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Resumo: Este artigo ilustra como as ferramentas e serviços fornecidos pela empresa 

Google Inc. podem ser utilizados no desenvolvimento de projetos nas áreas de Engenharia, 

Arquitetura e Urbanismo. Vários estudos de caso são realizados com a finalidade de 

verificar a aplicação, precisão e confiabilidade destas ferramentas. São estudados os mapas 

base fornecidos pela Google (viário, satélite e físico), as ferramentas Google Maps, Google 

Earth e Streetview utilizadas para navegação e visualização 3D, a modelagem 3D do 

SketchUp, a integração com os Sistemas de Informações Geográficas (SIG), as ferramentas 

para cálculo de áreas e distâncias, geração de perfil de elevação, entre outras coisas. Os 

resultados mostram que as ferramentas estudadas são próprias para estudos preliminares, 

geração de mapas em pequena escala ou estudos urbanísticos, por exemplo, que não 

requerem muita precisão no posicionamento. 

Palavras-chave: ferramentas e serviços Google, modelagem 3D, imagens orbitais, 

georreferenciamento de imagens, ortorretificação de imagens. 

 

Abstract: This paper shows how the tools and services provided by Google Inc. can be used 

in developing projects in Engineering, Architecture and Urbanism areas. Several case 

studies are conducted in order to verify the application, accuracy and reliability of these tools. 

The base maps provided by Google are studied (road, satellite and terrain), the Google 

Maps, Google Earth and Streetview tools used for navigation and 3D visualization, 3D 

modeling in SketchUp, integration with Geographic Information Systems (GIS), tools for 

calculation of areas and distances, terrain profile generation, and others. The results show 

that the tools studied are suitable for preliminary studies, map generation at small scales or 

urban studies, for example, which do not require great precision in positioning. 

Key-words: Google tools and services, 3D modelling, orbital images, image georeferencing, 

image orthorectification. 

 

 



 

1. INTRODUÇÃO 

A Google Inc. é uma empresa multinacional de serviços online e software dos Estados 

Unidos, fundada em 1998 por Larry Page e Sergey Brin, que se conheceram na 

Universidade de Stanford em 1995. Em 1996, eles criaram um mecanismo de pesquisa 

(Search Engine), inicialmente chamado de BackRub, que usava links para determinar a 

importância de páginas individuais (PAGE; BRIN, 1998). Posteriormente, Page e Brin 

escolheram para este mecanismo o nome "Google" que se trata de um trocadilho com a 

palavra "googol", o termo matemático para o número 1 seguido de cem zeros. A empresa 

cresceu com ferramentas e serviços como AdWords, Gmail, Google Maps, Google Earth, 

YouTube, Android, Google Chrome e Google+ para atender a milhões de pessoas em todo o 

mundo. Segundo eles, a missão da Google é organizar as informações do mundo e torná-

las mundialmente acessíveis e úteis (GOOGLE INC, 2014). 

Muitas das ferramentas e serviços fornecidos pela Google podem ser bastante úteis no 

desenvolvimento de projetos nas áreas de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. 

A ferramenta Google Maps, por exemplo, oferece serviços que podem ser acessados de 

forma simples e rápida por qualquer tipo de usuário. É possível localizar endereços, definir 

rotas ponto a ponto, visualizar as condições do trânsito, entre outras coisas, auxiliando, por 

exemplo, na área de Logística. Para usuários mais experientes, é possível utilizar o 

mecanismo do Google Maps para fazer a geocodificação de endereços, ou seja, localizar 

geograficamente em um mapa a posição de determinados endereços contidos em uma 

tabela. A Figura 1 ilustra o resultado da geocodificação dos endereços de pontos turísticos 

de São Paulo (pontos vermelhos) sobreposto a um mapa base de vias. Neste exemplo, a 

geocodificação foi feita utilizando um Sistema de Informações Geográficas (SIG) gratuito 

denominado QGIS com o auxílio do plug-in MMQGIS. 

Figura 1 – Geocodificação de endereços 

 
Fonte: Carminato, Leite e Pamboukian (2015) 

 
O Google Maps fornece também uma Application Programming Interface (API) com diversas 

funções que permitem acesso a mapas base que podem ser utilizados pelos SIGs. Um 

mapa base é um mapa utilizado como referência na localização espacial de informações 



 

temáticas mapeadas. Estes, juntamente com o tema que é o motivo de elaboração do mapa, 

formam um mapa temático (ALBUQUERQUE, 2015). Por meio do plug-in OpenLayers do 

QGIS, que utiliza serviços do tipo Web Map Service (WMS), é possível visualizar mapas 

base como camadas de um projeto de geoprocessamento. Na Figura 1, o mapa de vias 

visto ao fundo é um mapa base do Google Maps conhecido como Roadmap. 

Os seguintes tipos de mapa estão disponíveis na API do Google Maps (GOOGLE INC, 

2015a):  

 Roadmap: exibe a visualização de mapas rodoviários padrão; 

 Satellite: exibe imagens de satélite do Google Earth; 

 Hybrid: exibe uma mistura de visualizações normais e de satélite; 

 Terrain: exibe um mapa físico com base nas informações do terreno. 

Outra ferramenta disponível é o Google Street View, que permite uma exploração do mundo 

através de um ambiente tridimensional. O Google coleta as imagens usando câmeras 

especiais e faz automaticamente a combinação das fotos tiradas com o auxílio da 

localização obtida por um Sistema de Posicionamento Global (Global Positioning System - 

GPS). As imagens são totalmente panorâmicas devido às nove câmeras direcionais, sendo 

oito delas localizadas nas laterais do equipamento (para visões em 360°) e uma no topo 

com lente olho de peixe para captar a visão de 290° vertical. Scanners laser são 

encarregados de medir a profundidade e verificar como deve ser a tridimensionalidade do 

terreno em até 30 metros de distância (GOOGLE INC, 2015b). 

