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O termo Geoproces-

samento pode ser 

utilizado para indicar a 

aplicação de técnicas 

computacionais e 

matemáticas para a obtenção e análise de 

informações espaciais. O Geoprocessamento faz 

uso de diversas Geotecnologias para coleta, 

armazenamento, tratamento, análise, 

apresentação e consulta dessas informações. 

Muitas aplicações do nosso cotidiano envolvem 

Geotecnologias: a busca de endereços no Google 

Maps, a localização por GPS em nosso carro, os 

mapas de trânsito em tempo real, entre outras 

(Figura 1). As geotecnologias podem ser aplicadas 

em diversas áreas como, por exemplo, na biologia 

para mapeamento de espécies vegetais e 

classificação de tipos de vegetação; na geologia 

para prospecção de minérios; na gestão municipal 

para demarcação de loteamentos urbanos, 

estudos de escoamento de trânsito, planejamento 

e gestão do uso do solo, gestão de bacias 

hidrográficas; na engenharia para demarcação de 

referências em empreendimentos; na saúde para 

estudos epidemiológicos; na logística para 

roteamento e clusterização; na computação para 

localização de endereços, desenvolvimento de 

geo-browsers e de simuladores baseados em 

modelos matemáticos; no gerenciamento de 

fenômenos geográficos como os desastres 

naturais; no meio ambiente para monitoramento 

e administração; no agronegócio para 

monitoramento e previsão de safras, tratamento 

de curvas de nível para plantio e detecção de 

pragas; nos serviços públicos de saneamento, 

energia elétrica e telecomunicações, entre outras. 

 

Figura 1 – Aplicações das Geotecnologias 

 

Fonte: Google (www.google.com.br/maps) e Maplink (www.maplink.com.br) 

 

 



A história do Laboratório de Geotecnologias da 

Escola de Engenharia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie começou no final de 

2009, quando fui procurado pelo Prof. Paulo 

Ferreira, então Coordenador do Curso de 

Engenharia Civil da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, para implantar na Escola de 

Engenharia um núcleo de estudos de 

Geotecnologias. 

O Laboratório de Geotecnologias (LABGEO) foi 

concebido com o objetivo de promover atividades 

de ensino, pesquisa e extensão voltadas ao 

desenvolvimento, aplicação e difusão de 

geotecnologias nas áreas de engenharia, 

computação, arquitetura e urbanismo, saúde, 

administração, entre outras, através de projetos 

de pesquisa, projetos de iniciação científica, 

trabalhos de conclusão de curso, capacitação 

docente e discente, nas diversas unidades 

acadêmicas da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie, bem como o desenvolvimento de 

projetos em parceria com instituições e empresas. 

Também tem o objetivo de apoiar o 

desenvolvimento de Dissertações de Mestrado e 

Teses de Doutorado dos programas de pós-

graduação da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie.  

O LABGEO possui ainda, como objetivos 

específicos: inserir o domínio das geotecnologias 

no contexto das pesquisas realizadas pela 

Universidade; subsidiar as disciplinas da 

graduação e da pós-graduação que demandam o 

uso de geotecnologias em suas atividades; prover 

recursos materiais (software, hardware, bases de 

dados, imagens orbitais, etc.) e didáticos 

(manuais, tutoriais, cursos, vídeos, exemplos, etc.) 

para o desenvolvimento prático de aplicações em 

geotecnologias. 

Durante algum tempo, procuramos em nosso 

campus um espaço físico que pudesse ser 

disponibilizado para o Laboratório, contando 

sempre com o incansável apoio do Prof. Marcel 

Mendes, na época Diretor da Escola de 

Engenharia, e posteriormente da Profa. Leila 

Figueiredo de Miranda, atual diretora. Nesta 

empreitada recebemos também o valoroso apoio 

do Prof. Henrique Dinis e da Profa. Magda 

Aparecida Salgueiro Duro, coordenadores do 

curso de Engenharia Civil que sucederam o Prof. 

Paulo Ferreira. 

