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Consultas (filtros) no QGIS 
 
 
1. Introdução 
 
Um dos recursos mais utilizados nos SIGs é a capacidade de manipular os dados espaciais 
através de expressões lógicas gerando Consultas e Mapas Temáticos. 
 
 
2. Consultas baseadas em Filtros 
 
Os filtros são utilizados para deixar visíveis apenas algumas feições de uma camada vetorial. 
Veja o exemplo a seguir. 
 
1. Abrir no QGIS o projeto “Exemplo_Brasil_Completo”. 
 
2. Desligar todas as camadas, exceto “Municipios_2010”. 
 
3. Clicar com o botão direito na camada “Municipios_2010” e escolher a opção “Filtrar”. 
Surgirá uma tela (Ferramenta de Consulta) muito parecida com a de seleção de feições através 
de expressões. 
 
4. Escrever a expressão: "NOME_UF" = 'SAO PAULO' 
 

 
 
5. Apenas os municípios de São Paulo ficarão visíveis. 
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Importante: 

 Os demais municípios, que no momento estão invisíveis, não foram apagados. 

 Se o filtro for limpo, todas as feições voltam a ser visíveis.  

 Para manter apenas os municípios filtrados e eliminar os demais, devemos “Salvar 
como” a camada. 

 
6. Salvar esta camada como “SP.shp”. 
 
7. Note que o filtro da camada “SP” está vazio e que as demais feições realmente foram 
excluídas. 
 
8. Limpe o filtro da camada “Municipios_2010” para que os municípios fora de São Paulo 
sejam restaurados. 
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3. Dissolver feições 
 
O QGIS possui uma ferramenta para mesclar (juntar) feições que possuem algum atributo em 
comum. Veja o exemplo a seguir. 
 
1. Selecionar a camada “SP”. 
 
2. No menu “Vetor”, opção “Geoprocessamento”, escolher a ferramenta “Dissolver”. Escolher 
a camada “SP”, o campo “Nome_UF” e o arquivo de saída “SP_Estado”. Clicar no botão “OK”. 
 

  
 

 
 

O shapefile obtido possui uma única feição com o contorno do estado de São Paulo. 
 
Importante: cuidado com os dados da Tabela de Atributos, pois ela contém os dados da 
primeira linha da camada de origem “SP” e não refletem a soma/média das características das 
feições usadas na dissolução. 
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4. Exercícios 
 
4.1. Exercício – Brasil  
 
No projeto “Exemplo_Brasil_Completo”, a partir da camada “Municipios_2010”, criar as 
camadas descritas abaixo. 

1. Camada (shapefile) apenas com os municípios da Região Sudeste. 
2. Camada (shapefile) com as Regiões Brasileiras (5 feições). Dica: usar a ferramenta 

“Dissolver”. 
3. Camada (shapefile) com os Estados Brasileiros (28 feições). Dica: usar a ferramenta 

“Dissolver”. 
4. Camada (shapefile) com os municípios da Região Metropolitana de São Paulo (45 

feições). Dica: usar o atributo MESOREG. 
5. Camada (shapefile) com os municípios da Região Metropolitana de São Paulo com 

Esperança de Vida (ESPVIDA) igual ou inferior a 75 anos (13 feições). 
6. Camada (shapefile) com o município de São Paulo selecionado através do seu código 

IBGE ('3550308'). 
 
4.2. Exercício – Brasília 
 
Abrir o projeto “Exemplo_Brasilia” e criar as camadas abaixo a partir da camada 
“Mapa_Quadras_Poligonos”. 

1. Quadras que tenham uso Comercial. 
2. Quadras que tenham uso “Residencial” ou “Hotelaria”. 
3. Quadras que tenham menos de 10 imóveis (inclusive). 
4. Quadras que tenham 200 imóveis ou mais. 
5. Quadras que tenham entre 10 e 200 imóveis (exceto os limites). 
6. Quadras com renda média superior a 5000. 

 
 
5. Consulta espacial 
 
A ferramenta “Consulta espacial”, existente no menu “Vetor”, permite que sejam realizadas 
consultas utilizando informações de duas camadas vetoriais. 
As consultas podem ser realizadas através de diversas operações topológicas como: conter, 
sobrepor, tocar, interceptar, entre outras. 
 
Veja o exemplo a seguir que identifica os Rios do Brasil que interceptam Rodovias (BARBERI ET 
AL., 2012). 
 
1. Abrir no QGIS o projeto “Exemplo_Brasil_Completo”. 
 
2. No menu “Vetor”, opção “Consulta espacial”, selecionar a ferramenta “Consulta espacial”. 
 
3. Selecionar a camada “Principais Rios” como fonte e a camada “Principais Rodovias” como 
referência. Escolher a operação “Intercepta” e o resultado “Cria uma nova seleção”. Clicar no 
botão “Aplicar”. 
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4. A janela de resultados indica que 874 das 2124 feições foram selecionadas (em amarelo na 
figura a seguir). 
 

 
 
5. Para salvar as feições selecionadas em um novo shapefile, basta clicar no botão com ícone 
amarelo (Cria uma nova seleção). 
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6. Relacionamentos espaciais 
 
Para auxiliar no entendimento e utilização desta ferramenta, Barberi et al. (2012) ilustram os 
principais relacionamentos espaciais entre objetos, como podemos ver nas tabelas a seguir. 
 

Relacionamentos espaciais entre polígonos 

 
 

Relacionamentos espaciais entre linhas 

 
 

Relacionamentos espaciais entre pontos 

 
 
Importante: esses conceitos podem ser estendidos para relacionar polígonos com linhas, 
polígonos com pontos e linhas com pontos. 
 
 
REFERÊNCIA 
 
BARBERI, A.; DOS SANTOS, H. G.; OLIVEIRA, I. E. A.; GOMES, M. F. Elaboração de Mapas 
Temáticos no Quantum GIS. Curso do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária 
(INCRA). 5. Ed. Abr. 2012. 
 


