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Utilização do QuantumGIS (QGIS) 

Actividade Criação de mapas temáticos a partir de dados estatísticos 

 

Descrição do trabalho: Utilização do QGIS para a criação de mapas temáticos a partir de 

dados estatísticos do INE usando as NUT II da CAOP2009.0 do IGP. 

O objectivo deste trabalho é criar um mapa temático da produtividade da batata por 

regiões administrativas NUT II. 

 

NUT II – CAOP 2009.0 (Carta Administrativa Oficial de Portugal) do Instituto Geográfico 

Português: http://www.igeo.pt/ 

 

Produtividade: Produtividade das principais culturas agrícolas (kg/ ha) por 
Localização geográfica (NUTS - 2002) e Espécie – dados estatísticos do Instituto Nacional 

de Estatística: http://www.ine.pt 
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Software a utilizar: 

− Quantum GIS (QGIS) versão 1.3.0 Mimas 

− MS Excel 

 

 

Breve descrição do QGIS 

O QGIS é um software SIG Desktop de código aberto (Open Source) que possui todas as 

funcionalidades de um SIG: criação, manipulação, edição, transformação, análise espacial e 

visualização de dados geográficos. 

 

Permite trabalhar com dados vectoriais (como por exemplo, ESRI ShapeFile, Microstation 

DGN, KML entre muitos outros) e raster – imagem (ECW, JPEG2000, geoTIFF, PNG, GIF 

entre muitos outros) e possibilita a ligação a serviços de dados geográficos (Geo 

WebServices) como o Web Map Service (WMS) e o Web Feature Service (WFS). 

 

Links importantes: 

Web site: http://www.qgis.org/ 

Download: http://www.qgis.org/en/download/current-software.html 

Download v 1.3.0-Mimas: http://download.osgeo.org/qgis/win32/QGIS-1.3.0-3-No-GrassSetup.exe 

Wiki: http://wiki.qgis.org/qgiswiki 

Blog: http://blog.qgis.org/ 

Forum: http://forum.qgis.org/ 
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Dados para o trabalho: 

- Dados geográficos no formato ESRI ShapeFile: Cont_NUT2_20090.shp 

 

- Dados tabulares no formato MS Excel (xls): produtividade.xls 
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Preparação dos dados: 

O QGIS só permite ligação (comando JOIN) a dados no formato dBASE (.dbf) pelo que é 

necessário converter o ficheiro produtividade.xls que se encontra no formato MS Excel 

para o formato dBASE por forma a termos os dados tabulares em produtividade.dbf. 

Para a utilização do comando JOIN é necessário que as tabelas dos dois conjuntos de 
dados possuam pelo menos um campo comum de modo a permitir essa ligação. 

Neste nosso exemplo irá ser utilizado o campo NUT2_DSG do ficheiro 

Cont_NUT2_20090.shp e o campo NUT2 do ficheiro produtividade.dbf. 

 

Por defeito, o QGIS só admite o tamanho de 10 caracteres no nome dos atributos. 

 

 

 



Recursos Educativos Digitais para o Ensino da Geografia 

 5

Tarefas a realizar: 
I) Iniciar o QGIS. 

A figura mostra a estrutura de visualização e menus do QGIS. 
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II) Definição do sistema de coordenadas. 

Visualizando o ficheiro Cont_NUT2_20090.prj verifica-se que os dados geográficos das NUT 

II encontram-se em ETRS89 PTTM06, cujo código EPSG é 3763. 

 

A) Na barra de menus Settings abrir a ferramenta Project Properties. 

 

B) Na janela Project Properties, no tabulador Search e com opção EPSG ID, digitar o 

código 3763 e em seguida clicar no botão Find para procurar o ETRS89 PTTM06. Em 

seguida clicar OK para aceitar e sair da janela Project Properties. Para a pesquisa por 

Name, digitar ETRS / Portugal TM06. 
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III) Visualização de dados vectoriais: Cont_NUT2_20090.shp. 

Adicionar o tema NUT II do ficheiro Cont_NUT2_20090.shp. 

A) Na barra de ferramentas seleccionar Add Vector Layer, localizar o ficheiro 

Cont_NUT2_20090.shp e clicar OK. Certificar que a caixa de diálogo Open an OGR 

Supported Vector Layer tem o filtro ESRI ShapeFile seleccionado. 

 

B) O resultado é ilustrado na figura seguinte. 
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IV) Adicionar dados tabulares: produtividade.dbf. 

A) Na barra de menus seleccionar Tools, depois Data Management Tools e Join 

Attributes. Conforme indica a figura abaixo. 

 

B) Na janela Join Attributes definir os campos da seguinte forma: 

1) Em Target Vector Layer aceitar o tema Cont_NUT2_20090. 

 

2) Em Target Join Field escolher o campo comum de ligação referido anteriormente 

(NUT2_DSG). 

 

3) Na zona Join Data escolher a opção Join dbf Table e em seguida localizar o 

ficheiro produtividade.dbf. 

4) Em Join Field escolher o campo NUT2 que irá permitir a ligação com a tabela do 

tema Cont_NUT2_20090. 
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5) Escolher o nome do ficheiro final (ex: NUT2_Prod) que será o resultado do JOIN 

em Output ShapeFile e clicar OK. 

 

6) Após clicar OK, responder Sim para adicionar o tema criado à Tabela de 

temas/Vista geográfica. 

O resultado é ilustrado na figura seguinte. Foi criado um novo tema que inclui os 
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dados do tema das NUT2 como também os dados descritivos 

que constavam da tabela excel. 

 

 



Recursos Educativos Digitais para o Ensino da Geografia 

 11

V) Criar mapa temático da produtividade da batata. 

A) Com o tema NUT2_Prod seleccionado na Tabela de temas, na barra de menus 

seleccionar Layers e depois Properties. 

 

B) Na janela Layer Properties seleccionar o tabulador General e em Display Name 

escrever Prod-Batata. 

C) Na janela Layer Properties seleccionar o tabulador Symbology e definir os campos da 

seguinte forma: 

1) Em Legend Type escolher a opção Unique Value. 

2) Em Classification Field escolher o campo Batata. 

3) Em seguida clicar no botão Classify. São adicionados os atributos descritivos da 

temática Batata. Seleccionando cada um dos atributos é possível alterar a 

simbologia em Style Options. 

O resultado é ilustrado na figura abaixo. 
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