
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Évora, Março de 2012 



1- INTRODUÇÃO 

O presente manual integra um conjunto de notas que pretendem servir de auxílio na 

aprendizagem básica do funcionamento do software gvSIG, enquanto software 

utilizado para facilitar a disseminação da informação espacial produzida no âmbito 

do projecto Iberia Change.  

Trata-se de um software livre de Sistemas de Informação Geográfica (SIG), que 

permite visualizar, manipular e organizar dados geográficos, bem como realizar 

análises complexas sobre estes. A sua interface gráfica “amigável” proporciona ao 

utilizador uma utilização bastante intuitiva. Todavia, note-se que para um 

conhecimento aprofundado do referido software e suas potencialidades, é 

necessário recorrer a outras fontes, das quais se destaca o Portal gvSIG hospedado 

em http://www.gvsig.org/web/, no qual se pode encontrar um pacote de 

documentos que descrevem e ilustram todo o seu funcionamento. 

A informação espacial resultante do projecto em causa consta, principalmente, de 

uma série de mapas de distribuição de espécies (répteis, anfíbios, aves e 

mamíferos), comuns a Portugal e Espanha, que constituem projecções futuras 

provenientes de três modelos climáticos e que icluem três cenários de emissão: i) 

BAMBU (“Business as Might Be Usual”), ii) GRAS (“Growth Applied Strategy”), 

and iii) SEDG (“Sustainable European Development Goal”).  

Como parte dos objectivos do Iberia Change, i.e. divulgar os impactes possíveis das 

alterações climáticas na biodiversidade de vertebrados terrestres da Península 

Ibérica no século XXI, explicita-se de seguida os procedimentos necessários à 

visualização de tais resultados recorrendo ao gvSIG. Adicionalmente, ilustra-se 

também os procedimentos envolvidos no carregamento de outro tipo de informação 

espacial (e.g. limites administrativos), eventualmente interessante para cruzar com 

esta última, perspectivando uma análise mais pormonorizada da mesma.  
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2- Instalação do gvSIG 

O gvSIG está disponível para os ambientes Windows, Mac e Linux. Todavia, 

adverte-se para o facto de apresentar ainda algumas limitações quando utilizado 

com o Windows Vista.  

Os ficheiros necessários para a sua instalação encontram-se disponíveis na página 

do projecto que lhe compete (www.gvsig.gva.es), e devem ser seleccionados de 

acordo com o tipo de ambiente.  

Na página web do Iberia Change são providenciadas várias versões stand-alone do 

gvSIG, não sendo necessário qualquer instalação, mas apenas correr o ficheiro 

Batch gvSIG adequado. 

 

3- Visualização de Informação em Formato de Imagem (Mapas de 

Distribuição de Espécies) 

O gvSIG encontra-se organizado de forma extremamente compreensível e intuitiva, 

sendo que toda a actividade se localiza num projecto, o qual se compõe de três tipos 

de módulos funcionais: i) vistas, ii) tabelas e iii) mapas. Especificamente, o módulo 

i) contempla o trabalho com dados gráficos, o ii) integra o trabalho com dados 

alfanuméricos, e o iii) a construção de mapas com recurso à inserção dos diferentes 

elementos cartográficos que compõe um plano (e.g. legenda, escala, etc.; ver Figura 

1). 

Dentro de uma vista é possível adicionar diferentes tipos de “layers” de informação 

cartográfica, cuja natureza pode ser de dois tipos, vectorial ou matricial 

(imagem/raster).  
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Figura 1. Janela principal do software gvSIG. 

 

Para cada um destes grupos existem diversos formatos de ficheiros, muitos dos 

quais suportados pelo gvSIG. Concretamente, os mapas de distribuição de espécies 

aqui tratados encontram-se disponíveis no format GeoTiff (geographical referenced 

image format), incluindo-se portanto na categoria matricial.  