A ferramenta Google Earth pode ser utilizada para visualização 3D de um globo terrestre 

virtual criado a partir da superimposição de imagens de satélite sobre o modelo digital de 

elevação da superfície terrestre. Atualmente o relevo digital com resolução de 30 metros 

obtido pelo satélite Aster é disponibilizado livremente e resoluções ainda maiores são 

fornecidos por satélites comerciais com imageamento em posição oblíqua. Desde seu 

lançamento o Google Earth vem passando por significativas alterações, especialmente no 

que se refere à melhoria da qualidade de resolução, precisão de georreferenciamento e 

atualização das imagens (GUIMARÃES; PIMENTA; LANDAU, 2012). 

Na camada "Construções em 3D" do Google Earth podem ser visualizados modelos 

tridimensionais de construções, monumentos, fontes, pontes, torres, museus, casas e muito 

mais. 

A ferramenta Perfil de Elevação do Google Earth permite explorar as elevações de um 

caminho específico (Figura 2).  

 



 

 

Figura 2 – Perfil de Elevação 

 
Fonte: autoria própria 

 
O Google Earth oferece ainda várias ferramentas que podem ser usadas para medir 

distâncias e estimar tamanhos e áreas em 2D e também em 3D.  

O Google SketchUp (adquirido recentemente pela Trimble) é uma ferramenta de modelagem 

prática e poderosa para criar, desenvolver, modificar e visualizar projetos e ideias em 3D, 

sendo utilizada para criar modelos tridimensionais de casas, edifícios e objetos com 

detalhes de textura, materiais e total realismo. Seu uso é extremamente fácil. A partir da 

criação de linhas, arcos, círculos, polígonos e outras formas geométricas, é possível inserir 

a terceira dimensão simplesmente empurrando e puxando superfícies (extruding) 

transformando-as em formas em 3D. A criação de modelos 3D possibilita para as áreas de 

Arquitetura, Engenharia e Construção (AEC) visualizar e modelar suas ideias de forma 

rápida e prática construindo modelos tão precisos quanto for necessário, seja para estudo 

de projeto ou na fase inicial dos trabalhos de criação. Além disso após concluir seu projeto, 

é possível visualiza-lo dentro Google Earth em seu ambiente natural. 

Neste artigo, o estudo das ferramentas e serviços Google será feito com o auxílio do 

software QGIS. O QGIS é um Sistema de Informações Geográficas (SIG) gratuito 

desenvolvido pela Open Source Geospatial Foundation (OSGEO)(2015). Nele pode-se 

visualizar, gerenciar, editar, analisar dados e compor mapas imprimíveis (NANNI et al., 

2012) e há suporte para diversos formatos de dados vetoriais, matriciais e banco de dados. 

O QGIS fornece um número crescente de recursos fornecidos por funções principais e plug-

ins, como o OpenLayers e o MMQGIS citados anteriormente, que tornam possível a 

utilização de mapas base Google e a geocodificação de endereços. O QGIS permite extrair 

informações do relevo de modelos de elevação digital (declividade, curvas de nível, 

exposição solar, rugosidade do terreno e delineamento de bacias hidrográficas) de grandes 

áreas de maneira mais rápida e eficiente do que a maioria dos softwares comerciais 

(GUIMARÃES; PIMENTA; LANDAU, 2012). 

1.1 Objetivos 

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.  



 

Os objetivos específicos 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 a interoperabilidade entre softwares utilizando, por exemplo, os formatos 

Keyhole Markup Language (KML) e KMZ (formato KML compactado); 

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

de Informações Geográficas; 

 realizar estudos de caso. 

2. REFERENCIAL TEÓRICO 

Os recursos tecnológicos disponíveis à cartografia têm viabilizado avanços 

consideravelmente importantes, através, principalmente, dos softwares que permitem 

velocidade na obtenção de dados, na troca de informações espaciais e em sofisticadas 

análises dos fenômenos espaciais (SANTOS; SEGANTINE, 2006). Neste contexto, a 

Google Inc. é uma empresa que fornece diversas ferramentas e serviços, na maioria 

gratuitos, que podem ser muito úteis nos projetos de geoprocessamento. 

2.1 Imagens disponibilizadas pela Google 

A principal preocupação quando se trabalha com SIGs é se os dados utilizados estão 

corretamente georreferenciados, ou seja, se as informações estão localizadas 

geograficamente com precisão. O banco de dados georreferenciados é o principal 

componente do SIG (FARIA, 2015). A qualidade dos dados influencia diretamente no uso ou 

não dessas informações para projetos de construção civil, projetos ambientais ou projetos 

de urbanismo, como planejamento e organização do crescimento de cidades e bairros.  

Segundo os estudos e a análise estatística feitos por Soares, Ruaro e Aguiar (2010), as 

imagens fornecidas pelo Google Earth podem ser utilizadas com segurança em uma escala 

de 1:30.000 ou menor. Já os mapas fornecidos pelo mesmo programa, podem ser 

empregados a partir da escala 1:25.000. Apesar das imagens e mapas distribuídos pelo 

Google Earth não poderem ser utilizados em trabalhos que necessitem de escalas, 

respectivamente, maiores que 1:30.000 e 1:25.000, elas são ferramentas poderosas para 

uma localização básica. Um dos objetivos deste trabalho é verificar a precisão das imagens 

fornecidas pelo Google para a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) e Campinas. 



 

2.2 Ferramentas e Serviços Google 

A seguir são descritas as principais ferramentas e serviços Google que podem colaborar 

com as áreas de Engenharia, Arquitetura e Urbanismo. 

