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Sobre Este Material

Este é um material de apoio apresentado na disciplina Geotecnologias Aplicadas, para o curso de Arquitetura e

Urbanismo da Universidade Federal de Campina Grande, entre janeiro e fevereiro de 2020.

A ideia do material não é de ser uma compilação completa e detalhada sobre geoprocessamento e

geotecnologias, mas sim apresentar um conjunto de métodos, técnicas e ferramentas para a elaboração de

mapas temáticos e suas possíveis aplicações e tomadas de decisão na área de arquitetura e urbanismo.

Portanto, alguns conceitos e temas são apresentados de forma breve e mais superficial, podendo ser

aprofundadas através de materiais complementares.

Espero que o conteúdo contido nestas notas de aula possam colaborar para a formação profissional de vocês e

abrir novas possibilidades de representação gráfica e de investigação científica sobre o artefato arquitetônico

(edifícios, cidades, pessoas e tudo que está contido na arquitetura). Bons estudos!

Alexandre Augusto B. da C. Castro
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Geotecnologias

“Conjunto de tecnologias para coleta, processamento,

análise e disponibilização de informações com referência

geográfica. São compostas por soluções de hardware,

software e peopleware que juntas constituem-se em

poderosos instrumentos como suporte a tomada de

decisão. Dentre as geotecnologias podemos destacar: a

cartografia digital, o sensoriamento remoto, o sistema de

posicionamento global, o sistema de informação

geográfica”.

Rosa (2013, p.6)

Foto: henry perks - Unsplash



Foto: Andrew Neel - Unsplash

Histórico da Cartografia e Geotecnologia

• Primeira geotecnologia: mapas de 3800 a.C. (MATTOS, 2008);

• Mapa de Ga-Sur (c. 2500 a.C.)

• Imago Mundi (Séc. VI a.C.)

• Tabula Rogeriana (1154), de Al-Idrisi;

• Mapa de Piri Reis (1513);

• Mapa do Surto de Cólera de Londres (1854), de John Snow



Mapa de Ga-Sur(c. 2500 a.C.)

Fonte: Oliveira (1988, p.17); Raisz (1969, p.8) apud Castro (2012, p.19)



Imago Mundi (Séc. VI a.C.)

Fonte: Wikimedia Commons



Tabula Rogeriana (1154), de Al-Idrisi.

Fonte: Wikimedia Commons



Mapa de Piri Reis (1513).

Fonte: Wikimedia Commons



Famílias inteiras foram mortas e suas residências lacradas.

Desconhecia-se a forma de disseminação e contágio da doença.

No entanto, um médico, de nome John Snow, realizou o seguinte

procedimento: sobre o mapa das ruas e residências da cidade,

marcou com “x” os poços de água e com “ponto” as residências

onde haviam ocorridos mortes como decorrência da doença.

Com estas duas classes de informações especializadas no

mapa, o doutor John, realizando o que hoje é denominado de

análise espacial, verificou que havia muitos “pontos” (casos de

cólera) próximo a um “x” (poço) da “Broad Street”. Portanto,

decidiu lacrar o referido poço. Como conseqüência, constatou-se

a diminuição dos casos de cólera e evidenciou-se a associação

do cólera com a água. (THOMÉ, 1998, p.35)

Foto: William Santos - Unsplash



Mapa do surto de Cólera de Londres (1854), de John Snow.

Fonte: Wikimedia Commons



Mapa do surto de Cólera de Londres (1854), de John Snow.

Fonte: Wikimedia Commons

Fonte d’água contaminada

Representação dos óbitos por residência

Raio de abrangência dos casos de cólera



Histórico da Cartografia e Geotecnologia

• Período pós 2ª Guerra;

• Guerra Fria: corrida tecnológica;

• Lançamento de satélites;

• Década de 1950: primeiros passos;

• Década de 1960: primeiro SIG - CGIS (Canada Geographic Information System) (MIRANDA, 

2005);

• Década de 1970: aperfeiçoamento da tecnologias ligadas à aerofotogrametria, sensoriamento 

remoto e informática; 

• Década de 1980: início do uso do geoprocessamento no Brasil, na UFRJ.

Foto: SpaceX - Unsplash



Foto: NASA - Unsplash



Foto: Max Böttinger - Unsplash



Foto: Donald Giannatti - Unsplash

Conceitos Básicos

• Cartografia

• Geoprocessamento

• Sistema de Informação Geográfica

• Sensoriamento Remoto e Processamento Digital de Imagens

• Modelagem Numérica de Terreno

• Geoestatística



Foto: T. H. Chia - Unsplash

“Conjunto de estudos e operações

científicas, técnicas e artísticas que,

tendo por base o resultado de

observações diretas ou da análise da

documentação, se voltam para a

elaboração de mapas, cartas e outras

formas de expressão e representação de

objetos, fenômenos e ambientes físicos e

socioeconômicos, bem como sua

utilização.”

