
UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS E SERVIÇOS GOOGLE PARA O 

DESENVOLVIMENTO DE PROJETOS DE ENGENHARIA, ARQUITETURA 

E URBANISMO 

 

1. Introdução 

A empresa Google Inc. nasceu em 1998, quando Larry Page e Sergey Brin, dois estudantes 

da Stanford University, resolveram criar um sistema de busca de hipertextos na internet. A 

palavra “Google” é uma brincadeira com a palavra “googol”, o termo matemático para 1 

seguido de 100 zeros, que se encaixa muito bem no objetivo de construir um sistema de busca 

de larga escala (BRIN; PAGE, 1998). 

O Google desenvolveu e disponibiliza, muitas vezes de forma gratuita, diversas ferramentas 

e serviços, tais como: Google Web Search, Google Translator, Google Mail (Gmail), Google 

Maps, Google StreetView, Google Earth, Google SketchUp, Google Building Maker, Google 

Image Search, Google Play, Google Drive, Google Chrome, YouTube, Orkut, Picasa, entre 

outros. A lista completa pode ser encontrada em Google Inc. (2013a). Segundo a empresa, a 

missão do Google é organizar a informação mundial e fazê-la universalmente acessível e útil 

(GOOGLE INC., 2013b). 

Muitas destas ferramentas oferecidas pelo Google podem ser utilizadas para o 

desenvolvimento de projetos preliminares e estudo de viabilidade em áreas como Engenharia, 

Arquitetura e Urbanismo. 

O geoprocessamento no Google começou em 2004, quando o mesmo adquiriu a empresa de 

mapeamento digital Keyhole e lançou o Google Maps e o Google Earth em 2005. 

Com o passar do tempo, o Google Maps evoluiu muito e hoje permite a visualização de trânsito 

em tempo real, a geração de rotas a partir de pontos de origem e destino e a visualização 

imagens ao nível da rua (StreetView).  

Já o Google Earth tem como objetivo apresentar um modelo tridimensional do globo terrestre, 

construído a partir de um mosaico de imagens orbitais obtidas de diversas fontes. Com ele é 

possível identificar lugares, construções, cidades, paisagens, entre outros elementos. 

No campo da engenharia, o Google Earth permite, por exemplo, que sejam realizadas 

medidas de áreas e distâncias, substituindo equipamentos de topografia como Planímetros e 

Curvímetros. Este aplicativo também gera automaticamente cortes do terreno e seus perfis 

de elevação (Figura 1). 



 

Figura 1 – Cratera de Colônia – Parelheiros – São Paulo 

A geração dos perfis de elevação é possível porque o Google Earth possui dados terrestres 

digitais recolhidos pela Missão Topográfica Radar Shuttle (Shuttle Radar Topography Mission 

- SRTM), que permite também visualizar algumas regiões da Terra em 3D (por exemplo, 

Grand Canyon e Monte Everest). Na figura 2 podemos ver a cidade do Rio de Janeiro em 3D. 

 

 

Figura 2 – Cidade do Rio de Janeiro visualizada em 3D no Google Earth 

 
A SRTM é uma missão espacial da National Aeronautics and Space Administration (NASA) 

com o objetivo de obter um Modelo Digital do Terreno (MDT) da Terra para gerar uma base 



de cartas topográficas digitais terrestres de alta resolução. A SRTM consistiu em um sistema 

de radar especialmente modificado que voou a bordo do ônibus espacial Endeavour durante 

11 dias em fevereiro de 2000 (NATIONAL AERONAUTICS AND SPACE ADMINISTRATION, 

2013). 

O Google Earth também possui uma camada (layer) com edifícios modelados em 3D de 

algumas das maiores cidades dos EUA (3D Buildings). Algumas construções da cidade de 

São Paulo também já podem ser visualizadas (Figura 3). 

Em 2006, a Google lançou a primeira versão do aplicativo Google SketchUp, um programa de 

modelagem em 3D que permite a criação de construções em 3D, através do módulo Building 

Maker, e a exportação para o Google Earth, tornando-se assim uma excelente ferramenta 

para estudos urbanísticos. O Google SketchUp já possui uma biblioteca de objetos em 3D (3D 

Warehouse) para facilitar o trabalho dos arquitetos, urbanistas, designers e outros 

profissionais da área. Este aplicativo também permite a criação de curvas de nível a partir de 

imagens do Google Earth e a geração de Modelo Digital do Terreno (MDT). 

 

 

Figura 3 – Estádio do Pacaembú modelado pelo Google SketchUp, inserido na 3D Warehouse e visualizado no 

Google Earth 

 
Tanto o Google Earth quanto o SketchUp possuem uma versão gratuita e uma versão 

profissional (Pro). A versão profissional possui recursos adicionais e pode ser adquirida pelo 

usuário a um custo bem acessível. 

Um Sistema de Informações Geográficas (SIG) ou Geographic Information System (GIS) é 

um sistema computacional que permite a análise, gestão ou representação do espaço e dos 

fenômenos que nele ocorrem. Em um SIG, várias camadas (layers) vetoriais e matriciais 

podem ser sobrepostas permitindo a criação de mapas (Figura 4). 

 



 

Figura 4 – Camadas de um SIG (adaptado de Jackson, 2013) 

 
A integração/interoperabilidade das ferramentas Google com os Sistemas de Informações 

Geográficas (SIGs), que são as ferramentas básicas para o geoprocessamento, pode ser feita 

através dos formatos de arquivo KML e KMZ. Estes formatos também são utilizados para a 

interoperabilidade com os equipamentos GPS (Global Positioning System). 