2.2.1 Google Maps e Google StreetView 

O Google Maps é um mapa interativo que possui funções como (GOOGLE, 2015c): 

 Rotas: utilizada para definir rota entre pontos distintos de acordo com o sistema 

viário da cidade. Permite estimar o tempo de percurso, levando em consideração o 

horário e trânsito local, em diferentes meios de transporte e até indicar qual ônibus 

poderá levar o usuário ao seu destino. Há a possibilidade de verificar o trânsito em 

tempo real e escolher a melhor rota para alcançar o seu destino; 

 Distância: utilizada para medir a distância entre dois pontos no mapa; 

 Street View: utilizado dentro do Google Maps, permite ao usuário mover-se ao longo 

das ruas de muitas cidades do mundo em um ambiente 3D; 

 GPS: usando o Google Maps para celular é fácil se localizar e seguir a rota traçada, 

transformando o celular em um GPS; 

 Informações: à medida que o usuário pesquisa no Google Maps, marca os lugares 

que gosta com uma estrela e escreve comentários; o mapa começa a adaptar-se e 

pode apresentar sugestões, como restaurantes que o usuário talvez venha a apreciar 

ou o caminho mais rápido até sua casa; 

 Voo: as novas pesquisas de voos ajudam o usuário a encontrar opções de voo, 

preços de passagens e tempos estimados de viagem diretamente no mapa. 

2.2.2 Google Earth 

Anteriormente conhecido como Earth Viewer, o Google Earth foi desenvolvido pela Keyhole 

Inc, uma companhia adquirida pelo Google em 2004. O produto, renomeado para Google 

Earth em 2005, atualmente está disponível para uso gratuito em computadores pessoais na 

versão Pro. A versão utilizada neste projeto é a Google Earth Pro 7.1.2.2041. 

O Google Earth é um programa de computador que apresenta um modelo tridimensional do 

globo terrestre que é produzido a partir de um mosaico de imagens de satélite, imagens 

aéreas (obtidas por aeronaves) e GIS 3D. O programa pode ser usado simplesmente como 

um gerador de mapas bidimensionais e imagens de satélite, onde é possível identificar 

lugares, construções, cidades, paisagens, entre outros elementos e, além disso, também é 

possível visualizar uma camada com Construções em 3D (casas, prédios, antenas, árvores, 

etc.). Modelos desenvolvidos no SketchUp podem ser inseridos no 3D WareHouse e 

http://www.techtudo.com.br/tudo-sobre/google-street-view.html
http://pt.wikipedia.org/wiki/Keyhole,_Inc
http://pt.wikipedia.org/wiki/Keyhole,_Inc
http://pt.wikipedia.org/wiki/Google
http://pt.wikipedia.org/wiki/Computador_pessoal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Programa_de_computador
http://pt.wikipedia.org/wiki/Tridimensional
http://pt.wikipedia.org/wiki/Globo_terrestre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Imagem_de_sat%C3%A9lite
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_informa%C3%A7%C3%A3o_geogr%C3%A1fica


 

publicados no Google Earth. O programa também traz a integração com o Street View e 

o Google Maps.  

2.2.3 Google SketchUp 

O SketchUp, desenvolvido originalmente pela empresa At Last Software no ano de 1999 e 

liberado para uso em agosto de 2000, rapidamente entrou no mercado das indústrias de 

arquitetura e de projeto de edifícios, sendo revisado para servir as necessidades de 

trabalhos profissionais. Seu sucesso imediato foi devido a aprendizagem rápida, comparada 

a outras ferramentas 3D comercialmente disponíveis. Em março de 2006 foi adquirido pelo 

Google Inc. e em 2012 foi adquirido pela Trimble Navigation. O SketchUp possui duas 

versões utilizadas para modelagem: a versão SketchUp Make é gratuita e pode ser utilizada 

de forma não comercial, possuindo algumas limitações para salvar e exportar arquivos; a 

versão SketchUp Pro é a versão Profissional, paga e sem limitações. Existem também o 

SketchUp Viewer e o SketchUp Mobile Viewer, que permitem visualizar os modelos 3D em 

computadores DeskTop e dispositivos móveis como Tablets e Celulares (TRIMBLE 

NAVIGATION, 2014). A versão utilizada neste projeto é o SketchUp Make 2014 (14.0.4900). 

O SketchUp é utilizado para a criação de elementos e cenários em 3D, sendo considerado 

por muitos o lápis do desenho digital, devido sua funcionalidade, praticidade e facilidade de 

aprendizado. A interface do SketchUp é divertida de usar e fácil de aprender, e pode ser 

utilizada pelos desenhistas de uma forma que não é possível nos softwares de modelagem 

tradicionais.  

2.3 Sistemas de Informações Geográficas 

Um dos principais sistemas que se beneficia das ferramentas e serviços disponíveis pela 

Google Inc. é o Global Information System (GIS) ou, em português, Sistema de Informações 

Geográficas (SIG). 

Um SIG é um sistema de hardware, software, informação espacial e procedimentos 

computacionais que permite e facilita a análise, gestão ou representação do espaço e dos 

fenômenos que nele ocorrem. É um sistema projetado para adquirir, armazenar, manipular, 

analisar, gerenciar e apresentar dados geográficos (MATIAS; MARTINELLI, 2001). 

Softwares de SIG são ferramentas que permitem aos usuários criar consultas interativas, 

analisar informações espaciais, editar dados em mapas, apresentando os resultados de 

todas essas operações.  Um SIG permite visualizar, analisar, interpretar e compreender os 

dados para revelar relações, padrões e tendências espaciais (FERNANDEZ; MARQUES; 

ANJOS, 2013). 

