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O que são ?

• Programa computacional capaz de processar
as coordenadas

• Softwares CAD: sistemas voltados para
desenho técnico (somente formato vetorial)

• Softwares SIG: relacionar entidades gráficas
com um banco de dados

Realizam o tratamento computacional de dados geográficos



Surgimento

• Primeiros SIG’s
(Londres 1854): Jonh
Snow marcou num 
mapa os casos de 
ocorrência de cólera; 
desta maneira foi 
possível identificar um 
poço contaminado, 
sendo este, 
possivelmente, o 
epicentro da epidemia



Histórico

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), 1961

Divisão de Processamento de Imagens (DPI), 1984

Imagens Orbitais
(SITIM, 1984-90)

SIG
(SGI, 1984-90)

SPRING
(1993)

Sistema para 
Processamento de 

Informações 
GeorreferenciadasNacional

Gratuito no site do INPE
Várias versões e linguagens



Softwares de Geoprocessamento

• Sistemas de informação Geográfica: programa
que desempenha as funções de importação,
tratamento e apresentação de informações
espaciais

• Define relações espaciais entre os elementos do
banco de dados

• Pode abranger inúmeros aplicativos – Geodésia,
Cartografia, Estatística, Geoestatística,
Processamento Digital de imagens , CAD, etc.



Histórico e desenvolvimento de SIG’s

ONDE ???

Onde Plantar?
Onde Pulverizar?
Onde Adubar?
Onde Construir?
Onde Preservar ?
...

PLANEJAMENTO

ZONEAMENTO



Arquitetura - SIG

SGBDR: Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados 
Relacional

TABELAS

Atributo 1 Atributo 2 Atributo 3

Teor P Teor K Teor MO

ID 1 Talhão A ... ... ...

ID 2 Talhão B ... ... ...

ID 3 Talhão C ... ... ...



agricultura, floresta, cartografia,
cadastro urbano e redes de concessionárias (água, energia e telefonia)

Armazenar 
a geometria 
dos objetos 
geográficos

Atributos

Dualidade 
básica 

para SIG’s





• Principais características de softwares SIG’s:

– Inserir e integrar, numa única base de dados,
informações espaciais provenientes de dados
cartográficos, dados censitários e cadastro urbano e
rural, imagens de satélite, redes e modelos
numéricos de terreno;

– Oferecer mecanismos para combinar as várias
informações, através de algoritmos de manipulação
e análise, bem como para consultar, recuperar,
visualizar e plotar o conteúdo da base de dados
georreferenciados.



Estrutura Geral de Sistemas de Informação Geográfica



Desenvolvimento

• Primeira Geração de SIG’s

– Anos 80

– “SIG’s Desktops”

– Usuário único

– IDRISI



Desenvolvimento

• Segunda Geração de SIG’s

– Anos 90

– Ambiente multi-usuário

– ArcGis, ESRI, Spring, TerraLib



Desenvolvimento

• Terceira Geração de SIG’s

– Anos 2000

– “Servidores WEB” – Via internet

– Bibliotecas geográficas digitais  

– MapServer, GeoMediaWeb, SpringWeb



Desenvolvimento

Vetores

Imagens

muitas variações para a filosofia básica de 
armazenamento e utilização de vetores

gerenciamento e processamento de 
imagens é mais uniforme entre as 

diversas aplicações comerciais existentes



Qualidade de um SIG

• Desempenho

• Capacidade de gerenciamento de grandes
bases de dados, a capacidade de utilização
simultânea por múltiplos usuários

• Capacidade de integração com outros
sistemas.



Arquitetura e Implantação de SIG’s
Componentes - SIG

• Recursos humanos 
– Pessoal especializado: Analista de sistemas e Programadores

– Usuários Finais: gerencial, técnico, científico e operadores

• Base de Dados (data bases)

• Métodos e Procedimentos
– Conjunto de procedimentos para coleta, armazenamento, 

tratamento e análise dos dados



Recursos SIG

• Permitir a digitalização de dados gráficos em formato vetorial;

• Permitir a associação de imagens digitais ao banco de dados;

• Realizar análises de consistência sobre os dados vetoriais;

• Realizar procedimentos de “limpeza” ou correção sobre os
dados adquiridos;

• Receber, converter e tratar dados provenientes de outros
sistemas de informação, geográficos ou não, gráficos ou não, a
partir de arquivos de formato padronizado.