Em 2010 foram adquiridos alguns equipamentos e 

imagens orbitais para podermos dar início às 

atividades do laboratório. Como ainda não 

tínhamos um espaço físico definido, utilizamos 

durante um bom tempo como nosso QG para 

desenvolvimento de projetos as instalações do 

Laboratório HSBC, situado no 2º andar do prédio 

4, cedido em alguns horários pela Profa. Roxana 

Maria Martinez Orrego, coordenadora do curso 

de Engenharia de Produção ao qual está vinculado 

o Laboratório HSBC. 

Como não tínhamos experiência na área de 

geotecnologias, os primeiros trabalhos 

desenvolvidos visavam obter conhecimentos 

teóricos sobre o tema e analisar as ferramentas 

disponíveis, principalmente os Sistemas de 

Informações Geográficas (SIG). O SIG é uma das 

principais ferramentas do geoprocessamento e 

consiste em um conjunto de hardware, software, 

informação espacial e procedimentos 

computacionais que permite a análise, gestão ou 

representação do espaço e dos fenômenos que 

nele ocorrem. 

Em 2011, dois excelentes alunos da Escola de 

Engenharia, Marina Vendl Craveiro e Sylvio 

Campos Neto, foram orientados por mim em 

projetos de Iniciação Científica com bolsas do 

CNPq e do Instituto Presbiteriano Mackenzie 

(IPM). Eram os dois primeiros trabalhos realizados 

pelo LABGEO. 

Neste ano também foi criado junto ao CNPq o 

Grupo de Pesquisa de “Geotecnologias” que conta 

com a participação de professores e alunos de 

diversas unidades da UPM. 

No início de 2012, formamos um grupo de estudo 

com diversos alunos e professores da Escola de 

Engenharia e da Faculdade de Arquitetura e 

Urbanismo da UPM. Tive como grande aliada 

nesta atividade a Profa. Paula Raquel da Rocha 

Jorge que, em conjunto com as professoras Eunice 

Helena Sguizzardi Abascal e Angélica Aparecida 



Tanus Benatti Alvim do Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU), 

incentivou o grupo a desenvolver projetos 

urbanísticos com o apoio das geotecnologias. 

Entre os participantes discentes podemos 

destacar Marina Vendl Craveiro, Mariana de 

Toledo Ignácio e Mariana Prata Magalhães. 

Para discutir e divulgar os conhecimentos obtidos 

e gerados pelo grupo, realizamos em 2012 o “I 

Fórum Técnico sobre Geoprocessamento”. A 

experiência foi muito boa e, desde então, temos 

realizado pelo menos uma vez por ano, novas 

edições do Fórum. Em março de 2015 será 

realizado a 5ª. Edição do mesmo com duração de 

30hs ao longo de 10 encontros semanais. 

Atualmente, o Fórum serve como meio de 

preparação para os estudantes ingressarem em 

um Projeto de Iniciação Científica (PIBIC/PIVIC) na 

área de Geotecnologias. O Fórum é aberto a todos 

os alunos da UPM, mas é oferecido 

preferencialmente aos alunos da 3ª. Etapa do 

curso de Engenharia Civil, que possuem os 

conceitos de Topografia necessários para o 

desenvolvimento de determinados projetos que 

envolvem as Geotecnologias. Nosso objetivo é 

que, com o passar do tempo, os participantes dos 

fóruns, além de desenvolver projetos de Iniciação 

Científica, passem também a desenvolver 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) nesta área 

e posteriormente sigam esta linha de pesquisa 

nos cursos de Mestrado e Doutorado. 

Ainda utilizando as instalações provisórias do 

Laboratório HSBC, foram desenvolvidas, além dos 

projetos de Iniciação Científica, diversas 

atividades de apoio (como geração de mapas 

temáticos, por exemplo) para alunos de 

Mestrado/Doutorado do Programa de Pós-

Graduação em Arquitetura e Urbanismo (PPGAU), 

do Programa de Pós-Graduação em Engenharia 

Elétrica (PPGEE) e mais recentemente do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências e 

Aplicações Geoespaciais (PPGCAGE). O LABGEO 

também serviu de apoio para alguns projetos de 

pesquisa financiados pelo Fundo Mackenzie de 

Pesquisa (MackPesquisa) e pelo Conselho 

Nacional de Desenvolvimento Científico e 

Tecnológico (CNPq). 