Os SIGs integram diversas fontes de informações geográficas: cartas topográficas, mapas 

temáticos, produtos obtidos através de sensoriamento remoto (imagens de satélites) e de 

http://www.techtudo.com.br/downloads/google-maps
http://en.wikipedia.org/wiki/GIS_applications


 

levantamentos aerofotogramétricos, mapas em formato vetorial ou matricial, dados 

amostrados em campo com coleta da localização geográfica, dados georreferenciados 

através de equipamentos Global Navigation Satellite System (GNSS), modelos digitais de 

elevação (MDE ou DEM), modelos espaciais, simulações, etc. (PIMENTA et al., 2012). 

2.3.1 Imagens Vetoriais e Matriciais 

Como na física, onde um vetor é uma entidade definida pelos atributos direção, módulo e 

sentido, podemos dizer que, na comunicação visual, uma imagem vetorial é uma coleção de 

feições (pontos, linhas e polígonos) definidos, também, por seus atributos geométricos 

(coordenadas de vértices, centro, raio, entre outros).  

Já as imagens matriciais (raster) são formadas por uma matriz de pontos denominados 

pixels (picture element). Uma característica importante nas imagens matriciais é a sua 

resolução. Uma imagem com resolução de 0,45m, por exemplo, indica que cada pixel 

representa uma área de 45x45cm no mundo real.  

Quando uma imagem vetorial é carregada, o desenho é reconstruído com base nos 

atributos geométricos de cada objeto, resultando em uma imagem de excelente qualidade 

visual. Já a imagem matricial é reconstruída pixel a pixel, por isso uma resolução alta é 

importante para a boa qualidade da imagem. Uma das desvantagens da imagem matricial é 

que os pixels não são redimensionáveis, portanto quando aumentamos o tamanho de uma 

imagem, pixels são acrescentados e quando diminuímos pixels são perdidos, gerando perda 

de qualidade, o que não ocorre na imagem vetorial.  

2.3.2 Camadas (layers) 

Os mapas gerados pelos SIGs são compostos por uma sobreposição de camadas (layers) 

matriciais ou vetoriais, cada uma representando uma informação específica como ilustra a 

Figura 3. 

Figura 3 – Camadas Matriciais e Vetoriais em um SIG 

 
Fonte: Adaptado de ESRI (2009) 

 

 



 

2.3.3 Sistemas de Referência de Coordenadas (SRC) 

Para que a sobreposição de camadas em um SIG seja possível, é necessário que cada 

camada esteja corretamente georreferenciada em um sistema de coordenadas: 

 Sistemas de Coordenadas Geográficas (Latitude, Longitude e Altitude); 

 Sistemas de Coordenadas Planas (X, Y, Z). 

Cada sistema possui suas aplicações específicas. Por exemplo, para o cálculo de pequenas 

áreas e distâncias é conveniente utilizar Coordenadas Planas, assim como para 

representação de grandes extensões de terra em um mapa são utilizadas Coordenadas 

Geográficas. 

A representação das Coordenadas Geográficas em um sistema computacional é feita 

através de um elipsoide de revolução, que representa de forma aproximada a superfície 

terrestre, e um Datum, que indica um ponto de referência padrão, a partir do qual as 

distâncias, altitudes e aceleração da gravidade dos demais pontos em um mapa são 

definidos. Para as Coordenadas Planas é necessária a adoção de uma projeção cartográfica 

como a Universal Transverse Mercator (UTM), por exemplo. 

O Datum padrão utilizado em nos aparelhos GPS e nas ferramentas Google é o WGS84 

(World Geodetic System 1984). No Brasil, o primeiro Datum utilizado foi o Córrego Alegre, 

substituído posteriormente pelo SAD69 (South American Datum 1969) e atualmente pelo 

SIRGAS2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as Américas 2000). 

Camadas que representam a Região Metropolitana de São Paulo (RMSP) podem utilizar, 

por exemplo, o Sistema de Referência de Coordenadas SAD69 / UTM zona 23S. 

2.4 Recursos adicionais 

Para o desenvolvimento deste trabalho, além das ferramentas e serviços Google, foram 

utilizados: 

 Software QGIS 2.0.1 Dufour que é um Sistema de Informações Geográficas gratuito 

(OPEN SOURCE GEOSPATIAL FOUNDATION, 2015) e foi fornecido pelo 

Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana Mackenzie; 

 Software ArcGIS 10.2 que é um Sistema de Informações Geográficas proprietário e 

está disponível no Laboratório de Geotecnologias da Universidade Presbiteriana 

Mackenzie; 

 Ortofotocartas da RMSP e de Campinas do ano 2007 na escala 1:5000 fornecidas 

pela Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (EMPLASA) (2007) 

disponíveis na Biblioteca da Universidade Presbiteriana Mackenzie; 



 

 Shapefiles do Modelo Digital da Cidade (MDC) disponibilizados gratuitamente pela 

Prefeitura de São Paulo (2013); 

 Curvímetro Run–Mate Club cedido pelo Gabinete de Topografia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e utilizado para o cálculo de perímetros; 

 Planímetro eletrônico QCJ 2000 cedido pelo Gabinete de Topografia da Universidade 

Presbiteriana Mackenzie e utilizado para o cálculo de áreas; 

 Carta topográfica do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) referente 

ao município de Santa Rosa do Viterbo (Folha SF-23-V-C-II-3 MI-2638-3) cedida pelo 

Gabinete de Topografia da Universidade Presbiteriana Mackenzie; 

 Shapefile com a delimitação da Operação Urbana Vila Leopoldina – Jaguaré criado 

por Marina Vendl Craveiro (CRAVEIRO; PAMBOUKIAN, 2012). 

