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Operações geométricas com dados vetoriais...

Conjunto de conceitos, métodos e técnicas erigido
em torno do processamento eletrônico de dados
que opera sobre registros de ocorrência
georreferenciados, analisando suas características
e relações geotopológicas para produzir
informação ambiental.

Existem várias operações distintas, porém destacam-se:

• Zonas de influência (buffer)
• Operações de sobreposição (recorte, diferença, união

e interseção)
• Juntar camadas (merge)



Tipos de operações geométricas:

Zonas de influência

Uma das transformações mais importantes com camadas vetoriais
é a criação de áreas de influência, também conhecido como
buffers.

Pode ser com entidades do tipo ponto, linha ou polígono, e o
resultado é sempre uma nova camada de polígonos.

As áreas abrangidas por estes polígonos refletem áreas de
influência de cada entidade considerando uma determinada
distância.

Eles podem ser também em sentido inverso, como uma influência
recebida, de modo que todos os elementos dentro da área de
influência afetam a entidade que o gera.

Por exemplo, começando com uma característica ponto de amostra



Zonas de influência a partir de pontos
A influência pode ser analisada a partir dos pontos
que a exercem (a), ou dos que a recebem (b).

(todas as figuras de OLAYA, 2011)



Zonas de influência a partir de linhas (rios)



Zonas de influência a partir de polígonos
Para o exterior (a), para o interior (b) 



Zonas de influência concêntricas a partir de uma 
entidade linear



Zonas de influência variáveis estabelecidas em função 
das ordens dos rios



Zona de influência a partir de um conjunto de zonas 
individuais que se sobrepõem



Operações de sobreposição

Elas permitem criar novas camadas vetoriais a partir do
cruzamento de duas pré-existentes. Essas camadas
podem conter diferentes tipos de entidades, mas são
principalmente utilizadas para regiões (polígonos).

Baseiam-se em cálculos geométricos, utilizando as
coordenadas de cada entidade para obter novas
entidades resultantes.

Normalmente nos programas encontram-se os seguintes
tipos de operações de sobreposição. Pode-sew encontrar
pequenas diferenças em decorrência do sistema adotado.



Tipos de operações de sobreposição entre dois 
elementos individuais



Operações de sobreposição:

Corte (recorte)

A operação de corte opera com quaisquer tipo de
entidades onde os parâmetros de interesse são contidas,
e outra camada de polígonos que contêm os regiões que
são de interesse.

A camada resultante mantém o mesmo tipo de
informação, mas só mantém essas entidades que estão
incluídas no todo ou em parte, em qualquer recorte de
polígonos, modificando essas entidades como
apropriado.



Corte de um conjunto de camadas vetoriais 
de pontos, linhas e polígonos, por uma camada



A diferença é o contrário da operação de corte. 

No corte, permanece na camada as geometrias
resultantes da camada cortada, apenas aquelas que se
inserem na área definida pela outra camada (máscara).

Na diferença o processo é semelhante, mas as zonas
que são mantidos são aqueles que caem na área
externa a camada de máscara.

Pode ser entendida como a realização de um corte,
mas em vez de utilizar o conjunto interno dos
polígonos de recorte, utiliza o seu complemento.

Operações de sobreposição:

Diferença 



A camada resultante mantém apenas as áreas para as
quais se dispõe de informação em ambos as camadas de
entrada. Isto é, áreas em que existem entidades em
ambas as camadas.
Essas entidades devem ser do tipo polígono.

Ao contrário do corte, a informação usada para criar a
tabela de atributos resultante não vem apenas de uma
camada (camada cortada), mas de ambas as camadas de
origem.

Operações de sobreposição:

Interseção 



Interseção entre duas camadas de polígonos, que mostram as 
geometrias e tabela de atributos resultantes.



