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OBJECTIVOS
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A apresentação de cartas 
temáticas e de atlas 
utilizando uma quadrícula 
UTM WGS84 é uma 
prática bastante comum.

A dimensão da quadrícula 
deve ajustar-se à escala 
de apresentação da 
cartografia e também às 
características da 
informação a representar. 

Quadrículas de 10 km de 
lado são um padrão. 
Multiplos e submúltiplos 
são outras opções para 
cartografia com menor ou 
maior detalhe de 
informação.

distribuição do CAMALEÃO (Chamaeleo 
chamaeleon) em Portugal continental

imagem retirada de:
Atlas de Anfíbios e Répteis de Portugal. 
2010. Esfera do Caos Editores.
Coordenadores: A. Loureiro, N. F. de 
Almeida, M. Carretero e O. S. Paulo.
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O TERRITÓRIO A CARTOGRAFAR
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EXERCÍCIO 1
Para este exercício escolheu-se a 
região do ALGARVE (distrito de 
Faro).

A partir da CAOP 2013 preparou-se 
uma layer (polígono) com o limite do 
distrito, eliminando-se os limites de 
freguesias e concelhos.

A CAOP é fornecida 
no sistema de 
coordenadas ETRS89 
Portugal TM-06 (EPSG: 
3763).

Para preparar a 
quadrícula UTM a 
primeira tarefa é 
transformar a 
shapefile para o 
sistema de 
coordenadas UTM 
WGS84. No caso de 
Portugal continental é 
recomendável a 
utilização do UTM 
WGS84 para o Fuso 29 
Hemisfério Norte.

O EPSG é, então, o 
32629.

EPSG Code: 32629
WGS84 / UTM zone 29N
Area of Use: Between 12ºW and 6ºW, Northern Hemisphere (0 to 84ºN).
Reference CRS: WGS84 geographical 2D CRS.
Status: Valid.

http://www.epsg-registry.org/
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http://www.epsg-registry.org/
http://www.epsg-registry.org/


A GRID UTM WGS84 A UTILIZAR
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EXERCÍCIO 2
O segundo exercício tem dois passos:

1. Criar uma nova layer com a GRID
2. Transformar o território a 

cartografar de um polígono único 
em um conjunto de quadrículas, de 
acordo com a grid UTM WGS84. 
Dada a dimensão do Algarve optou- 
-se por uma GRID de 5 km de lado. 1. A GRID é criada a partir de Vector

2. Surge a janela Vector grid que é 
relativamente simples de 
parametrizar

limites da GRID

tamanho da GRID

nome da nova 
layer

3. O Algarve e a layer GRID 5 km UTM
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EXERCÍCIO 2
O segundo exercício tem dois passos:

1. Criar uma nova layer com a GRID
2. Transformar o território a 

cartografar de um polígono único 
em um conjunto de quadrículas, de 
acordo com a grid UTM WGS84. 
Dada a dimensão do Algarve optou- 
-se por uma GRID de 5 km de lado.

4. A 
transformação é 
feita através das 
Geoprocessing 
Tools >>> 
Intersect

5. Intersect entre as duas layers e criação 
da nova layer, o Algarve em GRID

6. A nova layer, o Algarve em GRID UTM 
WGS84 de 5 km de lado, pode ser de 

imediato carregada no projecto...
a layer da GRID 
UTM WGS84 com 
quadrículas de 5 
km de lado

a layer do polígono 
Algarve (distrito de 
Faro)

a nova layer...

Atlas com quadrícula 5 km UTM WGS84                                                                                 Nuno de Santos Loureiro



EXERCÍCIO 2
7. A nova layer está criada.

Uma consulta à layer permite verificar as quadrículas de 5 km 
de lado e também os limites esquerdo e direito (X), e inferior 

e superior (Y) de cada quadrícula
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O TEMA A CARTOGRAFAR
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EXERCÍCIO 3
Para preparar um exemplo de 
cartografia temática escolheu-se uma 
base de dados de ODONATA do ALGARVE, 
de onde se extraiu informação de uma 
espécie: Boyeria irene.

A base tem quatro atributos (colunas), 
em que as duas primeiras são as 
coordenadas geográficas UTM WGS84 em 
notação decimal.

Na base de dados exportou-se a 
informação em formato .CSV.
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8. Através do Add Delimited Text Layer… é possível 
importar o ficheiro .CSV,

que depois é convertido numa shapefile com EPSG: 
32629 (UTM WGS84 29N)  

9. Na janela abaixo estão apresentadas duas layers:

i. locais onde há observações da Boyeria irene
ii. Algarve em quadrículas de 5 km de lado

CRS EPSG: 32629 (UTM WGS84 29N)  



EXERCÍCIO 3
A tarefa final é juntar as duas layers, 
identificando as quadrículas (polígonos) 
em que há observações locais (pontos) 
da espécie que se presende cartografar 
num Atlas de quadrículas 5 km UTM 
WGS84.

Ou seja, a tarefa final é transformar os 
pontos em quadrículas...
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10. A operação é 
feita através das 
Data 
Management 
Tools >>> Join 
attributes by 
location

a Target layer é o 
Algarve em GRID de 5 km

a layer com a qual vai ser 
feito o Join é a da B 

irene

11. É criada uma 
nova layer que 
integra apenas 

registos comuns, ou 
seja, observações 

locais da espécie e 
polígonos da GRID 

UTM 5 km do Algarve
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Boyeria irene (Fonscolombe, 1838) no Algarve                            adultos em fase terrestre

Este é o RESULTADO FINAL.

Nesta figura foram utilizadas três layers:
● as quadrículas onde há observações locais da espécie de libélula (quadrículas a verde escuro)
● as restantes quadrículas do Algarve (quadrículas a verde claro, com limites a negro)
● o limite administrativo do Algarve (linha a negro, mais forte)