3 ESTUDOS DE CASO 

Para atender aos objetivos deste trabalho, foram desenvolvidos diversos estudos de caso 

que serão detalhados nesta seção.  

3.1 Análise dos mapas base Google 

3.1.1 Imagens de Satélite 

Com o desenvolvimento das modernas tecnologias espaciais, dados e imagens da 

superfície terrestre podem ser obtidos através de sensores remotos. Tais informações têm 

servido como 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 (SANTOS, 2015). 

Existem hoje dezenas de satélites de sensoriamento remoto pertencentes a diferentes 

países. O Brasil recebe as imagens dos satélites Landsat-5, Landsat-7, CBERS-1, SPOT, 

NOAA-AVHRR e IKONOS-II, entre outros. Desde fevereiro de 2001, o Brasil está gravando 

também as imagens do satélite canadense RADARSAT. Este satélite gera imagens na faixa 

das microondas na qual a radiação proveniente da superfície terrestre é detectada por meio 

de antenas, e não através de um sistema de lentes e detectores como é o caso dos demais 

satélites de sensoriamento remoto ótico (RUDORFF, 2015). A vantagem do sensoriamento 

remoto por satélite é que as informações são adquiridas na forma digital ou fotográfica e 

podem ser atualizadas devido à característica de repetitividade de aquisição das imagens 

(SAUSEN, 2015). 

Para essas imagens existem várias resoluções espaciais de 90m, 30m até 0.4m. Quanto 

maior a resolução, maior o valor comercial atribuído a elas. Para estudos e análises 



 

profissionais são utilizadas imagens pagas devido a maior confiabilidade, como as imagens 

de resolução 0.6m da Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S.A. (EMPLASA) 

(2007). Existem também imagens gratuitas, como as do Bing e do Google, utilizadas neste 

estudo. Devido às deformações geométricas sofridas pelas imagens, da plataforma do 

sensor, do ângulo de aquisição, do relevo, da curvatura e rotação da Terra, essas imagens 

precisam passar por um processo chamado ortorretificação para correção das mesmas. 

Através de pontos obtidos em campo com respectiva altimetria ou através de bases 

planialtiméticas é possível ortorretificar uma imagem. Uma vez orto-corrigidas, as imagens 

apresentam melhor acurácia e todos os trabalhos nela baseados tornam-se mais precisos.  

3.1.2 Precisão e a confiabilidade das imagens 

Devido à escassez de informações concretas relacionadas ao georreferenciamento e à 

ortorretificação das imagens Google e Bing, foram realizados neste trabalho estudos para 

verificar se a precisão das imagens Google é suficiente para o seu uso na elaboração de 

projetos de Engenharia que envolvam planejamento e tomada de decisões. Por exemplo, 

em um projeto de rede de distribuição de água, o mapa da rede necessita da locação de 

pontos com precisão. Porém, atividades como estudos preliminares e análises em pequena 

escala, como é o caso dos estudos urbanísticos, podem utilizar imagens com menor 

precisão. 

3.1.3 Estudo comparativo das imagens 

Utilizando o QGIS, foram comparadas imagens orbitais de resolução 0.6m da EMPLASA e 

shapefiles do MDC, ambos reconhecidamente bem georreferenciados e ortorretificados, 

com mapas base do Bing Aerial e do Google Satellite. A Figura 4 ilustra uma imagem orbital 

da EMPLASA sobreposta por um shapefile do MDC (cor marrom). Percebe-se nitidamente a 

coincidência no posicionamento geográfico. 

Figura 4 – Shapefile MDC e imagem EMPLASA sobrepostas no QGIS 

 
Fonte: autoria própria 



 

Sobrepondo as imagens do Google Satellite e da EMPLASA, em uma região de São Paulo 

capital próxima à divisa de Embú das Artes, foi possível perceber o deslocamento da 

imagem com erro superior a 9 m. Ao comparar a mesma região com o Bing Aerial e a 

EMPLASA nota-se um deslocamento superior a 10m. 

Em uma segunda comparação, foi utilizado o shapefile do MDC e a localização do campus 

Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie em São Paulo. No mapa base 

Google Satellite foram encontrados erros de até 5,8m (Figura 5a) e no Bing Aerial de até 

11,8m (Figura 5b). 

Figura 5 – Shapefile MDC sobreposto ao Google Satellite (a) e ao Bing Aerial (b) 

 
Fonte: autoria própria 

 
3.1.4 Conclusão 

Conclui-se que as imagens Google realmente possuem deslocamento em relação a 

imagens georreferenciadas e ortorretificadas. Neste estudo, em uma região de Campinas, 

próxima à divisa de Jaguariúna e Pedreira, o deslocamento chegou a 13,1m. Para projetos 

de Engenharia em escalas grandes, estes mapas base não são confiáveis, pois as posições 

não são exatas, o que não proporciona a segurança necessária para esses projetos. 

3.2 Interoperabilidade entre ferramentas Google e SIGs 

Este estudo tem por finalidade analisar a eficiência e a qualidade na troca de informações 

entre as ferramentas Google e os Sistemas de Informações Geográficas.  

3.2.1 Imagem padrão para testes 

Para os testes realizados neste estudo foi criado no QGIS um shapefile com apenas um 

polígono com o limite da quadra onde está localizado o campus Higienópolis da 

Universidade Mackenzie. Este shapefile utiliza como Sistema de Referência de 

Coordenadas (SRC) o Datum SAD69 e a projeção UTM Zona 23S (EPSG 29193). O 



 

polígono foi desenhado sobre uma imagem de satélite fornecida pela Google e acessada 

através do plug-in OpenLayers do QGIS (Figura 6). 