Cartografia

Associação Cartográfica Internacional (ACI, 1966)



Foto: Milada Vigerova- Unsplash

“A Cartografia Temática, além de uma divisão
oficial da Cartografia Brasileira, é o campo da
cartografia que aborda todas as etapas de
produção do mapa, objetivando adequar o
nível de complexidade ao usuário”.

Sampaio (2019, p. 21)

Cartografia Temática



Mapas

Cartas

Plantas
Foto: Andrew Stutesman- Unsplash



Classificação de Mapas, Cartas e Plantas, de acordo com a Escala

Tipo de Cartografia Escala Valores de Referência

Mapa Pequena Menores que 1:500.000

Carta Média Entre 1:1000 e 1:500.000

Planta Grande Maiores que 1:1000

Fonte: Fitz (2010)

Foto: Annie Spratt - Unsplash















Cartograma

Foto: Kelsey Knight - Unsplash

“É um tipo de representação que se

preocupa menos com os limites exatos e

precisos, bem como as coordenadas

geográficas, para se preocupar mais com as

informações que serão objeto da distribuição

espacial no interior do mapa.”

Sanchez (1973, p. 37)

São tipos de mapas ou cartas que

apresentam informações socioespaciais

qualitativas e quantitativas, podendo ser

feitos em quaisquer escalas e representar

grandes e pequenos espaços (CARVALHO;

ARAÚJO, 2008).

Os cartogramas servem para representar a

ocorrência quantitativa ou a intensidade de

fenômenos espaciais (e.g. índices de

natalidade, distribuição de populações etc.),

podendo manter as proporções geográficas

ou não (neste último caso, são os chamados

cartogramas anamórficos).





Elementos Constituintes dos Mapas

Foto: Alexander Andrews - Unsplash

Elementos Básicos (FITZ, 2008):

• Título do Mapa

• Norte (Geográfico)

• Legenda

• Escala

• Latitude/ Longitude

• Dados da Elaboração do Mapa



Overlay de 

Localização

Legenda

Dados de 

Elaboração 

do Mapa

Norte

Escala

Filiação

Título do 

Mapa

Latitude

Longitude

Foto: Nik Shuliahin - Unsplash



Sistema de Referência Cartográfica

Foto: Lena Bell - Unsplash



Planeta Terra

Formato geóide, com leve 

achatamento nos pólos

Aparência elipsoide

Foto: The New York Public Library - Unsplash



Ondulação Geoidal

Fonte: Wikimedia Commons



Foto: chuttersnap - Unsplash

O problema da representação plana: 

como resolver?

Projeção

Datum

Coordenadas



Projeção

• Representação planificada da superfície terrestre;

• Não são representações verdadeiras, havendo distorções;

• A melhor projeção é a que representa um determinado espaço com 

a menor quantidade e menor significância possível de distorções.

Foto: Jakob Braun - Unsplash

Classificação das Projeções Cartográficas

Quanto ao método Geométricas, Analíticas

Quanto à superfície de projeção Planas ou Azimutais Cônicas, Cilíndricas 

Polisuperficiais

Quanto às propriedades Equidistantes, Conformes Equivalentes, Afiláticas

Quanto ao tipo de contato entre as superfícies de 

projeção e referências

Tangentes Secantes



Classificação quanto à superfície de projeção

Fonte: Wikimedia Commons

Projeção Cilíndrica Projeção Cônica Projeção Plana

Projeção



Projeção cilíndrica equidistante

Projeção Cilíndrica Equidistante

Fonte: Wikimedia Commons



Projeção de Gall-Peters

Projeção de Gall-Peters

Fonte: Wikimedia Commons



Projeção Azimutal Equidistante

Projeção Azimutal Equidistante

Fonte: Wikimedia Commons



Projeção de Robinson

Projeção de Robinson

Fonte: Wikimedia Commons



Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM)

Projeção Universal Transversa de Mercator (UTM)

Fonte: Wikimedia Commons



Datum

• Modelo matemático teórico de referência, utilizado para representar

a superfície terrestre, composto pela forma e tamanho de um

elipsóide, além de sua posição relativa ao geóide.

