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TRABALHANDO COM DADOS BIÓTICOS

A maioria dos dados bióticos são compartilhados através de tabelas, sejam 
em formato XLS,  CSV ou TXT. Quando os dados compartilhados possuem as 
colunas de coordenadas de onde o registro foi coletado, podemos utilizá-lo para 
criar um shapefile.

Neste tutorial mostraremos como proceder para criar um dado vetorial (em 
formato sahpefile) a partir de uma planilha com registros de ocorrência de 
determinada espécie. Para isso, iremos usar o banco de dados do specieslink, de 
onde faremos download dos dados de registro de ocorrência das espécies da 
familia FABACEAE. Porteriormente, transformaremos tais dados em shapefile. 
Posteriormente, faremos uma consulta espacial e excluiremos aqueles registros de 
ocorrência que estejam fora da nossa área de estudo.

A. ADQUIRINDO DADOS BIÓTICOS
O primeiro passo será baixar os dados da familia FABACEAE do banco de 

dados do specieslink (www.splink.org.br). Fizemos a busca por registros cada 
familia ‘Fabaceae’, ‘com coordenadas’ geográficas ‘não suspeitas’ (Figura 1).

http://www.splink.org.br


Figura 1: Formulário de busca do specieslink. Parâmetros de busca: 
Família ‘Fabaceae’, com coordenadas geográficas não suspeitas.

Figura 2: Download dos dados encontrados, seja em formato XLSX ou TXT.

Independente do formato de download, teremos que abrir tais dados no 
Excel e salvá-lo em formato ‘.CSV’. Uma vez feito isso, usaremos a 



ferramenta ‘Adicionar uma camada de texto delimitado’ , localizado na 
barra de ferramentas do QGIS.

Na janela aberta (figura 3), definiremos o arquivo .CSV a ser aberto, o nome 
a ser dado à camada, o formato do arquivo, assim como precisamos informar 
quando a primeira linha do arquivo aberto possui o nome das colunas. Nas opções 
de ‘Definição de geometria’, informamos que  se trata de dados pontuais, bem 
como quais colunas possuem as informações de X (Longitude) e Y (Latitude).

Figura 3: Ferramenta ‘Criar camada a partir de arquivo de texto delimitado.

ATENÇÃO: Ao realizar download dos dados do specieslink em formato 
TXT, o delimitador de campo usado é a ‘tabulação’ (tab).

É comum termos erros nos registros usados. Por isso, muitas vezes o QGIS 
informa os erros encontrados para que, porventura, possam ser corrigidos. Neste 
caso, tivemos o seguinte erro (figura 4)



Figura 4: Aviso de erros encontrados pelo QGIS durante a espacialização dos 
dados de texto delimitado.

Analisando a planilha que importamos ao projeto QGIS, podemos ver que 
vários registros não possuem as coordenadas no campo ‘latitude’ e ‘longitude’. Por 
isso, o projeto specieslink incorpora as coordenadas municipais em outra coluna 
para tais registros.

Portanto, podemos considerar que não houve erro na espacialização. O 
QGIS apenas está nos informando que nem todos os registros possuíam 
coordenadas, além de nos dizer quantos foram descartados por isso.

Seguindo com a incorporação dos dados bióticos aos projeto, o QGIS nos 
solicita, ainda, informações sobre o Sistema de Referência Cartográfica. Ou seja, 
Qual o Sistema de coordenadas e DATUM dos dados incorporados. Analisando a 
coluna de coordenadas, podemos ver que as mesmas estão em formato lat/long e 
não em formato projeto. Assim sabemos que estamos usando o sistema de 
coordenadas geográficas não projetadas. Contudo, não sabemos qual o DATUM 
usado. Portanto, consideraremos WSG84.



Figura 5: Definição do Sistema de Referência de Coordenadas (SRC).

Enfim, teremos nossos dados espacializados, conforme mostra a figura 6. Já 
neste momento podemos ver a quantidade de inconsistências temos nos dados 
utilizados. Isto é comum e por isso, muitas vezes os procedimentos de limpeza e 
georreferenciamento de registros de ocorrência são necessários. Não nos ateremos 
a isso, por enquanto.



Figura 6: Dados espaciais de Fabaceae incorporados ao projeto QGIS.

ATENÇÃO: Os dados já foram espacializados e já estão visíveis no QGIS. 
Contudo, ainda não se encontram salvos em um formato vetorial (shapefile). 
Por este motivo, qualquer processamento que tentar realizar com tais dados 
não serão viáveis.

B. SALVANDO OS DADOS BIÓTICOS EM FORMATO VETORIAL
Uma vez espacializados, precisamos alvar os dados bióticos em formato 

vetorial. Seja em shapefile, seja em KML, para podermos visualizá-lo no 
GoogleEarth.

Para isso, clicaremos com o botão direito do mouse sobre a camada criada 
através do CSV e usaremos a opção ‘SALVA COMO...’. Através da janela da 
ferramenta ‘Salva camada vetorial como...’, podemos definir o formato vetorial a 
ser usado, o local e nome do arquivo, assim como o Sistema de Referência 
Cartográfica do Dado final.



Figura 7: Janela da ferramenta ‘Salva camada vetorial como...’. 

Para este exemplo, salvaremos os dados bióticos em formato ‘ESRI 
shapefile’, e com o Sistema de Referência Cartográfica (SRC) definido no 
processo de importação da camada.

Agora que temos os dados bióticos de Fabaceae salvos em formato vetorial 
apropriado, podemos realizar algumas análises espaciais. Como não vamos nos 
ater ao processo de limpeza e georreferenciamento de tais dados, faremos uma 



consulta espacial para selecionarmos os registros de ocorrência de Fabaceae que 
estão espacializados no território brasileiro e excluiremos aqueles que estão forma 
do território.

C. CONSULTA ESPACIAL: SELEÇÃO DOS REGISTROS DE 
OCORRÊNCIA CONTIDOS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO.

Uma vez adicionado os dados bióticos e os limites estaduais, selecionaremos 
a barra de ferramentas ‘vetor’, onde dentro da opção ‘investigar’, temos a 
ferramenta ‘Seleção por localização’.

Figura 8: Ferramenta de ‘consulta por localização’ na barra de 
ferramentas ‘vetor’, na opção ‘investigar’.

Ferramenta de seleção por localização: Na primeira opção desta 
ferramenta, precisamos definir a camada vetorial da qual as feições serão 
selecionadas. No segundo parâmetro definimos a camada vetorial na qual a seleção 
espacial será feita. O próprio texto é auto explicativo: ‘que cruzem feições em:’

Após a seleção espacial, abriremos da ‘tabela de atributos’ dos registros de 

ocorrência de Fabaceae, habilitaremos sua edição através do ícone . podemos 



perceber que os registros selecionados são aqueles que estão espacializados dentro 
do Brasil. E queremos, na verdade, excluir aqueles que estão fora da seleção. Por 

isso, inverteremos a seleção usando o ícone  de inverter a seleção. Tend isso 

feito, basta usar o ícone ‘Apagar feição selecionada’  e Salvamos a edição 

realizada, através do ícone: 
Agora, temos em nossa camada vetorial (shapefile) apenas os registros que 

estejam espacializadas no Brasil (figura 9).

Figura 9: Resultado da edição na camada vetorial dos registros de ocorrência de 
Fabaceae.