Figura 6 – Shapefile gerado no QGIS sobreposto à camada Google Satellite 

 
Fonte: autoria própria 

 
3.2.2 Importação e Exportação no Google Earth 

Para acessar um shapefile dentro do Google Earth, o mesmo precisa ser convertido para os 

formatos KML ou KMZ. O formato KMZ mais simples possui apenas um arquivo KML 

compactado no formato ZIP. Arquivos KMZ mais complexos possuem arquivos adicionais 

como imagens, ícones e modelos 3D Collada.  

Neste trabalho, o shapefile foi convertido utilizando a opção “Salvar como” do QGIS. Como o 

SRC padrão do Google Earth e do KML é o WGS84 (EPSG 4326), o QGIS faz a conversão 

automática para este SRC ao salvar o KML. A conversão das feições foi feita de forma 

adequada, porém, no processo de conversão, todas as informações da tabela de atributos 

do shapefile foram perdidas. 

Utilizou-se então o software ArcGIS para efetuar a conversão. Na caixa de ferramentas 

(ArcToolbox) foi escolhida a ferramenta de conversão “Layer to KML”. Neste caso a 

conversão foi realizada com sucesso, inclusive com a manutenção da tabela de atributos. 

A imagem foi importada corretamente no Google Earth sem perda de informações e sem 

deslocamento. 

Para testar a exportação, foi criado um polígono no Google Earth, utilizando a ferramenta 

“Adicionar Polígono”. Em seguida, o polígono foi exportado no formato KML e importada no 

QGIS sem problemas de deslocamento. 

3.2.3 Importação e Exportação no SketchUp 

O SketchUp, da mesma forma que o Google Earth, não pode acessar diretamente arquivos 

do tipo shapefile. Estes arquivos precisam ser convertidos para o formado KMZ ou é 

necessária a instalação de um plug-in que faça a leitura de arquivos shapefile. 



 

Utilizando a ferramenta de importação padrão do SketchUp não foi possível abrir 

diretamente os arquivos KMZ gerados anteriormente. O processo de importação foi 

interrompido com falha aos 75% de progresso. Foram feitas tentativas utilizando arquivos 

gerados por diversos SIGs como o QGIS, o ArcGIS e o Spring e também pelo Google Earth. 

Para verificar se o problema estava na geração de arquivos KMZ, foram utilizados também 

arquivos KML prontos como, por exemplo, os disponíveis no site do IBGE. Porém, a 

ferramenta de importação do SketchUp também não conseguiu ler as informações. 

Em seguida, foram utilizados alguns conversores (shapefile para KML/KMZ) online 

disponíveis na internet:  

 http://spatialnews.geocomm.com/articles/overviewofkmlconversionprograms/ 

 http://www.mapsdata.co.uk/online-file-converter/#kml-instructions 

 http://www.zonums.com/shp2kml.html 

 http://freegeographytools.com/2007/export-shapefiles-to-google-earth-ii-shp2kml-

converter 

 http://www.reimers.dk/files/esri-shapefile-to-kml 

A conversão foi realizada com sucesso e os arquivos obtidos puderam ser abertos no QGIS 

e no Google Earth. Porém, o SketchUp não conseguiu importar tais arquivos. 

O próximo passo foi tentar a instalação de algumas extensões (plug-ins) para o SketchUp. O 

Extension Warehouse ou “Armazém de Extensões” (http://extensions.sketchup.com/pt-BR) é 

o local mais indicado para se obter plug-ins para o SketchUp. Foram testados os seguintes 

plug-ins: 

 Enjshape (http://enja.org/enjshape/ e https://github.com/enjalot/enjshape) que possui 

recursos para importar diretamente shapefiles para o SketchUp; 

 KML Tools 2.0.0 Beta (http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?t=38009) que 

possui recursos para importação e exportação de arquivos KML no SketchUp. 

O plug-in EnjShape não funcionou. Ele permitiu a seleção de um arquivo shapefile, mas não 

o carregou para dentro do SketchUp, nem emitiu mensagem de alerta/erro, simplesmente 

ignorou o procedimento. 

O plug-in KML Tools funcionou parcialmente. Para que os arquivos pudessem ser 

importados, foi preciso adicionar (obrigatoriamente) uma localização geográfica ao modelo 

(Google Earth Terrain). O plug-in conseguiu importar apenas arquivos KML e não KMZ. O 

arquivo importado apareceu com as feições inclinadas, tornando inviável seu uso. 

http://spatialnews.geocomm.com/articles/overviewofkmlconversionprograms/
http://www.mapsdata.co.uk/online-file-converter/#kml-instructions
http://www.zonums.com/shp2kml.html
http://freegeographytools.com/2007/export-shapefiles-to-google-earth-ii-shp2kml-converter
http://freegeographytools.com/2007/export-shapefiles-to-google-earth-ii-shp2kml-converter
http://www.reimers.dk/files/esri-shapefile-to-kml


 

Muitos sites relatam problemas com a importação, como um grupo de discussão do Google 

(https://productforums.google.com/forum/#!topic/sketchup/3273IZ73P5U) e o Fórum do 

Sketchucation (http://sketchucation.com/forums/viewtopic.php?f=79&t=31973). 

Para tentar resolver este problema, a University of Liverpool também desenvolveu um plug-

in (http://www.liv.ac.uk/csd/software/cad/sketchup/sketchupplugin.htm) que permite ao 

SketchUp ler um shapefile e converte-lo para um modelo 3D. Infelizmente, por algum motivo 

não informado, o plug-in não está mais disponível e não pôde ser testado. 

Os desenvolvedores do Sketchup admitem o erro de importação de arquivos KMZ e dizem 

ter consertado este erro na versão SketchUp Make 14.0.4900, que é a versão utilizada nos 

testes realizados neste trabalho, porém o procedimento ainda não funciona. 