• Contribui, juntamente com as projeções, para uma representação

mais precisa da Terra, reduzindo possíveis distorções;

• O Datum pode ter abrangência global ou local, dependendo do

interesse e escala de mapeamento

Datum Global

Datum Local

Área Mapeada

Foto: Liam Sims - Unsplash



Década de 1920:

Elipsóide de Clarke
Primeiro elipsoide adotado no Brasil

Década de 1950:

Córrego Alegre
Primeiro Datum adotado no Brasil

Início da década de 1970:

Astro Datum Chuá
2005:

SIRGAS 2000

1977:

SAD69

Histórico dos Data no Brasil (FERNANDES; NOGUEIRA, 2010)

Foto: Leon Overweel - Unsplash



Cartas do Brasil ao Milionésimo

Mosaico formado por 46 folhas, no

formato cartográfico da Carta

Internacional do Mundo ao Milionésimo-

CIM (6° em longitude por 4° em

latitude); Constitui um repositório de

informações geológicas, na escala de

1:1.000.000, associado a diversas

bases de dados (SCHOBBENHAUS et
al., 2004).

Deve-se para referenciar a localização

em função dos demais datum

existentes, tendo como referencia o

adotado pelo IBGE, datum SIRGAS

2000.



A escolha da zona

influenciará na

projeção geográfica

e em possíveis

cálculos de área,

perímetro etc.
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Sistema de Referência de Coordenadas

Sistema que permite a localização de um

determinado ponto no espaço;

Tipos de Sistema de Coordenadas:

• Cartesianas;

• Plano-Retangulares;

• Geodésicas

Foto: Ruthie - Unsplash



Tipos de Sistemas de Coordenadas.

Fonte: https://www.geoaplicada.com/blog/fundamentos-de-cartografia-para-sig-01-cartografia/

Tipos de Sistemas de Coordenadas



Sistemas de Coordenadas Geográficas

Modo Divisão Descrição

Graus, Minutos e Segundos (GMS)

Latitude e Longitude

Cada grau é dividido em 60 minutos, e cada 

minuto é dividido em 60 segundos.

Minutos Decimais
Cada grau é dividido em 60 minutos, e cada 

minuto é dividido decimalmente.

Graus Decimais
Cada grau é dividido em frações decimais; 

emprega valores positivos e negativos.

UTM Metros

Composto por 60 fusos, onde cada um possui 

uma amplitude de 6° de longitude e 4° de 

latitude.

Foto: Liudmila Luchkina - Unsplash



Mapa com coordenadas geográficas.

Fonte: Wikimedia Commons



Foto: Aaron Burden - Unsplash

Sistema Geodésico Brasileiro

Projeção: Universal Transversa de Mercator (UTM);

Datum: SIRGAS 2000 (Sistema de Referência Geocêntrico para as 

Américas de 2000), Zonas 18S a 26S;

Coordenadas: UTM (metros)



Foto: NASA - Unsplash

Geoprocessamento

“O termo Geoprocessamento é usado quase que

exclusivamente no Brasil, provavelmente fruto de

rivalidades de intelectuais entre as correntes

européias e americanas.”

Rosa (2013, p.6)

É o processamento informatizado de dados, através de programas de

computador, e que permitem o uso de informações cartográficas (mapas,

cartas topográficas e plantas) associados a uma localização

georreferenciada (ou seja, que possua latitude e longitude).



Entrada Processo Saída

Modelagem

• GPS

• Mesa digitalizadora

• Dados geográficos: raster e vetor

• Scaners

• Banco de dados geográfico

• Consulta (Query)

• Modelagem

• Transformação de formato

• Algoritmos e cálculos

• Classificação

















Sistema de Informações Geográficas (SIG)

• “Quase tudo que acontece, acontece em algum lugar. Saber onde algo
acontece pode ser fundamental.”

• “A escala ou o nível de detalhamento geográfico é a propriedade essencial
de qualquer projeto é o SIG.”

• “Com uma simples coleção de ferramentas, os SIG são capazes de
estabelecer uma ligação entre a ciência movida pela curiosidade e a
resolução de problemas práticos.”

• “No SIG, um conjunto de dados geográficos possibilita uma informação
que pode ajudar na tomada de decisão”.

Longley et al (2013)



Sistema de Informações Geográficas (SIG)

“Conjunto de ferramentas computacionais, composta por

equipamentos e programas que, por meio de técnicas, integra

dados, pessoas e instituições, de forma a tornar possível a coleta,

o armazenamento, o processamento, a análise e a

disponibilização de informações georreferenciadas, que

possibilitam maior facilidade, segurança e agilidade nas atividades

humanas, referentes ao monitoramento, planejamento e tomada

de decisão, relativas ao espaço geográfico”.

