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Tutorial 

Edição de DBF usando Excel e Access 

  

Autores: Mauricio Schiavolin Silva, Vitor Pires Vencovsky  

 
1. INTRODUÇÃO 

Esse tutorial apresentará um procedimento para a edição de arquivos DBF utilizando os softwares 

Microsoft Excel e Access. 

A alteração do DBF é importante para que os usuários do Gismaps Viewer gerem os mapas 

temáticos com seus próprios dados e informações. 

 2. RECURSOS NECESSÁRIOS 

Para seguir este tutorial são necessários os seguintes recursos:  

         Gismaps Viewer instalado (disponível em https://gismaps.com.br/gismaps-viewer/);  

         Arquivo Shape ipcUF (Disponível em https://gismaps.com.br/wp-

content/uploads/2017/01/ipcUF.zip). Salve esse arquivo na pasta C:\Arquivos de 
Programas\Gismaps Viewer\Samples\IPC 

         Software MS Excel 2007 (ou superior) e MS Access 2007 (ou superior) 

 3. EDITANDO OS DADOS DO DBF NO MS EXCEL 2007 

Os Shapes são formados por um grupo de arquivos que estão interligados. O arquivo de 

extensão shp contém os elementos geográficos, o DBF (Data Base File) é o arquivo de dados 

que será editado para inserir novos campos ou alterar valores já existentes e o shx contém um 
índice que liga o shp ao DBF. 

Para abrir o DBF será usado o software MS Excel 2007, que é capaz de interpretar essas 

tabelas como uma base de dados. Abra o MS Excel em Iniciar >> Programas >> Microsoft 
Excel 2007. 

Em seguida, selecione Arquivo >> Abrir... ou clique no botão Abrir. Na janela Abrir (Figura 

1), selecione Todos os arquivos (*,*) em Arquivos do tipo. Selecione o arquivo ipcUF.dbf 

que está na pasta C:\Arquivos de Programas\Gismaps Viewer\Samples\IPC e clique em 

Abrir.  

https://gismaps.com.br/gismaps-viewer/
http://www.gismaps.com.br/viewer/tutorial/dados/vetores/ipcUF.zip
https://gismaps.com.br/wp-content/uploads/2017/01/ipcUF.zip
https://gismaps.com.br/wp-content/uploads/2017/01/ipcUF.zip


 

www.gismaps.com.br   -  © 2001-2017 - Gismaps Sistemas Ltda. Todos os direitos reservados. 

 

Figura 1 – Abrindo arquivos de dados (dbf) 

 O arquivo de dados ipcUF.dbf deverá estar aberto conforme Figura 2. Embora pareça uma 
simples tabela criada no MS Excel 2007, os arquivos dbf exigem alguns cuidados:  

 A linha número 1 é um cabeçalho, ou seja, contém os nomes dos campos utilizados pelo 

Gismaps Viewer para diversas operações; 
 Nunca altere a ordem que os elementos (linhas) estão dispostos, pois o arquivo de índice 

(shx) se baseia nessa ordem para ligar os elementos geográficos aos dados; 
 Nunca utilize nomes de campos com mais de 11 caracteres ou com caracteres não 

permitidos (números, &, *, /, etc); 
 Nunca classifique os dados (comando classificar (S) para não ter problemas de 

indexação. 

 

  Figura 2 – MS Excel 2007 com tabela ipcUF.dbf aberta 
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Cada coluna da tabela aberta representa um campo de dados e cada linha o conjunto de dados 
específicos de um elemento geográfico.  

Acrescente uma nova coluna chamada Capital, insira os nomes das capitais e edite um valor da 
tabela, conforme Figura 3 (Posição do Paraná = 5; Posição do Rio Grande do Sul = 4). 

 

  Figura 3 – Criação da coluna “capital” e edição de valores 

 Finalizado a criação de uma nova coluna e a edição dos valores das posições dos estados do 

Paraná e do Rio Grande do Sul, salve o arquivo com outro nome - ipcUF_alterado.xlsx (ver 
Figura 4) - para ser utilizado no MS Access 2007. 

 

Figura 4 – Salvando em xlsx no MS Excel 2007 
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 4. IMPORTANDO O ARQUIVO XLSX NO MS ACCESS 2007  

Abra um documento em branco no software Access, criando um nome para o arquivo -
ipcUF_alterado.accdb, conforme Figura 5. 