(http://filehippo.com/ download_sketchup/changelog/57026/). 

Segundo os desenvolvedores do plug-in KML Tools, a capacidade atual de leitura de 

arquivos KMZ pelo SketchUp não vai além de modelos Collada (arquivos com extensão 

.dae), o que motivou o desenvolvimento do referido plug-in (http://sketchucation.com/ 

forums/viewtopic.php?t=38009). 

COLLADA (abreviação do inglês para COLLAborative Design Activity) é um padrão de 

exportação e importação de arquivos criado pela Sony que está sendo cada vez mais 

utilizado para modelagem 3D. Os arquivos DAE possuem uma estrutura XML com dados em 

três dimensões do objeto, seu posicionamento no espaço e dados de "recorte" para as 

imagens e texturas que recobrem as faces dos objetos. 

Testes de importação feitos com arquivos KMZ que possuíam em seu interior um arquivo 

DAE foram realizados com sucesso. A Figura 7, por exemplo, ilustra um arquivo KMZ obtido 

na SketchUp 3DWarehouse (https://3dwarehouse.sketchup.com/model.html?id=5bb1b93b7e 

36d84ed2e6fa0637cd1e5a) e importado corretamente pelo SketchUp. 

Figura 7 – Arquivo KMZ importado corretamente pelo SketchUp 

 
Fonte: SketchUp 3DWarehouse 



 

Com relação à exportação de arquivos, o SketchUp permite exportar seus modelos em 2D 

nos formatos PNG, TIF, JPG e BMP e em 3D nos formatos KMZ e DAE. Para testar as 

rotinas de exportação do SketchUp, foi criado um modelo semelhante ao utilizado nos testes 

anteriores. O modelo possui apenas um polígono delimitando a quadra onde está localizado 

o campus Higienópolis da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Em seguida, foi gerado 

um arquivo KMZ com as informações do modelo. 

A tentativa de importar o arquivo KMZ gerado para o QGIS não obteve sucesso. Tentou-se 

inclusive abrir o arquivo KMZ, extrair o KML e importa-lo diretamente, mas também não 

funcionou. A importação no Google Earth foi realizada com sucesso, mas foram detectados 

possíveis problemas devido ao relevo do terreno. 

Em um segundo teste, foi feita a extrusão do polígono no SketchUp para dar-lhe o formato 

de 3D e, em seguida, o novo modelo foi transferido para o Google Earth. O processo de 

exportação e importação ocorreu sem problemas (Figura 8). 

Figura 8 – Importação no Google Earth de KMZ com polígono 3D gerado pelo SketchUp 

 
Fonte: autoria própria 

 
3.2.4 Conclusão 

Pelos testes realizados, podemos concluir que a rotina interna de importação e exportação 

de arquivos KMZ do SketchUp necessita de um arquivo Collada (DAE) para que a 

importação seja feita de forma correta. Como o SketchUp é um software tipicamente 3D, a 

troca de informações com SIGs 2D como o QGIS não é possível. 

3.3 Cálculo de áreas e distâncias no Google Earth Pro 

Este estudo tem como objetivo verificar a precisão e a confiabilidade do Google Earth Pro 

para o cálculo de áreas e distâncias. Para realizar o estudo comparativo foram utilizados 

instrumentos topográficos (planímetro e curvímetro) e o software QGIS. 

Inicialmente, para certificar a tolerância dos aparelhos, foi utilizada a carta impressa do 

IBGE “Santa Rosa do Viterbo” (Folha SF-23-V-C-II-3 MI-2638-3), que está no Datum 



 

Córrego Alegre e escala 1: 50.000. Esta carta possui divisões formando um quadriculado de 

2x2km que torna muito fácil verificar se as áreas e distâncias medidas estão corretas. 

Para verificar a tolerância do curvímetro Run–Mate Club foi criado sobre as linhas do 

quadriculado um percurso de 14km e realizadas 5 medições. O valor médio obtido foi de 

13,98km com desvio padrão de 0,068km. A precisão obtida de 0,14% está dentro do 

especificado pela fabricante do aparelho que é de ±0,2%. 

Para verificar a tolerância do planímetro eletrônico QCJ 2000 foi desenhado um polígono 

contendo 7 elementos do quadriculado com área total de 28km2. Após 5 medições, o valor 

médio obtido foi de 27,92km2 com desvio padrão de 0,04km2. A precisão obtida de 0,29% 

está próxima do especificado pela fabricante que é de ±0,2%. 

Em um segundo estudo, utilizou-se uma situação real onde foram calculadas a área e o 

perímetro do polígono que delimita a Operação Urbana Vila Leopoldina / Jaguaré (Figura 9).  

Figura 9 – Limite da Operação Urbana Vila Leopoldina / Jaguaré 

 
Fonte: autoria própria 

 
Utilizando-se o shapefile deste polígono no QGIS foi obtido um perímetro de 17,147 km e 

uma área de 10,342 km². Estes valores serviram de referências no comparativo com os 

resultados dos instrumentos topográficos e do Google Earth Pro. Para os testes do 

planímetro e do curvímetro, o shapefile foi impresso em uma escala de 1:35.000 e para os 

testes no Google Earth Pro, o shapefile foi convertido para KML. 

O perímetro médio obtido pelo curvímetro foi de 17,297km com desvio padrão de 0,08km. 

No Google Earth Pro foi de 17,150km e no QGIS de 17,147km. Adotando o valor do QGIS 

como correto, a precisão do curvímetro ficou em 0,87% e do Google Earth Pro em 0,02%. 

