
 

Aula – Delimitação de APPS no ArcGis e produção de um memorial descritivo das situações 

encontradas dentro e fora das APP 

 

 

1.  Abrir o Arcmap, clicar no ícone Arcmap (seta preta na figura abaixo), que pode estar na área de trabalho ou 

em Iniciar                  Programas                  Arcgis                Arcmap. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ao abri-lo, aparecerá um caixa de diálogo, selecionar a opção Existing Map e depois clicar OK. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicar aqui                    

(Browse for more) 

(  

Depois clicar OPEN 



 

2.  Procurar a pasta de sua propriedade (C:                 Disciplina_Prof_Pedro_HBS                 Propriedade X e clicar 

no arquivo que aparecer , depois clicar Abrir, como no exemplo abaixo: 

 

Deverá aparecer um mapa de sua propriedade, como no exemplo abaixo, se quiser mover, aumentar ou 

diminuir o mapa, clicar nas ferramentas indicadas na figura abaixo: 

 

 

 

 

Clicar no nome do 

arquivo Propriedade 

“X” 

Depois clicar abrir 

Clicar para mover O MAPA 

Clicar para aumentar ou diminuir 



 

              

Neste local estão todos os arquivos ou shapes que compoem seu mapa, os quais serão requisitados durante 

a confecção das APP. Você pode habilitar ou desabilitar os arquivos clicando no local indicado na figura. Para as 

próximas atividades manter todos os shapes habilitados. 

 

3. Para fazer a delimitação das Áreas de Preservação Permanente (APP), usaremos a ferramenta chamada 

Buffer para encontrá-la, clique em Search (caixinha azul, com um globo)                depois em Tools. Na aba que 

aparecer digitar “buffer”. Assim que terminar de digitar aparecerá abaixo a ferramenta  Buffer (analysis), clicar 

duas vezes nela, abrirá uma nova tela, que será usada para gerar o limite da APP. 

 

Caixinha azul 

(Acionando a função Search) 
Tools 

Clicar para habilitar ou desabilitar seu shape



 

 

Ao clicar duas vezes no nome da ferramenta será aberta uma tela, que deverá ser preenchida da seguinte 

forma: 

Input Features: Clicar no local indicado na figura, aparecerá a lista de arquivos que compõem seu mapa, 

escolher o arquivo com o nome do arquivo que pretende gerar a APP, no exemplo está escolhido o arquivo 

“Nascente Perene”. 

 

 

Digitar buffer 

Depois clicar duas vezes no nome da ferramenta para abri-la 

Clicar aqui para escolher o  

arquivo 



 

 

Após escolher o arquivo, observe que o campo “Output Feature Class” é instantaneamente preenchido com 

um nome para o novo arquivo e o caminho onde ele será salvo, caso esse caminho não seja o da pasta de sua 

propriedade, deverá clicar na aba indicada na figura abaixo e procurar a pasta de sua propriedade, nomeie o novo 

arquivo seguindo o seguinte padrão “Nome do arquivo_buffer”,  no caso do exemplo, “Nascente Perene_Buffer”. 

 

No final a tela deverá estar preenchida como no exemplo abaixo: 

Clicar aqui, caso precise 

procurar a pasta de sua 

propriedade. 



 

 

Ao final do procedimento aparecerá a esquerda da tela um caixa informando que a função está completa, 

basta clicar “Close”. Fique atento a informação que aparece, caso aconteça algo de errado no procedimento esta 

caixa indicará que houve erro. Em alguns programas essa caixa pode ter sido desabilitada, então quando a 

função foi executada com sucesso ela não aparecerá. 

 

Faça os mesmos procedimentos para os arquivos “Rio Intermitente < 10 metros” e “Rio Perene < 10 

metros”, nomeando-os, rio_interm_buffer e rio_per_buffer, respectivamente. 

No final seu mapa deverá ficar como na figura abaixo (com todos os buffers gerados): 

 

Escolher a metragem da APP 

que será gerada, no exemplo, 

é de Nascente (50 metros). 

Clicar aqui e escolha a 

opção “All”. 

Ao finalizar o preenchimento 

clicar “OK”. 

Clicar “Close” 



 

4. Para delimitar as APP de situações que formam polígonos, represas e rios > 10 metros, usaremos o mesmo 

procedimento, porém com alguns detalhes diferentes, para isso siga as instruções abaixo. 

- Antes de abrir a tela da ferramenta Buffer, deverá selecionar na tabela de atributos de seu arquivo (shape) 

“Situações Encontradas” os polígonos para os quais serão geradas as APP. Para isso clicar com o botão direito do 

mouse em cima do nome do arquivo, aparecerá uma aba, na qual deverá selecionar “Open Attribute Table”. 