Operações de sobreposição:

União
Na camada resultante deste processo, aparece toda a
geometria da intersecção, e com estes, também aquelas
zonas que aparecem unicamente em uma das camadas
de origem.
Ao cruzar estas camadas, igual como no caso da
interseção, suas geometrias se (picoteam), mas neste
caso, todos aqueles (pedaços) obtidos aparecem na
camada resultante, e não apenas alguma das camadas
pretéritas.
Desta forma, ao se unir duas camadas de polígonos,
encontraremos áreas na camada resultante que são
cobertos por zonas pertencentes à primeira camada, ou
por uma da segunda camada, ou por polígonos de ambas
as camadas.



União de duas camadas de polígonos, mostrando as 
geometrias e tabela de atributos resultantes.



Polígonos espúrios 

As operações de sobreposição cruzam as geometrias de 
duas camadas, calculado elementos resultantes da 
intersecção destes. 
Para conseguir isso, é provável que há alguns lugares 
onde algumas destas linhas devem coincidir, mas devido 
a imprecisões na sua digitalização ou a precisão 
particular de cada camada, não acontece exatamente. 



Juntar camadas não é por si só uma operação geométrica, 
já que nenhum das geometrias das camadas de entrada é 
alterado no que se refere as suas coordenadas.

É, no entanto, uma operação de combinação pois , como 
nas anteriores, gera uma nova camada vetorial a partir de 
duas ou mais camadas de partida. 

O resultado é uma nova camada contendo as informações 
sobre todas as camadas de entrada, ou seja, todas as 
entidades que estão num ou noutro destes. 
Não é feita nenhuma operação geométrica na operação

Juntando camadas (Merge) 



Exemplos de tabelas de atributos e entidades 
gráficas resultantes após “juntar” (operação merge) 

duas camadas distintas



A operação de “juntar” camadas (merge), é útil em
circunstâncias em que se tem dados geográficos de
diferentes fontes ou que, pela sua própria origem, são
divididos em partes.

Um caso comum é ter a informação em folhas
(articulações) correspondentes a divisão da cartografia
clássica tais como as fornecidas pelo IBGE no
mapeamento sistemático.

Se a área de estudo abrange várias dessas folhas,
teremos dados divididos em tantas camadas como o
número de folhas. No entanto, o ideal é tê-los em uma
camada única.



Operações 
geométricas e de 
sobreposição no 

QGIS



Exercícios: Operações geométricas com dados vetoriais

1) Quais cidades brasileiras estão sub influência direta das capitais 
estaduais? (considere 50km de raio de influência). Crie uma 
camada com o resultado. Analise a tabela de atributos resultante.

2) Crie uma camada apenas com as cidades do estado de SC.

3) Quais cidades catarinenses poderiam se beneficiar pelo 
transporte ferroviário, considerando exclusivamente o critério da 
sua proximidade com as linhas férreas (considere até 10 km). Crie 
uma camada com os resultados.

4) Qual porcentagem da área da cada um dos municípios atingidos 
pelo PE Serra do Tabuleiro, é coberto pelo parque? Envie a lista 
com as porcentagens para o e-mail: angelofraga@yahoo.com.br

5) Quais cidades brasileiras estão afastadas mais de 80 km de 
aeroportos com pista pavimentada (asfalto ou concreto)? Crie 
uma camada com os resultados. Envie o arquivo compactado para 
o e-mail do professor.



MONTAGEM DE PROJETO COM BASE DE DADOS ESC. 1:50.000
(município de Florianópolis/SC)

1) Baixe do banco de dados da CIRAN/EPAGRI
(http://ciram.epagri.sc.gov.br/index.php?option=com_conte
nt&view=article&id=559&Itemid=200), as cartas
topográficas em escala 1:50.000, que incluam o município de
Florianópolis-SC.

2) Monte a uma base de dados única e contínua, destas cartas
topográficas adquiridas anteriormente, com no mínimo com
as seguintes camadas: contorno_HD; curso_de_agua;
curva_de_nivel; igreja; ilha; localidade; mancha_urbana;
massa-de_água; ponto cotado; vias_urbanas e
vias_interurbanas,

3) Crie um projeto chamado FLN50000.qgs, com as camadas
criadas anteriormente. Configure as propriedades das
camadas para melhor visualização.


