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RESUMO

A utilização de softwares de Sistemas de Informação Geográfico (SIG) livre, demonstra através das técnicas de geoprocessamento as ferramentas 
dos softwares, sua aplicabilidade no auxílio aos diversos projetos da engenharia, como realiza procedimentos para preparar uma base 
cartográfica de determinada área de interesse, utilizando como base de informação imagens de satélite disponíveis gratuitamente na internet, 
demonstrando suas aplicações como: extração vetorial de detalhes observáveis na imagem de satélite, geração de perfil do terreno, Modelo 
Digital de Elevação (MDE) 3D, delimitação de bacias hidrográficas, dentre outras informações, auxiliando a engenharia civil nos planejamentos de 
projetos e na tomada de decisão. O estudo tem como objetivo principal analisar os melhores softwares de SIG livre disponíveis no mercado, suas 
ferramentas, funcionalidade, aplicabilidade, para potencializar o trabalho do profissional de engenharia, além de demonstrar analises 
comparatórias entre as curvas de nível geradas a partir de imagens SRTM e o levantamento topográfico em campo tradicional por Estação Total 
e/ou por GPS Topográfico e/ou Geodésico. Metodologicamente, o estudo se configura como investigativo e exploratório, com delimitação de 
uma área de estudo e a partir desta área realizar consultas espaciais como identificação da área por imagens de satélite Google Earth, exportação 
de imagens SRTM para dentro do Software de SIG, vetorização da poligonal da área de estudo, extração de eixo de ruas/quadras/lotes, utilizando 
a ferramentas disponíveis nos SIGs, em seguida exportar os arquivos para as extensões compatíveis com outros softwares de SIG. Após os 
procedimentos de extração das informações das imagens de satélite, o próximo passo seria realizar um levantamento topográfico convencional 
da de estudo, gerar as curvas de nível  e posteriormente analisar e comparar os resultados das curvas de nível geradas por imagem de satélite e 
pela topografia e assim podemos identificar o grau de confiabilidade entre os procedimentos. Os resultados foram obtidos através das 
ferramentas disponíveis no Software de SIG livre QGis, onde foi possível obter diversas informações importantes para auxílio aos profissionais da 
engenharia planejar suas atividades, desenvolver pré-projetos e analisar dados para tomada de decisão, diversas técnicas de geoprocessamento 
foram realizadas que resultou na obtenção de diversos dados diretos, especificamente a identificação de quadras contidos na área de estudo, 
definição de eixo de ruas, hidrografia existente, canal de águas pluviais existente, topo e base da serra, rodovia estadual e curvas de nível de toda 
a área objeto do estudo utilizada como objeto da pesquisa.

Engenharias

Engenharia Civil
X Seminário de Pesquisa da Estácio