 

- Na tela que abrir aparecerá todos os polígonos que compõem as situações encontradas na propriedade, inclusive 

as situações geradoras de APP.  Clique duas vezes em cima do nome “uso” para organizar os códigos na ordem 

crescente (fica mais fácil visualizar as situações geradoras de APP). Quando as situações geradoras geram a mesma 

metragem, pode-se gerar um buffer apenas. Para selecionar clique no local indicado. Mantendo a tecla “Ctrt” você 

Selecionar “Open Attribute Table” 

Clicar com o botão direito em cima do nome 

do arquivo “Situações Encontradas” 



consegue selecionar mais de uma linha. Após selecionar minimize a tela e clique na ferramenta Buffer, como foi feito 

anteriormente. 

] 

 

- A tela da ferramenta Buffer deverá ficar preenchida da seguinte forma: 

 

- Após finalizar o procedimento clicar “Close” na caixa que aparece no canto esquerdo e antes de gerar o 

próximo buffer clique no em “Clear Selected Features” (indicado abaixo). Faça isso sempre que for gerar um buffer 

novo. 

 

Clicar aqui para selecionar a linha 

Selecionar o arquivo “Situações 

Encontradas”, onde se encontram os 

polígonos geradores de APP. 

Colocar o nome do arquivo conforme o 

exemplo,  ficar atento para a o local 

onde o arquivo será salvo. 

Colocar a metragem que será gerada 

Selecionar “All” 

Clicar OK. 



 

Faça o mesmo procedimento para a legenda “Rio com largura > 10 metros até 50 metros” (517), que gera 

uma APP de 50 metros, nomeie o shape de “rioate50 m_buffer”. 

5. Juntando todos os buffers para gerar a APP total (limite da APP). 

- Após gerar todos os buffers, seu mapa ficará como na figura abaixo, como selecionou polígonos na tabela de 

atributos para continuar deve tirar a seleção deles, para isso clique em “Clear Selected Features”. 

- Para juntar todos os buffers em um arquivo ou shape, ir no mesmo local em que digitou “Buffer” e digite 

“Merge”, clicar duas vezes para a abrir a ferramenta Merge (management). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A tela que abrir deverá ser preenchida como mostra a figura abaixo. Para inserir os arquivos clicar no 

local indicado, inserir todos os arquivos de buffer, depois preencher o campo “Output Dataset” como no exemplo. 

 

Clicar em Clear Selected Features 

Digitar “merge” aqui 

Clicar duas vezes em Merge (management) 



 

- Após finalizar o procedimento clicar “Close” na caixa que aparece no canto esquerdo. 

- Observe que no arquivo criado todos os buffers ficaram da mesma cor, porém ainda apresentam as linhas que os 

separam um do outro, para tirar as linhas será usada a ferramenta Dissolve, que pode ser encontrada da mesma 

forma que a ferramenta Merge. 

 

Na tela que abrir, escolha para o primeiro campo o arquivo criado anteriormente “geradorasAPPMerge”. 

Clicar aqui para 

adicionar os arquivos 

buffer. 

Averiguar se está na 

pasta certa e digitar o 

nome do arquivo como 

no modelo 

Clicar OK 

Digitar “dissolve” aqui 

Clicar duas vezes em Dissolve (management) 



 

- Após finalizar o procedimento clicar “Close” na caixa que aparece no canto esquerdo. 

- Para finalizar a delimitação da APP, basta tirar as “sobras” dos buffers que ficaram fora do limite, para isso 

usaremos a ferramenta “Clip”, que pode ser achada como as outras. 

 

A tela que abrir deverá ser preenchida como na figura abaixo, no primeiro campo “Input Features” escolha o 

arquivo que terá as “sobras” cortadas, no caso, “geradorasAPPMerge_Dissolve”, em “Clip Features” o arquivo que 

servirá de molde, no caso, Limite Propriedade, nomear este arquivo de  APP_total, clicar “OK”. 

Deixar o nome que ele deu, 

porém verifique se está na 

pasta certa. 

Digitar “clip” 

aqui. 

Clicar duas vezes na ferramenta Clip (Analysis). 



 

 

- Após finalizar o procedimento clicar “Close” na caixa que aparece no canto esquerdo. 

- Para configurar a cor do arquivo APP_total  clique no local indicado na figura duas vezes, abrirá um caixa na qual 

você escolherá a cor de sua APP, escolha a cor e a textura indicadas no exemplo. 

 

 

Nome do arquivo que será criado, 

verificar se está na pasta certa. 

Clicar aqui para escolher 

os arquivos 

Clicar OK 

Clicar duas vezes na caixa embaixo 

do nome do arquivo 



 

 

- No final seu mapa deverá ficar como na figura abaixo: 

 

- Este será um dos produtos da aula, portanto salve essa imagem em PDF, centralize o mapa na tela de visualização 

do Arcgis,  clique em File                Export Map e na tela que abrir escolha o local onde quer gravar, o tipo de arquivo 

(PDF) e o nome. 