Rosa (2013, p.6)



Sistema de Informações Geográficas (SIG)

• A ciência da Resolução de problemas;

• Requesito essencial da ciência da informação geográfica é o método  para 
descobrir um novo conhecimento; 

• Os SIG resolvem  o antigo problema de combinar  conhecimento geral 
com informação específica dando valor prático a ambos;

• Muitos problemas geográficos envolvam metas e objetivos múltiplos. 



Sistema de Informações Geográficas (SIG)

Funcionalidades:

• Entrada dos dados a partir de mapas, fotografias 

aéreas, imagens de satélites, levantamentos de 

campo, e outras fontes;

• Armazenamento, recuperação e busca de dados;

• Transformação de dados, análise e modelagem, 

incluindo estatística espacial;

• Comunicação dos dados, através de mapas, 

relatórios e planos.



• Interface com usuário; 

• Entrada e integração de dados; 

• Funções de processamento gráfico 

e de imagens; 

• Visualização e plotagem; 

• Armazenamento e recuperação de 

dados (organizados sob a forma de 

um banco de dados geográficos).

Componentes dos SIG



Tipos de Dados

Dados Vetoriais

Dados Matriciais

Pontos

Linhas

Polígonos

Imagens (Pixels)



Formato dos Dados

Dados Vetoriais:

Shape (.shp)

Mapinfo (.mif)

Keyhole Markup Language (.kml)

Keyhole Markup Language(*Kmz)

AutoCAD DXF (.dxf)

Dados Matriciais:

.jpg

.tiff

.geotiff

.tif

.png

.bmp

.jpeg



• Edificações;

• Mapeamento de Favelas

• Grandes Equipamentos

• Barreiras à acessibilidade (figura fundo)

• Vazios Urbanos

• Edifícios Residenciais (verticalização)

• Corpos Hídricos

• Rios

• Lagos e Lagoas

• Vegetação

• Pontos de Interesse

• Praças

• Parques

• Edifícios Públicos

• Expansão Urbana

• Sistema Viário

• Tipo de Pavimentação

• Rodovias

• Ferrovias

Aplicações de Softwares SIG no Planejamento Urbano

Foto: Mohit - Unsplash
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Veículo do Google Street View
Foto: Suzy Brooks - Unsplash







Softwares SIG

• QGIS

• ArcGIS

• gvSIG

• SPRING

• SAGA GIS

• GRASS

• TerraView

Outros softwares, sites e apps:

• Google Earth

• Google Maps

• OpenStreetMap

• Minhas Trilhas



QGIS











Interface do GRASS GIS.

Fonte: Wikimedia Commons



Interface do gvSIG.

Fonte: Wikimedia Commons



Interface do Idrisi.

Fonte: Wikimedia Commons



Interface do SAGA GIS.

Fonte: Wikimedia Commons



Interface do TerraView.

Fonte: Wikimedia Commons



Onde Obter os Dados?

• IBGE

• INPE

• AESA

• ForestGIS

• MMA

• INSA

• Sites de Órgãos Públicos

• CIGEx

• Earth Explorer (USGS)

• Plugins de Softwares (e.g. OSM para QGIS, DSG Tools)

























Drones

Foto: Sylas Boesten - Unsplash

Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Especial 
RBAC –E nº 94 (2017)



Sistema de Navegação Global por Satélite (GNSS)

Foto: Markus Spiske - Unsplash

Global Navigation Satellite System

(GNSS): sistemas que estabelecem

o posicionamento geoespacial

autônomo, através do uso de

satélites artificiais.



Foto: Samuel Foster - Unsplash

Sistemas GNSS Existentes

Globais:

• Navstar GPS (EUA)

• GLONASS (Rússia)

• Galileo (União Européia)

• Compass (China)

Regionais:

• BeiDou (China)

• NAVIC (Índia)

• QZSS (Japão)



Foto: NASA - Unsplash

Sensoriamento Remoto

Técnica utilizada para

capturar informações acerca

de um local ou fenômeno

terrestre, sem a necessidade

de coletar tais informações

in loco. Estas informações são

apresentadas em formato de

dados matriciais

(e.g. imagens de satélite)