Para adicionar uma imagem (capa/mapa) há que criar um documento do tipo 

“Vista” e recorrer às ferramentas básicas de navegação. Em específico, há que 

premir o botão de adição de capas para acrescentar uma (nova) capa à sessão. Com 

o browser procurar no sistema operativo o ficheiro (capa) pretendido, 

seleccionando no tipo de ficheiros a carregar “gvSIG Raster Driver”, ou “gvSIG 

Image Driver”, consoante a versão em causa (ver Figura 2). 

 

 

 

 



Figura 2. Aspecto parcial da janela do gvSIG no procedimento “adição de capas” de 

natureza matricial. 

 

Para escolher vários ficheiros em simultâneo premir em SHIFT e escolher os 

pretendidos. Premir OPEN para adicionar a informação espacial à sessão gvSIG e 

depois com a capa em questão seleccionada, clicar em ACEITAR.  

Para aceder à informação relativa a uma dada capa, como o sistema de projecção, 

coordenadas geográficas, etc., é necessário clicar com o botão direito do rato sobre 

a capa em causa e seleccionar “Propriedades da cobertura”. A figura seguinte 

representa a janela de diálogo das propriedades da capa activa. 

 



Figura 3. Visualização do mapa de distribuição potencial da espécie Alytes cisternasii 

(BAMBU 2050-2080), e da janela de diálogo das propriedades do mesmo. 

 

No interface do gvSIG estão disponíveis diversas ferramentas que permitem 

navegar pelos mapas e efectuar tarefas básicas de recolha de informação e selecção 

de elementos. Para efeitos de exploração visual as ferramentas de navegação 

tornam-se essenciais, e podem ser acedidas através do menú Vista/Navegação ou 

então através dos atalhos existentes na barra de menús (ver Figura 4). Nestas 

ferramentas incluem-se opções de zoom e de movimentação pelo mapa. 

 



Figura 4. Ferramentas de Navegação disponíveis no gvSIG. 

 

4- Visualização de Informação Vectorial (Limites Administrativos) 

Os limites administrativos disponibilizados seguem o modelo vectorial, 

encontrando-se no formato shapefile. 

Para carregar um shapefile em gvSIG o procedimento é semalhante à adição de 

imagens. Contudo, aquando da escolha do formato de ficheiro há que seleccionar 

“gvSIG shp Driver”. Os shapefiles disponíveis no directório em questão serão, 

assim, todos listados (ver Figura 5). 

 

 

 

 

 

 

 

  



Figura 5. Aspecto parcial da janela do gvSIG no procedimento “adição de capas” de 

natureza vectorial. 

 

Premir OPEN, e depois ADICIONAR para carregar a informação espacial à sessão 

gvSIG.  

Por defeito as cores das entidades presentes em cada capa são atribuídas pelo 

gvSIG. Para alterar as cores da capa, clicar com o rato sobre o elemento geográfico 

representativo da capa pretendida, sendo que neste caso se trata de tipologia 

poligonal, e por isso, na Figura 6, do rectângulo a azul.  

  



Figura 6. Aspecto da janela do gvSIG a nível das opções de simbologia aplicável ao 

modelo vectorial. 

 

5- Operações de Geoprocessamento 

As operações de Geoprocessamento permitem aplicar processos aos temas de 

informação geográfica que se encontrem carregados numa Vista, permitindo criar 

nova informação geográfica que poderá ser analisada para tirar mais conclusões. 

Esta funcionalidade poderá vir a revelar-se útil ao utilizador na medida em que na 

página do projecto Iberia Change se encontra disponível informação tabular 

referenciada (ocorrência das espécies) que poderá ser cruzada com outra 

informação geográfica de interesse (e.g. limites administrativos, topografia, clima, 

etc.). 

No gvSIG existe um pacote, denominado Sextante, que permite realizar operações 

básicas e avançadas de análise espacial. Para iniciar a Caixa de Ferramentas do 

referido pacote é necessário clicar no botão respectivo na barra de ferramentas . 

Uma vez apresentada a janela respectiva, pode-se encontrar uma série de processos 

que podem ser aplicados aos temas vectoriais ou matriciais (Figura 7).  

 

 



 

Figura 7. Aspecto parcial da janela do gvSIG com o pacote Sextante activo, o qual permite 

a realização de várias operações de análise básica e avançada. 

 

 