Aqui escolha o tipo de 

textura 

Aqui escolha a cor 

Aqui escolha 

largura da linha 

exterior 



 

 

6. Finalizada a delimitação da APP, faremos um Clip desse limite com o arquivo “Situações Encontradas” para 

descobrirmos quais situações existem dentro a APP. Para isso, selecione a ferramenta Clip, como foi feito 

anteriormente e preencha a tela como na figura abaixo. 

Clicar em Export Map... 

Escolher tipo PDF 

Escolher o nome 



 
 

- Após finalizar o procedimento clicar “Close” na caixa que aparece no canto esquerdo. 

- Depois de criar o arquivo “uso_APP”, abra sua tabela de atributos. 

 
 

Nome do arquivo que será 

criado, verificar se está na pasta 

certa. 

Clicar aqui para escolher 

os arquivos 

Clicar OK 

Clicar com o botão direito em cima do nome do 

arquivo  “uso_APP” ir em “Open Attribute Table” 



 
 

Os valores que constam nesta tabela de atributos foram “recortados” da tabela de atributos do arquivo 

“Situações Encontradas” por isso precisam ser atualizados, para isso é preciso habilitar a edição dos shapes, 

clicar em Editor. Para exibir a função “Editor”, clicar na barra superior com o botão direito e selecionar a opção 

Editor. Assim que surgir a barra de edição, clicar em Editor -> Start Editing 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Clicar em “Editor” 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Logo depois volte na tabela de atributos e clique com o botão direito em cima do nome “Area_m” e na aba 

que abrir selecione Calculate Geometry , depois clique OK. 

 

 
 

- Verifique se as configurações estão como na figura abaixo: 

Clicar aqui 

Clicar com botão direito em cima de “Area_m” 

Clicar em “Editor” e depois 

em “Start Editing” 



 
 

 

- Esse valor é dado em metros quadrados, é mais comum usar valores em ha, para isso teremos que fazer uma 

fórmula. Selecione a coluna “Area_ha” da mesma forma que a coluna “Area_m”, na aba que abrir selecione Field 

Calculator.  

 

 
 

- Abrirá a tela abaixo, onde será feita a fórmula representada na figura abaixo: 

Clicar OK 

Clicar em Field Calculator 



 
 

 

 

- Após clicar em OK, ir em Editor -> Save Edits -> Stop editing. 

 

- Fazer os mesmos procedimentos para o arquivo “situações encontradas”. 

 

 

 
 

Save edits 

Stop editing 

Editor 

Clicar aqui duas vezes em “Area_m”  

Clicar no símbolo de divisão 

ou digitá-lo  
Digitar 10000 

Clicar OK 



7. Para saber quais situações estão fora da APP, usaremos a ferramenta  Erase, que pode ser encontrada do 

mesmo jeito que as outras usadas até o momento. 

 

 

8. - Com essa ferramenta conseguimos “apagar” partes do mapa, no caso, queremos saber o que tem fora da 

APP, para isso utilizaremos o shape “Situações Encontradas” no campo Input Features e o arquivo 

“uso_APP” no campo Erase Features,  ou seja, apagaremos do arquivo “Situações Encontradas” as situações 

que estão dentro da APP, assim teremos um arquivo só com as situações fora da APP. 

 

 

- Depois de criar o arquivo, atualizar os valores das áreas como foi feito com o shape “uso_APP”. 

Clicar duas vezes em Erase (analysis) 

Clicar para escolher o arquivo 

Clicar para escolher o arquivo 

Coloque o nome do arquivo conforme o modelo 

Clicar OK. 

Digitar Erase 

Clicar duas vezes em Erase 

(Analysis) 



 

9. Para trabalhar com esses dados em uma planilha de excel,  podemos exportá-los utilizando a ferramenta 

sumarize, que exporta os dados  unindo as situações que são iguais . Abra a tabela de atributos do shape “Situações 

Encontradas” clique com o botão direito na coluna “uso” para selecioná-la  e depois clique com o direito, irá 

aparecer a janela abaixo, clicar nos locais indicados. 

 

 

 

Selecione Sumarize... 



 

 

 

 

 

 

 

Depois no local indicado para abrir a aba 

Escolher a pasta onde vai gravar e colocar o 

nome “sum_situacoes_encontradas” 

Selecionar  Sum 



- Fazer isso para os arquivos “uso_APP” e “uso_fora_APP também. 

 

10. Para abrir as tabelas no Excel: 

 - Abrir o programa  Excel, ir em Arquivo                 Abrir . Antes de escolher o arquivo deve fazer a modificação 

indicada na figura. 

 

 

- Escolha os arquivos que aparecem em branco, ou do tipo DBF. 

 

- Com esta tabela saberá quanto de cada situação existe dentro e fora da APP, basta somar os códigos. 

 

Escolher “Todos os arquivos”, se não fizer 

isso, não aparecerá o arquivo que procura. 

Arquivos que deve escolher 



 

 

 

 

 

 

- Depois de abrir todos os arquivos monte uma tabela conforme o modelo, este serão os valores que irão no 

memorial descritivo. 

 

 

 