Com o planímetro eletrônico obteve-se uma área média de 10,2km2 com desvio padrão de 

0,06km2. No Google Earth Pro foi de 10,367km2 e no QGIS de 10,342km2. Adotando o valor 



 

do QGIS como correto, a precisão do planímetro ficou em 1,37% e do Google Earth Pro em 

0,24%. 

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. Por este motivo, a precisão em relação ao primeiro teste ficou bem menor. 

3.4 Perfil de elevação  

O perfil de elevação é uma forma de representação gráfica do terreno, com objetivo de 

auxiliar a análise das formas do relevo, sua morfometria e sua interpretação (ALVES 

JÚNIOR, 2014). 

Na Figura 10, pode-se observar o perfil de elevação relativo ao perímetro da Operação 

Urbana Vila Leopoldina / Jaguaré gerado pelo Google Earth Pro. Esse recurso permitem 

analisar os aclives e declives de uma determinada rota com informações como altitude e 

inclinação. O eixo Y do gráfico mostra a elevação e o eixo X do gráfico mostra a distância. 

Ao mover o cursor pelas diversas partes do Perfil de elevação, a seta se movimenta pelo 

seu caminho e exibe a elevação (lado esquerdo da seta) e a distância acumulada (acima da 

seta). O número em % exibido representa a porcentagem de inclinação ou declive 

(GOOGLE INC, 2015d). 

Figura 10 – Perfil de Elevação 

 
Fonte: autoria própria 

 
Ao observar a elevação do Rio Pinheiros (apontado pela seta vermelha na Figura 10), por 

exemplo, é possível notar a coerência do perfil gerado pelo software. O Google Earth Pro 

utiliza 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), com o objetivo 

de obter informações referentes à altimetria terrestre.  

http://www.joseferreira.com.br/blogs/geografia/autor/manoel-pio-alves-junior


 

A missão SRTM contou com a tecnologia de Sensoriamento Remoto com Radar 

Interferométrico. 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.  

Desta forma, a elevação obtida no Google Earth Pro não substitui, por exemplo, dados 

topográficos obtidos em campo. Embora esta técnica não seja precisa, permite uma 

percepção do terreno, onde é possível distinguir regiões íngremes e planas, servindo para 

um estudo preliminar.  

3.5 Modelagem 3D 

Para analisar a aplicabilidade e praticidade do software SketchUp foi elaborada a 

modelagem 3D do Edifício João Calvino da Universidade Presbiteriana Mackenzie campus 

Higienópolis, onde foram aplicadas ferramentas oferecidas por este software 3D. 

A modelagem começa com o desenho de um modelo básico do edifício seguido da 

aplicação de texturas para tornar o modelo mais realístico. O desenho do modelo básico 

pode ser feito sobre uma imagem de satélite do Google Earth que pode ser adicionada pela 

ferramenta “Adicionar localização”. O modelo básico resultante possui todas as dimensões e 

características do edifício, porém com uma superfície de cor cinza sólida (Figura 11). 

Figura 11 – Modelagem básica dos Pavimentos-Tipo 

 
Fonte: autoria própria 

 

A segunda etapa é a aplicação de texturas no modelo básico. Existem diversos métodos 

para texturização no SketchUp. Neste estudo de caso, foi utilizado o método MatchPhoto, 

disponível no menu “Adaptar à nova foto”, que utiliza uma foto do edifício em perspectiva 

obliqua para determinar a posição da aplicação das texturas.  

Neste método, é necessário selecionar a imagem e ajustar a posição das barras tracejadas 

(verde e vermelha) em relação aos pontos de fuga do modelo, de forma que as mesmas 



 

fiquem paralelas às estruturas horizontais do prédio (Figura 12). O eixo z (azul) deve 

coincidir com o eixo z da foto. Outra opção, ao invés de ajustar as linhas tracejadas, é 

alterar diretamente a posição dos pontos de fuga (vermelho e verde).  

Figura 12 – Ajuste da posição dos eixos no método MatchPhoto 

 
Fonte: autoria própria 

 

Desta forma, obtém-se duas faces do edifício texturizadas na perspectiva oblíqua. O 

processo deve ser repetido utilizando-se uma outra foto para as duas faces restantes. A 

Figura 13 mostra o resultado final do modelo, após a texturização, sendo visualizado no 

Google Earth. 

Figura 13 – Modelo do Edifício João Calvino texturizado no SketchUp e visualizado no Google Earth 

 
Fonte: autoria própria 

 

4. CONCLUSÃO 

Os mapas base obtidos através das ferramentas Google, apesar da praticidade, possuem 

problemas de georreferenciamento e ortorretificação. Portanto para analisar pequenas áreas 

onde é necessário saber com exatidão as coordenadas, os mapas base Google não são 

indicados. Tais mapas podem ser utilizados em pequenas escalas (acima de 1:30.000) ou 

para estudos urbanísticos, por exemplo, que não requerem exatidão no posicionamento. 



 

A interoperabilidade entre as ferramentas Google e os Sistemas de informações 

Geográficas se mostrou adequada, com exceção do software SketchUp que, pode ser 

tipicamente 3D, não permitiu a troca de informação com os SIGs 2D de forma correta. 

A precisão nos cálculos de áreas e perímetros foi muito boa, superando a precisão dos 

instrumentos topográficos (planímetro e curvímetro) que, por serem manuais, apresentam 

erros de medição principalmente em contornos sinuosos. 

O Perfil de Elevação disponível no Google Earth é uma boa ferramenta para um estudo 

preliminar do terreno, porém a utilização de dados SRTM não permite que a precisão seja 

tão boa quanto a dos equipamentos topográficos. 

A modelagem 3D é um bom recurso para que as construções possam ser visualizadas em 

seu próprio ambiente antes mesmo de serem efetivadas. 
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