contemplada 

pelo Geoprocessamento. 

O objetivo geral do presente estudo é identificar quais 

informações georreferenciadas estão disponíveis no site do 

IBGE, como as mesmas estão organizadas e como tais 

informações podem ser aplicadas em um SIG para a 

elaboração de projetos em diversas áreas do saber. 

Os objetivos específicos que visam atender os objetivos 

gerais são: 

 denotar os conceitos básicos de Cartografia e 

Geoprocessamento e a sua importância no 

desenvolvimento de projetos;  

 estudar a forma como os dados georreferenciados do 

site IBGE estão distribuídos (mapas, dados estatísticos, 

etc.); 

 interpretar os termos, símbolos e códigos técnicos 

utilizados pelo IBGE; 

 estudar a forma de utilização das informações espaciais 

do IBGE em um SIG; 

 realizar estudos de caso baseado nos dados do Censo 

2010, gerando mapas temáticos. 

CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO 

A utilização do Geoprocessamento demanda técnicas 

matemáticas e computacionais, fornecidas pelos SIGs, para 

tratar e analisar as informações e processos existentes no 

espaço geográfico. Desta forma, há uma grande relação entre 

Geoprocessamento e Cartografia. A Cartografia propõe um 

modelo que visa a representação de dados referente aos 

processos que figuram no espaço geográfico. Portanto, o 

Geoprocessamento e a Cartografia se relacionam em razão 

do estudo do espaço geográfico por meio da representação, 

tratamento e análise do mesmo [5]. 

Não é objetivo deste artigo aprofundar os 

conhecimentos na área cartográfica, mas apenas estabelecer 

alguns conceitos básicos sobre aspectos geográficos 

referentes a Cartografia e Georreferenciamento. 

Para representar a superfície terrestre em um mapa 

encontram-se dois problemas: 

1. a Terra é um objeto em três dimensões (3D) com 

superfície curva e precisa ser representada em duas 

dimensões (2D) com superfície plana, no papel e na tela 

do computador; 

2. a superfície terrestre é muito irregular e precisa ser 

aproximada por modelos matemáticos como, por 

exemplo, um geoide ou um elipsoide de revolução. 

O geoide consiste na superfície equipotencial do campo 

gravitacional terrestre, se aproximando do nível médio dos 

mares, enquanto o elipsoide consiste na representação da 

superfície terrestre a partir de um elipsoide de revolução. 

Embora o elipsoide seja uma aproximação grosseira da 

superfície terrestre, ela é a mais utilizada devido à 

complexidade da superfície geoidal [4][5]. Na Figura 1 é 

possível observar a superfície terrestre, a superfície do 

geoide e a superfície do elipsoide. 

 

 
FIGURA 1 

SUPERFÍCIE TERRESTRE, GEOIDE E ELIPSOIDE [6] 



Existem diversas definições de elipsoides com eixos a e 

b de diferentes tamanhos. Cada região do mundo utiliza o 

elipsoide que mais se aproxima da superfície local. Um 

ponto, conhecido como Datum, onde a diferença entre o 

geoide e o elipsoide é a menor possível, é escolhido como 

referência para definir as distâncias, altitudes e aceleração da 

gravidade dos pontos em um mapa. No Brasil, diversos Data 

(plural de Datum) já foram utilizados: Córrego Alegre, South 

America Datum (SAD69) e Sistema de Referência 

Geocêntrico para as Américas 2000 (SIRGAS2000). 

Para representar a superfície curva da Terra em um 

plano são utilizadas as Projeções Cartográficas. Dentre as 

várias projeções cartográficas existentes é possível destacar 

a projeção plana ou azimutal, a projeção cônica e a projeção 

cilíndrica. A projeção mais utilizada em Geoprocessamento 

é a Universal Transversa de Mercator (UTM) ilustrada na 

Figura 2. 