O plugin Open Layers, por exemplo, pode ser utilizado no QGIS (Quantum GIS) para criar 

uma camada com dados do Google Maps (camada física, ruas, satélite ou híbrida). Este 

procedimento muitas vezes pode ser útil para uma rápida visualização de um mapa, sem a 

necessidade de se criar um mosaico de imagens de satélite que possuem custo elevado. 

 
1.1 Objetivos 

O objetivo deste projeto de iniciação científica é verificar a possibilidade de se utilizar as 

ferramentas e serviços Google para análise espacial em projetos de Engenharia, Arquitetura 

e Urbanismo.  

Os objetivos específicos deste projeto são: 

 identificar as ferramentas e serviços disponibilizados pelo Google que possam 

colaborar com o desenvolvimento de projetos de Engenharia, Arquitetura e 

Urbanismo; 

 verificar a precisão e a confiabilidade destas ferramentas, comparando os dados 

obtidos por elas com dados reais obtidos por recursos tradicionais de topografia 

(equipamentos, mapas, cartas, etc.); 

 estudar os formatos KML e KMZ e como eles podem ser utilizados para a 

interoperabilidade de softwares e hardwares; 



 verificar como pode ser feita a integração das ferramentas Google com os Sistemas 

de Informações Geográficas; 

 identificar possibilidades de aplicações das tecnologias disponibilizadas pela Google 

no ensino do urbanismo e topografia; 

 realizar estudo de caso. 

 
1.2 Justificativa 

O crescimento exponencial das geotecnologias, dos aplicativos para geoprocessamento e da 

disponibilidade de informações georreferenciadas (dados, mapas, imagens, etc.) trazem um 

novo arsenal de recursos para diversos profissionais, como os engenheiros, arquitetos e 

urbanistas, desenvolverem seus projetos. 

Tais tecnologias permitem, por exemplo, o aumento da produtividade e a redução de custos 

na elaboração de projetos preliminares, permitindo estimativas para análise prévia de 

viabilidade. 

 

 

Figura 5 – Planímetro utilizado para medição de áreas 

 

Figura 6 – Curvímetro utilizado para medição de distâncias 



Alguns equipamentos topográficos, como os planímetros utilizados para a medição de áreas 

(Figura 5) e os curvímetros utilizados para a medição de distâncias (Figura 6), podem ser 

substituídos, talvez até com maior precisão, por aplicativos como o Google Earth. 

Desta forma, é necessário familiarizar nossos alunos, futuros profissionais, com os novos 

recursos tecnológicos disponibilizados por empresas como, por exemplo, a Google. 

 

2. Método 

Este projeto será desenvolvido em várias etapas detalhadas a seguir. 

2.1 Identificar as ferramentas e serviços disponibilizados pelo Google que possam colaborar 

com o desenvolvimento de projetos de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. Serão 

estudados os recursos disponíveis principalmente nos softwares Google Maps, Google 

StreetView, Google Earth, Google SketchUp e Google Building Maker. 

2.2 Verificar a precisão e a confiabilidade das ferramentas Google, comparando os dados 

obtidos por elas com dados reais obtidos por recursos tradicionais de topografia. Serão 

realizados testes de medição de distâncias utilizando a ferramenta Régua do Google Earth. 

Os valores obtidos serão comparados com valores obtidos por curvímetros e por métodos 

matemáticos. Também serão realizados testes de medição de áreas no Google Earth. Os 

resultados serão comparados com os valores obtidos utilizando planímetros e também por 

métodos numéricos como a integração pelo Método dos Trapézios. 

2.3 Estudar a estrutura dos formatos KML e KMZ e como eles podem ser utilizados para a 

interoperabilidade de softwares e hardwares. Serão realizados testes de transferência de 

dados entre os softwares Google SketchUp, Google Earth e Quantum GIS. 

2.4 Verificar como pode ser feita a integração das ferramentas Google com os Sistemas de 

Informações Geográficas. Será estudado, por exemplo, como transferir imagens do Google 

Earth para o Quantum GIS. Uma das possibilidades é através do plugin Open Layers, porém, 

neste caso, o projeto fica dependente de uma conexão internet. Outra possibilidade é capturar 

as telas do Google Earth (printscreen), fazer o georreferenciamento destas imagens e criar 

um mosaico (união de diversas imagens) para compor a área do projeto. Também será 

estudado como transferir camadas vetoriais de um SIG para o Google Earth. Uma das formas 

é através de arquivos KML ou KMZ. 

2.5 Realizar estudo de caso, através de um projeto que envolva conceitos de engenharia, 

topografia, arquitetura e/ou urbanismo. 

 

 



3. Cronograma 

Atividades/mês 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisão Bibliográfica X X X X X X X X X X   

Identificação das ferramentas e 
serviços oferecidos pelo Google  

X X           

Estudo das ferramentas: Google 
Maps, Google StreetView e Google 
Earth 

 X X X         

Estudo das ferramentas: Google 
SketchUp e Building Maker 

   X X X       

Estudo de outras ferrramentas 
Google 

     X       

Identificação dos recursos 
oferecidos pelas ferramentas 
Google que podem ser aplicados 
em projetos e no ensino de 
Engenharia, Arquitetura e 
Urbanismo 

 X X X X X       

Verificação da precisão e 
confiabilidade das ferramentas 
Google (distâncias, áreas, perfis 
de elevação, curvas de nível, etc.) 

    X X X      

Estudo dos formatos KML e KMZ e 
a interoperabilidade de softwares e 
hardwares 

      X X     

Estudo da integração das 
ferramentas Google com os 
Sistemas de Informações 
Geográficas (SIGs) 

       X X    

Estudo de caso     X X X X X X X  

Produção de artigo para congresso           X X 

Redação e entrega do relatório 
final 

          X X 
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