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QGIS é internacional!
Com utilizadores e desenvolvidores em todo o mundo há garantia 
de ter sempre uma resposta aos próprios problemas. Voluntários 
traduziram o QGIS em 28 idiomas, inclusivamente: Português, 
Brasileiro, Inglês, Francês, Holandês, Russo, Japonês, Chinês, 
Sueco, Eslovaco, Italiano, Lituano, Polaco, Alemão. Outros 
idiomas são acrescentados de forma regular.             

Multi-Plataforma
• GNU/Linux
• Unix
• Apple Mac OsX
• Microsoft Windows

Funções de Base
• Suporte para dados raster e 
   vectoriais
• Integração com GRASS
• Integração com Python
• Extensibilidade através de plugins
• Ferramentas de digitalização
• Painel de overview
• Marcadores espaciais
• Identificar/seleccionar features
• Editar/ver atributos
• Etiquetar features
• Projecções on the fly
• Gestão de sistemas de 
   coordenadas personalizados

Plugins

Mapa da Comunidade

Coisas que se podem fazer com QGIS
• Visualizar/editar vectores: shapes ESRI, GRASS, PostGIS, 
   MapINFO, SDTS, GML e a maioria dos formatos suportados 
   pela biblioteca OGR
• Visualizar raster: TIFF, Arcinfo, raster de GRASS, ERDAS e a 
   maioria dos formatos suportados pela biblioteca GDAL
• Criar plugins personalizados com Python ou C++
• Criar aplicações SIG com Pyhton, C++ e com as bibliotecas de 
   base de QGIS
• Criar layouts de impressão

Importar e Exportar Dados
• Importação de dados em formato CSV e visualização dos 
   mesmos sob forma de layers
• Download/upload de dados de/para unidades GPS 
• Importar/exportar shapes de/para PostGIS
• Exportar layers para MapServer
• Converter dados em formatos suportados pela biblioteca OGR
• Suporte para dados on-line WMS e WFS

• Table Manager
• Perfil do terreno
• OpenStreetMap
• Dxf2shp
• Análise de Home Ranges
• Point sampling tool
• Georeferenciação de raster
• PostGIS Manager
• Affine transformation
• Impressão rápida
• fTools (Geoprocessing tools)
• ... e muitos outros!



Project Administrator: Gary Sherman
Email: info@qgis.org
Home Website: http://qgis.org
Download: http://qgis.org/download.html
Wiki Website: http://wiki.qgis.org
Forum Website: http://forum.qgis.org
IRC: #qgis on freenode.net

QGIS e GRASS trabalham juntos!

Ajuda e Suporte

Ferramentas de GRASS
Um novo modulo de GRASS pode ser facilmente 
acrescentado à barra das ferramentas  através de 
um ficheiro de definições XML, criando assim um 
novo ícone nos menus de QGIS.       

Com os plugins de QGIS qualquer ferramenta pode ser criada!

QGIS é suportado através da comunidade de 
entusiastas e desenvolvidores. As muitas mailing 
lists, fóruns e o canal IRC fornecem ajuda, 
sendo possível interagir directamente com os 
outros utilizadores e com os desenvolvidores. 
Está também disponível suporte comercial 
(visite o site oficial do QGIS para detalhes).