 

 
FIGURA 2 

PROJEÇÃO UNIVERSAL TRANSVERSA DE MERCATOR (UTM) [7] 

 

As coordenadas geográficas são determinadas a partir 

de linhas imaginárias traçadas sobre o globo terrestre em 

relação à linha do Equador e ao meridiano de Greenwich. A 

partir da intersecção de um meridiano (linhas 

perpendiculares ao Equador) com um paralelo (linhas 

paralelas ao Equador) é possível localizar um ponto na 

superfície da Terra. Com isso, é possível definir três 

informações de referência para localização: latitude, 

longitude e altitude (Figura 3). 

 

 
FIGURA 3 

COORDENADAS GEOGRÁFICAS [8] 

 

A latitude é a distância, medida em graus, sobre um 

meridiano a partir da linha do Equador a um ponto qualquer 

da superfície da Terra. Ela varia de 0° a 90° podendo ser 

Norte ou Sul, considerando a linha do Equador como origem 

(0°) [9]. A longitude é a distância, medida em graus, sobre 

um paralelo a partir do meridiano de Greenwich até um 

ponto qualquer da superfície terrestre. Ela varia de 0° a 180° 

podendo ser Leste ou Oeste, considerando o meridiano de 

Greenwich como origem (0°) [9]. 

Para que uma imagem possa ser utilizada em um SIG, 

ela precisa estar georreferenciada, ou seja, precisa ter uma 

posição geográfica bem definida em um determinado 

Sistema de Referência de Coordenadas (SRC), que inclui um 

Datum e um Sistema de Projeção. Muitas imagens da cidade 

de São Paulo, que está na zona UTM 23, utilizam como 

SRC, por exemplo, o SAD69/UTM 23S. 

QUANTUM GIS (QGIS) 

O Sistema de Informações Geográficas utilizado neste 

artigo é o Quantum GIS (QGIS). Este é um SIG gratuito e de 

código aberto, desenvolvido pela Open Source Geospatial 

Foundation (OSGeo), uma organização sem fins lucrativos 

fundada em 2006 com a missão de apoiar e promover o 

desenvolvimento de tecnologias e dados geoespaciais 

gratuitos. O QGIS possui versões para Linux, Unix, Mac 

OSX, Windows e Android e suporta inúmeros formatos de 

imagens vetoriais e matriciais (raster) e banco de dados. 

Os projetos desenvolvidos no QGIS são constituídos por 

diversas camadas (layers) sobrepostas que podem ser ligadas 

ou desligadas de acordo com as necessidades do usuário. 

Estas camadas podem ser vetoriais ou matriciais e 

representam informações como rios, estradas, curvas de 

nível, loteamento urbano, uso de solo, imagens de satélite, 

etc. O controle destas camadas é realizado por meio da 

janela “Camadas” localizado no lado esquerdo da tela do 

software (Figura 4). 

 

 
FIGURA 4 

CONTROLE DE CAMADAS NO QUANTUM GIS 

 

As imagens matriciais ou raster são formadas por uma 

matriz de linhas e colunas, que definem pontos denominados 

pixels (picture cell) ao se cruzarem. Um exemplo de imagem 

matricial é a imagem orbital fornecida por satélites. As 

imagens matriciais possuem uma resolução espacial. Quanto 

maior a resolução maior será a nitidez e o detalhamento da 



imagem. Por exemplo, uma resolução de 0,5m indica que 

cada ponto da imagem equivale a 50cm. O armazenamento 

de imagens matriciais se dá no formato Geotiff. 

As imagens vetoriais são formadas por feições 

geométricas (pontos, linhas e polígonos) que são 

armazenadas no sistema de acordo com suas coordenadas. 

Tais imagens podem denotar, por exemplo, limites de 

municípios, estradas, rios, etc. Os dados vetoriais de feições 

geográficas, posição, formato e atributos são armazenados 

em um formato de arquivo denominado shapefile [10].  

É possível associar camadas vetoriais e tabelas de 

atributos a partir de um campo comum aos dois a fim de 

gerar um componente gráfico ou mapa com vínculos aos 

registros selecionados de uma tabela [11]. 