Colaboramos também com o projeto de pesquisa 

“Novo sistema de georreferenciamento”, 

coordenado pelo Prof. Pierre Kaufmann do 

PPGCAGE, na realização de simulações e validação 

do algoritmo de geoposicionamento proposto 

pelo grupo (objeto de uma patente), obtendo 

como produto final um software registrado no 

Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) 

processo BR 51 2013 000616-3. Este projeto conta 

com pesquisadores do Centro de Rádio 

Astronomia e Astrofísica Mackenzie (CRAAM), do 

Programa de Pós-Graduação em Ciências e 

Aplicações Geoespaciais (PPGCAGE) da UPM, do 

Instituto de Matemática e Estatística da 

Universidade de São Paulo (IME/USP) e do 

departamento de Dinâmica Orbital e Planetologia 

da Universidade Federal do Estado de São Paulo 

(UNIFESP) de São José dos Campos. 

No início de 2014, o LABGEO finalmente 

conseguiu seu espaço. Hoje está instalado no 3º 

andar do Prédio 4 do campus Higienópolis da 

Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui 1 

servidor e 8 estações de trabalho com alto poder 

de processamento necessário para aplicações que 

envolvem processamento de imagens, além de 

impressoras, scanner, plotter, bancos de imagens 

e outros itens necessários para o 

desenvolvimento de seus projetos. 

 



O LABGEO atualmente conta com 6 professores 

orientadores, 12 alunos realizando projetos de 

Iniciação Científica ou TCCs, 7 pesquisadores 

voluntários e 12 discentes que já deixaram o 

laboratório, inclusive alguns já formados na 

graduação. Possui 4 projetos de pesquisa em 

andamento. Possui 4 TCCs já defendidos, dos 

quais 2 foram premiados no Prêmio TGI 

Mackenzie e no Prêmio OAS. O LABGEO também 

teve alunos escolhidos para representar a UPM na 

reunião anual da Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência (SBPC). 

Atualmente, devido à crescente procura dos 

alunos pela área de Geotecnologias, a realização 

de Fóruns Técnicos se tornou insuficiente para 

atender à demanda dos interessados. Desta 

forma, um curso de “Introdução ao 

Geoprocessamento” foi criado e disponibilizado 

gratuitamente no site do laboratório 

(http://labgeo.mackenzie.br). O curso foi 

elaborado com base em ferramentas GIS 

gratuitas, possuindo vídeos explicativos e todo o 

material de apoio necessário para que os alunos 

possam desenvolver o curso em casa, em seu 

próprio computador.  

Para finalizar, gostaria de agradecer a todos que 

colaboraram para que a implantação do 

Laboratório de Geotecnologias da UPM fosse 

possível e aproveito para colocar o LABGEO a 

disposição de todos que necessitarem das 

geotecnologias como apoio no desenvolvimento 

de seus projetos. 

Para maiores informações, visite a página do 

laboratório: http://labgeo.mackenzie.br. 
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Pesquisadores docentes do LABGEO: (da esquerda para a direita) Ricardo Concílio, Antonio Felix Pereira Nunes (técnico), Sergio Vicente Denser 

Pamboukian, Edson de Almeida Rego Barros, Valdir Aparecido Galiano, Ana Maria Santiago Jorge de Melo, Ivo Moscatelli e Magda Aparecida 

Salgueiro Duro. 

 
Discentes que concluíram Iniciação Científica em 2015 no LABGEO: (da esquerda para a direita) Larissa Porteiro Carminato, 

Bárbara Louise Marques de Paiva, Prof. Sergio Vicente Denser Pamboukian (orientador) e Ludmily da Silva Pereira. 



 

Discentes com projeto de Iniciação Científica em andamento no LABGEO: (da esquerda para a direita) Gabriella Teixeira Dias Leite, Ludmily da Silva 

Pereira, Gabriela de Oliveira Monteiro, Prof. Sergio Vicente Denser Pamboukian (coordenador do LABGEO), Gabriela Lambiazzi, Jaqueline de Carvalho 

Silva e Ruane da Cunha Gracio.  

 
Discentes candidatos ao programa de Iniciação Científica 2016: (da esquerda para a direita): Cláudio Monteiro dos Santos Junior, Vitor Ribeiro 

Bronzati, Rafael de Mello Ferreira e Prof. Osvaldo Ramos Tsan Hu (orientador). 

 

 


