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Sobre o Oficiante

• Graduado em Arquitetura e Urbanismo – Universidade Federal da Paraíba (2011)

• Mestre em Engenharia Urbana e Ambiental – Universidade Federal da Paraíba (2014)

• Professor Substituto – Universidade Federal da Paraíba (2014-2016)

• Professor Assistente I – Faculdades Integradas de Patos (2015 - )

Alexandre Augusto Bezerra da Cunha Castro



• Data de Lançamento: 11 de junho de 2001;

• Licença (até fevereiro de 2016): Proprietário (U$ 399,00, ou R$ 1.488,27 na cotação de 08/11/18);

• Licença Atual: Freeware (fevereiro de 2016);

• Última Versão Estável: 7.3.2.5491.

Informações do Software



Considerações Iniciais

• Instalador leve: 1.1mb;

• Não requer mais login e senha;

• O pleno uso do Google Earth requer acesso à internet;

• O Google Earth salva, em cache, as últimas localidades visualizadas online, podendo ser 
visualizadas offline;

• As ferramentas do Google Earth não substituem outros softwares, como CAD e SIG;



https://www.google.com/earth/download/gep/agree.html

Onde Baixar



Onde Baixar

Ao terminar o download do instalador, clicar nele e aguardar o download e instalação do programa



Configurando o Software

Clicar em “ferramentas” e depois em “Opções”



Configurando o Software



Configurando o Software

Valor de Elevação 1

Menor exagero da 
escala vertical e menos 
detalhes da topografia

Valor de Elevação 3

Maior exagero da 
escala vertical e mais 
detalhes da topografia

Obs: o relevo só fica disponível ao ativar a opção  “terreno”

“Ampliar Elevação”

Valor de Elevação: 1 Valor de Elevação: 3



Barra de Ferramentas

Lugares

Camadas

Funções de edição e criação de geometrias, medições 
de geometria, ativar compositor de mapas, integração 
com Google Maps.    

Gerenciamento das camadas
padrão do Google Earth.

Informações da Imagem

Fonte da imagem, data, coordenadas
geográficas, elevação, altitude do ponto
de visão.

Geometrias e localizações salvas.

Tela Principal

Street View

Visualização de ruas e vias 
na altura do observador.

Norte

Orientação do Mapa



Ferramentas

• Adicionar Caminho, Adicionar Polígono e Adicionar Caminho: Criação de geometrias;

• Adicionar Superposição de Imagem: Importação de imagens;

• Gravar Passeio: Captura de tela do Google Earth;

• Mostrar Imagens Históricas: Coletânea de imagens de satélite antigas (depende da localização);

• Mostrar Régua: Cálculo de geometrias (área, polígono, comprimento, raio, circunferência);

• Salvar Imagem: Compositor de mapas temáticos;

• Visualizar no Google Maps: Integração com Google Maps.



Inserir Marcador



Inserir Polígono



Inserir Caminho



Imagens Históricas

2013

20162009



Régua



Salvar Imagem (Editor)



Salvar Imagem (Editor)



Salvar Imagem (Editor)

Estilos de cores da imagem de satélite:
Colorido; desaturado e em escalas de cinza



Salvar Imagem (Editor)



Aplicações

• Criação de mapas temáticos;

• Levantamento urbano e ambiental em localidades com pouco ou nenhum dado;

• Análise evolutiva de áreas urbanas e recursos hídricos;

• Apresentação dinâmica do recorte de estudo;

• Criação de diretrizes e propostas de planejamento e projetos de infraestrutura.

• Exportação dos dados vetoriais (pontos, linhas e polígonos) para softwares SIG (Sistema de Informação 
Geográfica).



Aplicações



Aplicações



Aplicações



Botão Direito do Mouse na Geometria

• Copiar, Excluir e Renomear: Alterar propriedades da geometria;

• Salvar Lugar Como e Enviar por Email: Exportação de geometria;

• Mostrar Perfil de Elevação: Dados topográficos do SRTM;

• Propriedades: Alterar propriedades da geometria



Topografia

Clica com o botão direito do
mouse em cima da linha...

... e depois clica em “Mostrar
Perfil de Elevação”



Topografia



Street View

Clique e segure no
botão do Street View...

... e arraste e solte na rua
(com linha azul) que queira
visualizar.



Street View



• Organização de dados;

• Quantificação de área construída, comprimento de ruas ou infraestruturas urbanas, etc.;

• Visualização de dados topográficos (não substitui levantamento in loco) 

Aplicações



Camadas do Google Earth

• Limites e marcadores geográficos: Dados gerais do local 

• Fotos: Fotos e imagens do local;

• Estradas: Base de vias, ruas e estradas;

• Construções em 3D: Edificações do Armazém 3D e/ou modelo digital da cidade (ver disponibilidade);



Limites, Marcadores e Fotos



Estradas



Terreno 3D



Construções 3D



• Familiarização com o ambiente estudado

• Visualização de dados

Aplicações



Considerações



Este material está disponível em:

Blog Rede Urbana
aredeurbana.wordpress.com



Obrigado!