 

 
 

 
FIGURA 5 

CAMADA VETORIAL E SUA TABELA DE ATRIBUTOS 

 

No exemplo da Figura 5, a feição marcada em amarelo 

na camada vetorial que representa as Quadras de Brasília 

tem seus atributos destacados com uma linha azul na Tabela 

de Atributos. As informações da Tabela de Atributos podem 

ser utilizadas para gerar Consultas e Mapas Temáticos, entre 

outras coisas. No site do IBGE é possível encontrar diversos 

arquivos shapefiles para download e também diversos dados 

no formato Excel que podem ser utilizados para criar 

Tabelas de Atributos. 

 

 

UTILIZANDO DADOS DO IBGE EM UM SIG 

Para utilizar dados do IBGE em um SIG é necessário 

seguir alguns procedimentos básicos. Primeiramente, é 

necessário efetuar o download das informações espaciais 

disponíveis no site do IBGE. Na página inicial do IBGE 

(http://www.ibge.gov.br) existe um link para o download de 

informações e, na página de download, é permitido escolher 

entre informações Estatísticas ou Geociências, conforme 

mostra a Figura 6. Também é possível acessar as 

informações através de File Transfer Protocol (FTP) no 

endereço ftp://ftp.ibge.gov.br/. 

 

 
FIGURA 6 

PÁGINA DE DOWNLOADS DO IBGE [3] 

 

 Neste artigo serão utilizados como exemplo os dados 

da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) levantados 

pelo Censo Demográfico 2010. Neste caso, o IBGE fornece 

arquivos nos formatos Excel, shapefile, csv e pdf, entre 

outros. O caminho para chegar até estes arquivos está 

ilustrado nas figuras 7 e 8. 

 

 
FIGURA 7 

CAMINHO PARA O DOWNLOAD DE ESTATÍSTICAS DO CENSO 2010 [12] 

 

 
FIGURA 8 

CAMINHO PARA O DOWNLOAD DE SHAPEFILES DO CENSO 2010 [13] 

 

As informações baixadas estão compactadas em 

arquivos ZIP e devem ser descompactadas antes do uso. O 

arquivo “SP_Capital.zip” possui informações estatísticas 

(população, domicílios, renda, etc.), em arquivos Excel ou 

CSV, referentes à capital de São Paulo. O arquivo 



“SP_Exceto_a_Capital.zip” possui informações estatísticas 

dos demais municípios de São Paulo. O arquivo 

“1_Documentacao_Agregado_dos_setores_2010.zip” possui 

a documentação referente aos arquivos de estatísticas: Base 

de Informações, coleta de dados, variáveis estatísticas, 

conteúdo de cada arquivo, código IBGE, etc. O arquivo 

“sp.zip” possui shapefiles do estado de São Paulo divididos 

em Setores Censitários, Distritos, Subdistritos e Municípios. 

Em seguida, é necessário entender como os dados 

baixados estão organizados. Nos arquivos Excel, por 

exemplo, cada linha corresponde a um Setor Censitário e os 

títulos das colunas (V001, V002, V003, ...) indicam a 

variável estatística discriminada pela coluna. Para entender o 

significado das variáveis estatísticas, é necessário consultar a 

Base de Informações que está no arquivo “Base de 

Informações por Setor Censitário Censo 2010 - Universo 

novo.pdf” disponível no arquivo 

“1_Documentacao_Agregado_dos_setores_2010.zip”. Por 

exemplo, no arquivo “Domicilio01_SP1.xls”, visto 

parcialmente na Figura 9, a coluna C corresponde à variável 

V001 que, de acordo com o dicionário de dados da Base de 

Informações (página 45), indica a quantidade de “Domicílios 

Particulares e Domicílios Coletivos” existentes em cada 

setor. 

 

 
FIGURA 9 

EXEMPLO DE PLANILHA EXCEL [12] 

 

A definição do que é considerado “Domicílio 

Particular” e “Domicilio Coletivo” está na página 18 da Base 

de Informações. Esta definição é importante, pois pode gerar 

dúvidas para o usuário. Domicílios coletivos, por exemplo, 

englobam hotéis, motéis, camping, pensões, penitenciárias, 

presídios, casas de detenção, quartéis, postos militares, 

asilos, orfanatos, conventos, hospitais, entre outros. 