 

Figura 5 – Criando um arquivo no MS ACCESS 2007 

 Com o software MS Access 2007 aberto, ir em Dados Externos na aba superior do programa e 

clique no ícone Excel, conforme Figura 6. 

 

Figura 6 – Importando o arquivo xlsx no Access 
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Na janela Obter Dados Externos, conforme Figura 7, selecione o arquivo ipcUF_alterado.xlsx 
clicando no botão Procurar. 

 

Figura 7 – MS Access 2007 abrindo arquivo .xlsx 

Na janela Assistente de importação de planilha, verifique se as colunas estão divididas 

corretamente e clique no botão Avançar (ver Figura 8). 

  

Figura 8 – Assistente de importação de planilha 
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 Em seguida, marque a opção “A primeira linha contém títulos de coluna” para que o MS Access 

2007 entenda que a primeira linha são os títulos dos campos (ver Figura 9). 

  

Figura 9 – Assistente de importação de planilha - títulos das colunas 

As informações dos campos que estão sendo importados podem ser alteradas na janela da 
Figura 10. Clique no botão Avançar sem realizar alterações. 

 

Figura 10 – Assistente de importação de planilha 
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Selecione a opção Permitir que o Access adicione a chave primária, conforme Figura 11, e 
clique no botão Avançar. 

  

Figura 11 – Assistente de importação de planilha - chave primária 

 Em seguida, defina o nome da tabela que está sendo importada e clique no botão Concluir 

(Figura 12). 

 

Figura 12 – Assistente de importação de planilha - nome da tabela 
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 5. EXPORTANDO PARA DBF 

Antes de realizar a exportação da tabela ipcUF para DBF, verifique o tamanho dos campos que 

são do tipo Texto. É importante deixar o tamanho desses campos com valores mais adequados 
para que o tamanho do arquivo DBF fique o menor possível. 

Clique com o botão direito do mouse sobre a tabela importada ipcUF, conforme Figura 13, e 
selecione a opção Modo Design. 

  

Figura 13 – Abrindo Modo Design da tabela ipcUF 

 Na janela Modo Design, altere os valores dos campos que estão no formato texto conforme 
Figura 14. 

Use os seguintes tamanhos: 

         GEOCODIGO = 2 

         UF = 2 

         REGIAO = 50 

         SIGLA = 2 

         NOME1 = 50 

         NOME2 = 50 

         CAPITAL = 50 
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Figura 14 – Alterando o tamanho dos campos texto da tabela 

Em seguida, exporte a tabela ipcUF clicando no botão Mais e, na lista suspensa, selecionando a 

opção Arquivo do dBASE, conforme Figura 15. 

 

Figura 15 – Exportando arquivo dBase 
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Na janela Exportar (Figura 16), selecione o local em que o arquivo DBF deverá ser salvo, ou 
seja, na pasta C:\Arquivos de Programas\Gismaps Viewer\Samples\IPC. 

       

Figura 16 – Selecionando o local destino do arquivo DBF 

  

6. CRIANDO MAPA TEMÁTICO NO GISMAPS VIEWER 

Após a edição do arquivo ipcUF.dbf, será gerado um mapa temático usando as informações do 
campo CAPITAL. 

Abra o Gismaps Viewer e crie uma conexão com a pasta C:\Arquivos de 
programas\Gismaps Viewer\Samples\IPC. 

Selecione no menu principal a opção Inserir >> Adicionar Temático, configure a janela como 

mostrada na Figura 17 (Feição ipcUF, Único, REGIAO) e clique OK. 
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Figura 17 – Adicionando mapa temático 

O mapa temático pintado com as cinco regiões do país será apresentado conforme Figura 18.  

 

Figura 18 – Mapa temático 

  

Agora vamos colocar os nomes das capitais, cuja tabela foi inserida no DBF, no software 
Gismaps Viewer deve-se clicar em Inserir, e na lista suspensa selecionar Adicionar Etiqueta. 
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Figura 19 – Adicionando etiqueta  

Na janela Adicionar Etiqueta seleciona-se a Feição ipcUF e o campo CAPITAL, e clica em 

OK.  

 

Figura 20 – Etiqueta  

Assim temos nosso resultado final, com as capitais inseridas na tabela ipcUF. 



 

www.gismaps.com.br   -  © 2001-2017 - Gismaps Sistemas Ltda. Todos os direitos reservados. 

               

                        Figura 21 – Mapa temático com as capitais 

  

 

 

 


