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Introdução

O objetivo deste artigo é verificar a possibilidade de se utilizar as 
ferramentas e serviços Google para análise espacial em projetos 
de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. 



Objetivos Específicos

• identificar as ferramentas e serviços disponibilizados pelo 
Google;

• verificar a precisão e a confiabilidade destas ferramentas;

• estudar a interoperabilidade entre softwares;

• verificar como pode ser feita a integração das ferramentas 
Google com os Sistemas de Informações Geográficas;

• realizar estudos de caso.



Estudos realizados

• Análise dos mapas base Google

• Interoperabilidade entre ferramentas Google e SIGs

• Cálculo de áreas e distâncias no Google Earth Pro

• Perfil de elevação 

• Modelagem 3D



Análise dos mapas base Google

 Sensores remotos: fornecem dados e imagens da superfície 
terrestre.

 Dados e imagens: base para o desenvolvimento e realização de 
projetos associados às atividades humanas, bem como auxiliado no 
diagnóstico sobre as implicações ambientais, econômicas, sociais, 
políticas e culturais desses projetos com relação à ocupação dos 
espaços geográficos.

 Georreferenciamento: tornar suas coordenadas conhecidas num 
dado sistema de referência. 

 Ortorretificação: correção de deformações geométricas sofridas 
pelas imagens da plataforma do sensor.



Resultados e Discussão

Utilizando o QGIS, foram comparadas imagens orbitais de resolução 
0.6m da EMPLASA e shapefiles do MDC, com mapas base do Bing 
Aerial e do Google Satellite. 



Resultados e Discussão

As imagens Google Satellite apresentam deslocamentos significativos 
em relação as imagens Emplasa shapefiles do MDC, portanto não são 
georreferenciadas corretamente e seus dados não possuem 
confiabilidade para utilização em projetos de engenharia em grande 
escala. Por exemplo em um projeto de estradas onde para os pontos 
definidos deve-se ter todos os dados corretos para andamento do 
projeto, entretanto em uma tomada de decisão na escolha de um 
trajeto para uma adutora, é possível analisar o entorno e se a rua é 
pavimentada ou não, assim como sua extensão.



Interoperabilidade entre ferramentas
Google e SIGs

Importação e Exportação no Google Earth – QGIS e ArcGIS

Importação e Exportação no SketchUp – QGIS, ArcGIS, Spring, Google 
Earth e 3DWarehouse



Resultados e Discussão

• Para a importação de arquivos para o Google Earth é necessário 
apenas converte-los para os formatos KML ou KMZ, não possuindo 
então nenhum problema de interoperabilidade com outras 
ferramentas. 

• Entretanto para que esse processo seja concluído no SketchUp é 
necessário de um arquivo Collada (DAE). Como o SketchUp é um 
software tipicamente 3D, a troca de informações com SIGs 2D como 
o QGIS não é possível.



Cálculo de áreas e distâncias no Google
Earth Pro



Resultados e Discussão

A melhor precisão foi obtida com o Google Earth Pro. No segundo 
teste, houve dificuldade em manusear os aparelhos topográficos, 
principalmente em pequenas regiões não retilíneas, percebe-se ao 
analisar os resultados do Curvímetro que aumentou 12x em relação ao 
primeiro polígono analisado. 



Perfil de elevação

• Perfil de elevação: representação gráfica do terreno, com objetivo 
de auxiliar a análise das formas do relevo, sua morfometria e sua 
interpretação.

• Dados altimétricos obtidos a partir da missão espacial Shuttle Radar 
Topography Mission (SRTM) – Missão Topográfica de Radar 
Transportado – lançada em 2000 pela agência americana National
Aeronautics and Space Administration (NASA).

• Os sensores de visada vertical e lateral, 
acoplados ao ônibus espacial Endeavour, 
permitiram a captura de informações de 
latitude, longitude e altitude. Porém, as 
informações obtidas possuem uma 
resolução espacial de 90m, o que não 
permite uma boa precisão. 



Resultados e Discussão

A elevação obtida no Google Earth não possui significância assim como 
por exemplo dados topográficos obtidos em campo, porém permite 
uma percepção do terreno, onde é possível distinguir regiões íngremes 
e planas, servindo para um estudo preliminar. 



Modelagem 3D



Resultados e Discussão

A modelagem 3D é um bom recurso para que as construções possam 
ser visualizadas em seu próprio ambiente antes mesmo de serem 
efetivadas. As diversas ferramentas, proporcionam resultados que se 
adequam a realidade. Com a técnica aplicada ao modelo real Edifício
João Calvino demostrou-se a portabilidade do modelo, a facilidade em
aplicar texturas e a qualidade do resultado final.