Como se pode perceber na Figura 9, a coluna A do 

arquivo “Domicilio01_SP1.xls” contém o código do Setor 

Censitário do IBGE com 15 dígitos. Na página 37 da Base 

de Informações tem-se a descrição da forma como os 

códigos dos setores censitários estão organizados (Figura 

10). Neste código, por exemplo, o Estado de São Paulo (UF) 

possui código 35 e a cidade de São Paulo possui código 

50308. O código IBGE é utilizado para associar as feições 

de um arquivo shapefile com os dados estatísticos. 

 

 
FIGURA 10 

FORMATO DO CÓDIGO DO SETOR CENSITÁRIO DO IBGE [12] 

 

Para utilizar as informações do IBGE em um SIG, o 

primeiro passo é selecionar as variáveis estatísticas de 

interesse, que podem estar espalhadas em diversos arquivos, 

e reuni-las em uma única planilha. Em seguida, pode-se 

filtrar ou agrupar informações com o auxílio de um software 

de Banco de Dados como o Microsoft Access, por exemplo. 

O passo seguinte é associar os dados às feições 

correspondentes em um shapefile e, por fim, efetuar as 

análises e gerar os mapas necessários. Todo este 

procedimento será ilustrado a seguir em dois estudos de 

caso. 

ESTUDO DE CASO 1 – MAPA DE DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA DOS SETORES CENSITÁRIOS DA 

RMSP  

O objetivo deste primeiro estudo de caso é elaborar um 

mapa temático de Densidade Demográfica dos setores 

censitários pertencentes à Região Metropolitana de São 

Paulo, a partir das informações contidas no Censo 2010. 

Para isto será utilizado o software de SIG gratuito QGIS 

2.0.1 Dufour. A intenção deste estudo é ilustrar passo a 

passo como as informações do IBGE podem ser utilizadas 

em um projeto que utiliza técnicas de Geoprocessamento.  

Para este estudo, será utilizada a variável estatística 

V002 dos arquivos “Domicilio02_SP1.xls” (capital) e 

“Domicilio02_SP2.xls” (demais municípios exceto capital) 

que contém a quantidade de “Moradores em Domicílios 

Particulares Permanentes” segundo a Base de Informações. 

Estes arquivos se encontram nas pastas compactadas 

“SP_Capital.zip” e “SP_Exceto_a_Capital.zip”. Além da 

coluna correspondente à variável estatística V002, também 

será utilizada a coluna “Cod_setor” que possui o código 

IBGE de cada setor e que será utilizada para associar as 

informações da planilha às feições do shapefile. O usuário 

deve criar uma planilha apenas com os dados destas duas 

colunas referentes à capital e ao interior e exporta-la no 

formato CSV (valores separados por vírgulas) (Figura 11). 

Em seguida, juntar as informações de capital e demais 

municípios em um único arquivo CSV. Caso haja 

informações incompletas (células vazias ou com um “X”), 

completar as informações antes de prosseguir. 

 



 
FIGURA 11 

PLANILHA COM DADOS DE POPULAÇÃO DO ESTADO DE SÃO PAULO NOS 

FORMATOS EXCEL E CSV 

 

No arquivo “sp.zip” baixado do site do IBGE na área de 

Geociências encontram-se 4 arquivos shapefiles referentes 

às feições de Municípios, Distritos, Subdistritos e Setores 

Censitários. Neste primeiro estudo de caso será utilizado o 

arquivo “35SEE250GC_SIR” referente aos Setores 

Censitários. O passo seguinte é abrir este shapefile no QGIS 

(Figura 12). 