ENTRADA DE DADOS



Recursos SIG

• Manter a consistência da base de dados através das operações
realizadas pelos usuários;

• Controlar o acesso concorrente (simultâneo) aos dados;

• Garantir a integridade da relação gráfico-alfa;

• Executar operações de backup e recuperação de informações;

• Garantir a recuperação total ou parcial do banco em caso de falhas;

• Garantir a segurança no acesso às informações contidas no banco,
impedindo acessos não autorizados e limitando o acesso a dados
sensíveis.

GERENCIAMENTO E RECUPERAÇÃO DE INFORMAÇÕES



Recursos SIG

• Funções
– Análise Geográfica;

– Processamento Digital de Imagens;

– Modelagem Numérica do Terreno;

– Geodésia e Fotogrametria;

– Modelagem de Redes.

MANIPULAÇÃO E ANÁLISE



Recursos SIG

• A que prioriza a produção: a ênfase é na produção
automatizada de mapas em papel, tabelas e relatórios;

• A que prioriza os recursos de consulta: o interesse gira em
torno da resposta interativa do sistema às demandas do
usuário.

EXIBIÇÃO E PRODUÇÃO CARTOGRÁFICA



NECESSIDADES DE APLICAÇÕES DE 
GEOPROCESSAMENTO

• 6 segmentos:

 Cadastral: cadastro rural e urbano, Prefeituras, e: 1:1.000 a 1:20.000;

 Cartografia Automatizada: instituições produtoras de mapeamento básico e
temático;

 Ambiental: instituições ligadas às áreas de Agricultura, Meio-Ambiente, Ecologia
e Planejamento Regional, e: 1:10.000 a 1:500.000;

 Concessionárias/Redes: concessionárias de serviços (Água, Energia Elétrica,
Telefonia), e: 1:1.000 a 1:5.000;

 Planejamento Rural: empresas agropecuárias que necessitam planejar a
produção e distribuição de seus produtos, e: 1:1.000 a 1:50.000;

 Business Geographic: empresas que necessitam distribuir equipes de vendas e
promoção ou localizar novos nichos de mercado, e: 1:1.000 a 1:10.000.



Softwares para topografia, geodésia, 
cartografia e eng. civil

• Bentley (USA): Microstation, GeoTerrain, GEOPACK
» Formato .dgn

» BR não utiliza

• Autodesk (USA): AutoCAD
» Formato .dwg

» BR

Dominam o mercado



Softwares para topografia, geodésia, 
cartografia e eng. civil

• Topograph (BR / SP)
» Software de Topografia Brasileiro

• Data Geosys (BR / SP)
» Software de Topografia Brasileiro / Menos usado que o Topograph

• Posição (BR / RS)
» Instalado dentro do AutoCAD

• Topo EVN (BR / SP)
» Segundo melhor

• GeoOffice (BR / SP)
» Semelhante Data Geosys (empresas separadas)



Softwares para topografia, geodésia, 
cartografia e eng. civil

• Fazem cálculos topográficos e geodésicos

• Georreferenciamento de imóveis rurais (Nacionais)

• Divisão de terras (loteamento)

• Projetos viários (estradas)

• Atualmente = A.P. (Agricultura de Precisão)

» Rotinas de A.P. nos softwares

» Ex.: Linhas de plantio



Sistemas para SR / Fotogrametria digital

• Muito Caros (R$4000,00 – R$10000,00)

• Hoje: TERRA 3D – VANT’s



Sistemas de informação geográfica

• Arc GIS
» Muito usado em usinas

• GeoMedia

• GeoGraphs

• Auto CAD MAP 3D

• ERDAS (+ GeoMedia = tratamento de imagens e SIG)

• IDRISI (barato)

• SPRING

...



Agricultura de Precisão

• Farm Works

• SMS

• Agro Cad (BR)



Prática



Busca da localização através das coordenadas geodésicas



Coordenadas

Coordenadas 
geodésicas curvilíneas

Altitude Ortométrica 
(NMM)

Altura de voo



Coordenadas

Ferramentas – Opções – UTM

Visualizar - Grade



CoordenadasFerramentas – Opções – UTM
Visualizar - Grade



Polígono Botão direito
Salvar lugar como

Arquivo formato kmz Versão Pro – calcula a área



Distâncias

Adicionar caminho



Distâncias

Cálculo da declividade !!!?



Distâncias

Botão esquerdo
Mostrar perfil de elevação



Escala

Visualizar
Legenda da escala

Fator de escala !!!?



Importar dados GPS 

Ferramentas
GPS
Formato .gpx

Formato de intercâmbio de
dados para receptores GPS de
navegação



Outros Usos

Fotos



Outros Usos

Estradas



Outros Usos

Clima



Outros Usos

Cobertura Digital - Imagens
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