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RECORTAR CAMADA RASTER

Recortar um dado matricial (raster) no formato de um dado vetorial (shapefile):
É comum adiquirirmos dados matriciais (raster) de áreas maiores que a nossa área 
de estudo. Portanto, para reduzir a demanda de processamento do computador, é 
comum cortarmos tais dados para nossa área de trabalho.

Neste tutorial será apresentado as funcionalidades para tal procedimento. 
Para tanto, utilizaremos uma camada matricial de variável ambiental do mundo, e 
faremos o corte para um estado do Brasil, considerando tal estado como nossa área 
de estudo. Este último dado, por sua vez, estará em formato vetorial (neste caso, 
shapefile).

A. FAZENDO DOWNLOAD DO DADO MATRICIAL:
Faremos uso dos dados matriciais disponibilizados pelo projeto WorldClim 

(worldclim.com).



Figura 1: Página principal do projeto worldclim (www.worldclim.com).

Ao acessar a parte de download, podemos definir se queremos os 
dados ‘atuais’ (série histórica de 20 anos), passado ou futuro. Neste caso, faremos 
o exemplo com os dados ‘atuais’ (current).

O projeto worldclim disponibiliza seus dados em dois formatos 
matriciais: ‘generic grids’, que possui extensão ‘.bil’ ou ‘ESRI Grids’ ‘.grd’. O 
QGIS não está habilitado para trabalhar com a extensão .bil, mas sim com o 
formato ‘ESRI Grid’. Faremos download, então, dos dados ambientais no 
formato ESRI Grid, na escala desejada.

Finalizado o Download, e depois de descompactá-lo, iremos adicionar um 
dos dados matriciais ao projeto do QGIS, usando a ferramenta ‘Adicionar raster 

data’ , para proceder o recorte:
Apesar do QGIS estar habilitado a manusear o formato ‘ESRI Grid’, o 

software não o visualiza como o software desenvolvido pela ESRI. Por este 
motivo, será apresentado diferentes formatos que compõem o formato. Não se 
preocupe. Basta Adicionar qualquer um dos arquivos que possuam a 
extensão ‘.adf’. Por exemplo, adiconaremos o prj.adf da dados de precipitação de 

http://www.worldclim.com


Janeiro (‘prec_1’):

Figura 2: Adicionando um dado matricial ‘ESRI Grid’. Apesar da leitura ser 
diferente do software da ESRI, basta adicionar qualquer um dos arquivos com 
extensão ‘.adf’.

E como resultado, vemos os dados de precipitação para todo o mundo.



Figura 3: Dado matricial de precipitação adicionado ao projeto QGIS.

Agora, adicionaremos uma camada vetorial da nossa área de trabalho. Como 
exemplo, usaremos um estado do Brasil. Para adicionar um dado vetorial, basta 

usar a ferramenta ‘adicionar dado vetorial’ .



Figura 4: Dado matricial de precipitação e dado vetorial dos estados do Brasil no 
mesmo projeto do QGIS.

Agora temos no mesmo projeto os dados matriciais de precipitação e os 
limites estaduais do Brasil em formato vetorial. Porém, utilizaremos apenas um 
estado. Podemos proceder de duas maneiras: Exportando apenas a feição do estado 
a ser utilizado. Por exemplo, usaremos o limite do estado do Espírito Santo.

B. EXPORTAÇÃO DE UMA FEIÇÃO VETORIAL
Para realizar a exportação, teremos que, primeiramente, selecionar a feição 

que queremos exportar. Nesta caso, o estado do Espírito Santo. Podemos fazer isso 
de duas formas: Selecionando através do mapa visível ou pela tabela de atributos.

Selecionando pelo mapa visível. , usaremos a ferramenta de seleção . 
Após acioná-la, basta clicar no estado do Espirito Santo, como na figura 5. Ou, 
pode-se selecionar a feição através da tabela de atributos, como exemplificado na 
figura 6. Por padrão as feições selecionadas no QGIS ficam com cor amarela.



Figura 5: Selecionando o estado do Espírito Santo, para exportá-lo e salvá-lo em 
shp.



Figura 6: Selecionando o limite do Espírito Santo através da tabela de atributos.

Uma vez selecionada a feição a ser exportada e salva em formato vetorial 
(shapefile, por exemplo), clicaremos com o botão esquerdo do mouse na camada e 
selecionaremos ‘Salvar como...’. Na janela aberta, é possível definir o formato 
vetorial a ser salvo. Neste caso usaremos o ‘Arquivo shape ESRI’. Mas é possível 
exportar em diversos formatos vetoriais, como por exemplo, KML, GPX dentre 
outros. É importante definirmos o local onde tal dado será salvo.

ATENÇÃO: Não deixe de marcar a opção ‘salvar somente feições 
selecionadas’!

Além disso, por comodidade, é possível marcar a opção para que o arquivo 
salvo seja adicionado ao projeto. Caso contrário, será necessário adicioná-lo 
através da ferramenta ‘adicionar camada vetorial’, utilizada anteriormente.



Figura 7: Exportar a feição selecionada para um novo shapefile.

Agora, iremos realizar o corte da camada matricial usando como formato o 
dado vetorial do estado do Espírito Santo. Para isso, vamos abrir a barra de 
ferramentas ‘Raster’>’Extração’>‘Cortador’.



Na Ferramenta ‘Cortador’, precisamos indicar a camada raster de entrada 
(aquela a ser cortada), arquivo de saída (indicando o local onde o raster cortado 
deverá ser salvo, seu nome e extensão - por padrão o QGIS indica a 
extensão ‘.TIF’. A opção de ‘Nenhum valor de dado’ serve para indicar ao 
software qual valor é considerado ‘nodata’. E o ‘Modo clipping’ é a forma como 
o corte será feito. Neste exemplo usaremos a feição do estado do Espírito Santo, 
por isso, acionamos ‘Camada Máscara’, e indicamos o dado vetorial a ser 
utilizado. Outra opção seria informar uma extensão.

Figura 8: Ferramenta cortador, para dados matriciais.



Como resultado, temos o dado de precipitação para o mês de Janeiro, para o 
estado do Espírito Santo, como exemplificado na figura a seguir.

Figura 9: Resultado da ferramenta cortador, usando o dado vetorial do Espirito 
Santo exportado dos estados do Brasil.