 

 
FIGURA 12 

SHAPEFILE DE SETORES CENSITÁRIOS DE SÃO PAULO 

 

Agora é necessário importar o arquivo CSV com os 

dados estatísticos. Para isto pode-se utilizar a ferramenta 

“Adicionar uma Camada de Texto Delimitado” que está no 

menu “Camada” do QGIS (Figura 13). O resultado pode ser 

visualizado com a opção “Abrir Tabela de Atributos” do 

menu “Camada” (Figura 14). 

 

 
FIGURA 13 

ADICIONAR UMA CAMADA DE TEXTO DELIMITADO NO QGIS 

 

 
FIGURA 14 

TABELA DE ATRIBUTOS 

 

O passo seguinte é fazer a união das duas camadas: o 

shapefile de Setores Censitários e a tabela CSV com os 

dados estatísticos. A associação é feita através do Código do 

Setor que, na tabela CSV tem o nome “Cod” e no shapefile 

tem o nome “CD_GEOCODI”. Isto pode ser feito através do 

menu “Camada” opção “Propriedades” item “Uniões” 

(Figura 15). 

 

 
FIGURA 15 

UNIÃO DE CAMADAS 

 



Utilizando o menu “Arquivo”, opção “Salvar como...” 

consolidamos a união gerando um outro shapefile. Este novo 

arquivo possui todos os dados da Tabela de Atributos do 

shapefile antigo mais os dados estatísticos do arquivo CSV 

para todo os Estado de São Paulo. 

Em seguida, deve-se usar a ferramenta “Selecionar 

feições usando uma expressão” para selecionar apenas a 

Região Metropolitana de São Paulo por meio de uma 

expressão matemática. Esta expressão utiliza o código dos 

39 municípios da RMSP para filtrar apenas as feições 

desejadas. Lembre-se que o código do município é composto 

pelos 7 primeiros dígitos do código IBGE. A função “substr” 

consegue extrair apenas estes 7 dígitos e comparar com a 

lista de códigos dos municípios da RMSP (Figura 16). 

 

 
FIGURA 16 

FERRAMENTA DE SELEÇÃO DE FEIÇÃO POR EXPRESSÃO 

 

Agora, apenas as feições referentes à RMSP estão 

selecionadas. Através do menu “Arquivo” opção “Salvar 

seleção como” pode-se salvar apenas a RMSP em um outro 

shapefile. Como será necessário calcular a área das feições 

para depois calcular a densidade demográfica, pode-se 

aproveitar este momento para converter o Sistema de 

Referência de Coordenadas (SRC) de Latitude/Longitude 

para SAD69 / UTM zone 23S (deprecated), por exemplo 

(Figura 17). Assim, as áreas serão calculadas em m2. O 

resultado pode ser visto na Figura 18. 

 

 
FIGURA 17 

SALVAR SHAPEFILE E TROCAR SRC 

 

 
FIGURA 18 

SHAPEFILE COM OS SETORES CENSITÁRIOS DA RMSP 

 

Agora que se tem a RMSP isolada em um shapefile, em 

coordenadas UTM e com os dados estatísticos na Tabela de 

Atributos, pode-se utilizar a ferramenta “Calculadora de 

Campo” para efetuar o cálculo da Área das feições e sua 

Densidade Demográfica conforme ilustram as Figuras 19 e 

20 respectivamente. Vale observar que a área originalmente 

em m2 foi dividida por 10.000 para ser transformada em 

hectare. 

 



 
FIGURA 19 

CÁLCULO DA ÁREA EM HECTARE 

 

 
FIGURA 20 

CÁLCULO DA DENSIDADE DEMOGRÁFICA 

 

Após efetuar os cálculos de área e densidade é 

necessário ajustar o estilo da camada na sua janela de 

propriedades (Figura 21) para gerar o Mapa Temático de 

Densidade Demográfica ilustrado na Figura 22. 