Foto: NASA - Unsplash



Histórico do Sensoriamento Remoto

Foto: NASA - Unsplash

1672
Desenvolvimento
da teoria da luz

1839
Desenvolvimento
de equipamentos
ópticos

1859
Uso de câmaras
fotográficas a
bordo de balões

1839
Desenvolvimento
de equipamentos
ópticos

1903
Uso de fotografias
aéreas para fins
cartográficos

1909
Tomadas de
fotografias aéreas
a bordo de aviões

1930
Coberturas sistemáticas
do território para
levantamento de recursos
naturais

1940
Desenvolvimento de
equipamentos para
radiometria sensíveis à
radiação infravermelha

1944
Primeiros experimentos
para utilizar câmaras
multi-espectrais

1954
Desenvolvimento
de radiômetros de
microondas



Histórico do Sensoriamento Remoto

Foto: NASA - Unsplash

1961
Desenvolvimento
de processamentos
ópticos e digitais

1962
Desenvolvimento de
veículos espaciais
tripulados e não-
tripulados

1972
Fotografias digitais
tiradas pelo programa
Gemini

1983
Lançamento do
Landsat 4, SIR-A,
SIR-B, MOMS

1999
Lançamento
do CBERS-1

1991
Lançamento
do ERS-1

2003
Lançamento
do CBERS-2

2007
Lançamento do
CBERS-2B

2008
Lançamento da
constelação RapidEye

2015
Lançamento do
Sentinel 2-A

2019
Lançamento do
CBERS-04A



Primeira imagem do espaço: foguete V-2, 24 de outubro de 1946

Fonte: Wikimedia Commons



Dois tipos de sensores:

• Ativos: utilizam estímulos dos próprios satélites para coletar os dados da superfície terrestre.

• Passivos: respondem a estímulos externos, coletando a energia que é refletida e/ou emitida pela superfície da

Terra.

Sensores

Foto: Dennis Kummer - Unsplash



Espectro Eletromagnético

Intervalo das frequências da radiação

eletromagnética. Sua extensão compreende

desde as ondas de baixa frequência (ondas de

rádio) até as de maior frequência (radiação

gama).

Foto: USGS  - Unsplash



Espectro Eletromagnético.

Fonte: Wikimedia Commons



Resolução Espectral

Resolução Espectral e Bandas

Fonte: Oliveira (2016)





Constelação de Satélites

Fonte: Wikimedia Commons



Principais Satélites

• Landsat

• CBERS

• Rapideye

• Sentinel

• WorldView

• SPOT

Foto: NASA - Unsplash



Landsat 7

Fonte: Wikimedia Commons



Landsat 8

Fonte: Wikimedia Commons



Sentinel 2A

Fonte: Wikimedia Commons



SPOT-5

Fonte: Wikimedia Commons



Aplicações do Sensoriamento Remoto

• Modelagem do uso e cobertura do solo;

• Modelagem do crescimento urbano

• Monitoramento da cobertura vegetal e de recursos hídricos;

• Prevenção de desastres naturais;

• Simulação de fenômenos urbanos;

etc.

Foto: NASA - Unsplash





Processamento Digital de Imagens (PDI)

É qualquer forma de processamento de dados no qual a 

entrada e saída são dados matriciais (imagens)

Três tipos:

• Pré-processamento: refere-se ao processamento inicial de dados brutos para calibração radiométrica da 

imagem, correção de distorções geométricas e remoção de ruído;

• Realce: visa melhorar a qualidade da imagem, permitindo uma melhor discriminação dos objetos presentes 

na imagem.

• Classificação: são atribuídas classes aos objetos presentes na imagem.

Foto: Markus Spiske - Unsplash









Modelo Digital de Elevação

Representação espacial a partir de modelos tridimensionais,

altimetria e/ou curvas de nível.

Os Modelos Digitais de Elevação podem ser gerados a

partir de fotos aéreas ou imagens de satélite que

contenham dados altimétricos. Também podem ser

modelados em diferentes resoluções espaciais e escalas, a

depender da aplicação pretendida.





Geoestatística

Modelagem matemática de variáveis aleatórias que 

podem ser espacializadas.

Os Mapas de Calor (Kernel) são uma das formas mais

básicas de geoestatística. Através de um conjunto de

pontos, é feita uma modelagem matemática de densidade

destes pontos, tendo um determinado raio métrico como

parâmetro.

Mapas de Calor ajudam a compreender a intensidade e/ou

concentração de um determinado fenômeno, como focos

de dengue (JÁCOMO; FLORES, 2009).







Softwares Grauitos com Funções Geoestatísticas

GRASS

SAGA GIS

QGIS



Interface do GRASS GIS.

Fonte: Wikimedia Commons
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