 

 
FIGURA 21 

AJUSTAR ESTILO DA CAMADA 

 
 

 
FIGURA 22 

MAPA TEMÁTICO DE DENSIDADE DEMOGRÁFICA DE SETORES CENSITÁRIOS 

DA RMSP 

 

ESTUDO DE CASO 2 – MAPA DE DENSIDADE 

DEMOGRÁFICA DOS DISTRITOS DA RMSP 

O objetivo deste segundo estudo de caso é semelhante 

ao primeiro. Nele também será elaborado um mapa temático 

de Densidade Demográfica da Região Metropolitana de São 

Paulo, porém serão utilizados dados agrupados por Distritos 

ao invés de dados de Setores Censitários. 

Os dados serão agrupados com o auxílio do Microsoft 

Access. O primeiro passo é importar os dados do arquivo 

CSV para dentro do Access. Isto pode ser feito através da 

guia “Dados Externos”, clicando no botão de importar 

“Arquivo de Texto” e escolhendo o arquivo CSV. 

Após este procedimento, em geral, são criadas duas 

tabelas: uma com as informações importadas e outra com a 

lista de erros ocorridos na conversão. Estes erros são devido 

a informações em branco ou inválidas existentes no arquivo 

CSV (Figura 23). 

 



 
FIGURA 23 

ARQUIVO CSV IMPORTADO PARA O ACCESS 

 

Lembre-se que o 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. Para isto, pode-se criar uma “Consulta” no 

Access, agrupando os códigos de Setor e somando os dados 

de população (Figura 24). 

 

 
FIGURA 24 

ESTRUTURA DA CONSULTA NO ACCESS 

 

O resultado da consulta pode ser visto na Figura 25. 

 

 
FIGURA 25 

RESULTADO DA CONSULTA NO ACCESS 

 

Em seguida, deve-se exportar o resultado da consulta no 

formato CSV (Figura 26). 

 

 
FIGURA 26 

EXPORTANDO CONSULTA DO ACCESS 

 

A partir deste ponto, devem ser seguidos os mesmos 

passos utilizados para criar o mapa temático de Setores 

Censitários do primeiro estudo de caso. Devem ser utilizados 

o novo arquivo CSV que está com as informações separadas 

por Distritos e o shapefile “35DSE250GC_SIR” que possui 

as feições dos distritos. O resultado pode ser visto na Figura 

27. 

 

 
FIGURA 27 

DENSIDADE DEMOGRÁFICA DA RMSP POR DISTRITO 

 

ANÁLISE DE RESULTADOS  

Os estudos de caso apresentados mostraram como é 

possível utilizar as informações do IBGE em um software de 

SIG. Como exemplo, foram utilizadas informações 

censitárias devido à sua relevância em diversos tipos de 

projetos. Foi mostrado também que é necessário fazer alguns 

ajustes antes de aplicar as informações no SIG, assim como 

a interpretação do Dicionário de Dados do IBGE. 

Finalmente, foi mostrado como gerar um mapa temático 



referente a Densidade Demográfica da região Metropolitana 

de São Paulo com o apoio do software QGIS. 

CONCLUSÃO 

O presente estudo ilustra a aplicação de informações 

espaciais em um SIG, mais concretamente sobre a aplicação 

de informações geográficas disponibilizadas pelo IBGE no 

software Quantum GIS.  

Neste trabalho foram abordados conceitos de 

Geoprocessamento e Cartografia necessários para 

compreender o SIG, além de conceitos específicos acerca da 

maneira de extrair, interpretar, tratar, editar e exportar as 

informações espaciais do site do IBGE para o QGIS de 

maneira efetiva. Além disso, foram realizados dois estudos 

de caso para demonstrar o tema e objetivo do trabalho. 

Conclui-se que o Geoprocessamento é uma ferramenta 

com aplicação em diversas áreas do conhecimento e a 

utilização de um SIG é uma opção que beneficia diversos 

projetos, pois, é uma ferramenta prática para o tratamento e 

interpretação de informações. No entanto, a utilização de um 

software de SIG demanda de estudo, tanto referente ao 

software em si, quanto à correta utilização das informações 

espaciais. Vale ressaltar que as informações espaciais 

escolhidas para este estudo são referentes ao Censo devido à 

relevância que as informações censitárias possuem e o 

oferecimento de diversos apontamentos de fatores da 

população.   
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