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RESUMO
Atualmente, umas das preocupações mundiais que mais tem se destacado é a questão ambiental, e está presente
em diversas áreas de atuação do homem. No meio urbano, a preservação das áreas verdes nas cidades vem sendo
muito discutida, já que, além dos diversos benefícios para os usuários, esses espaços estão diretamente ligados a
problemas urbanos. Nesse sentido, esse trabalho tem como objetivo mostrar como a geotecnologia pode auxiliar
nas análises e controles ambientais. Para tanto foi criada uma metodologia e de análise ambiental através do
Google Earth, e aplicada em uma área verde em uma cidade de médio porte no interior do estado de São Paulo,
Birigui.
PALAVRAS-CHAVE: Geotecnologia. Google Earth. Analise ambiental.
ABSTRACT
Currently, one of the world's most important concerns is the environmental issue, and it is present in several areas
of human performance. In urban areas, the preservation of green areas in cities has been much discussed, since, in
addition to the various benefits for users, these spaces are directly linked to urban problems. In this sense, this work
aims to show how geotechnology can aid in environmental analyzes and controls. For that, a methodology and
environmental analysis was created through Google Earth, and applied in a green area in a medium-sized city in the
interior of the state of São Paulo, Birigui.
KEY WORDS: Geotechnology. Google Earth. Environmental analysis.
RESUMEN
Actualmente, una de las preocupaciones mundiales que más se ha destacado es la cuestión ambiental, y está
presente en diversas áreas de actuación del hombre. En el medio urbano, la preservación de las áreas verdes en las
ciudades viene siendo muy discutida, ya que, además de los diversos beneficios para los usuarios, esos espacios
están directamente ligados a problemas urbanos. En este sentido, este trabajo tiene como objetivo mostrar cómo la
geotecnología puede auxiliar en los análisis y controles ambientales. Para ello se creó una metodología y de análisis
ambiental a través de Google Earth, y aplicada en un área verde en una ciudad de mediano porte en el interior del
estado de São Paulo, Birigui.
PALABRAS CLAVE: Geotecnología. Google Earth. Análisis ambiental.
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INTRODUÇÃO
Para Teixeira e Castro (2003), na história da humanidade, a interação do homem e seu
ambiente, assim como os artifícios de empoderamento dos recursos naturais, têm sido
conduzidos por seu comportamento devastador. Nesse contexto, “A questão ambiental é
atualmente uma das grandes preocupações mundiais e está presente em praticamente em
todas as áreas” (TEIXEIRA; CASTRO, 2003, p.2).
No meio urbano, é importante observar que a qualidade de vida está diretamente ligada a
vários fatores, como infraestrutura, desenvolvimento ambiental e questões ambientais, sendo
assim áreas verdes são muito importantes para o bem-estar social da população, pois
interferem na saúde mental e física dos habitantes. Essas áreas verdes podem ser
materializadas em praças, parques e centros de lazer, trazendo qualidade de vida por conta da
recreação, preservação ambiental e urbanidade. (LOBODA; DE ANGELIS, 2009).
A preservação das áreas verdes nas cidades tem sido muito discutida por pesquisadores e
gestores públicos, já que, além dos benefícios apontados, esses espaços estão diretamente
ligados a problemas urbanos, como a drenagem de águas pluviais. Isso porque, a maioria das
cidades brasileiras tem um histórico de mau planejamento e descaso com áreas verdes.
Nesse sentido, a Geotecnologia é um instrumento de muita importância que pode ser usado
para o monitoramento da biodiversidade, em virtude da capacidade de coleta de dados para
vários estudos, assim como atingir análises complexas ao juntar dados de diferentes fontes.
(SENA et al., 2012)
Assim, esse trabalho mostra como a geotecnologia pode ser aplicada no planejamento e
progresso das cidades, a partir do uso de softwares popularmente conhecidos em análises
ambientais, com a criação e aplicação de uma metodologia simplificada para análise de áreas
verdes.
APLICAÇÕES DA GEOTECNOLOGIA
O conceito de Geotecnologia está relacionado a uma serie de tecnologias que utilizam a coleta,
processamento, análise e oferta de informações com referência geográfica, sendo composta
por soluções em hardware, software e peopleware, que juntos formam uma ferramenta que
auxiliam na tomada de decisões. Entre os exemplos mais conhecidos estão os Sistemas de
Informação Geográfica (SIG), a cartografia digital, o sensoriamento remoto e o sistema de
posicionamento global.
A geotecnologia se molda corretamente à abordagem de território, conforme permite
executar a distribuição espacial dos dados, a visualização de suas relações espaciais, a
detecção de processos de concentração e de dispersão de fluxos e contra fluxos, bem como a
identificação da série histórica dos dados.
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Entre os estudos que se destacam na área, Eugenio et al. (2011) aplicou a geotecnologia para
identificar áreas de preservação natural no município de Porto Alegre. Sua área de estudo se
localiza entre as latitudes 20º 31’ e 20º 55’ Sul e longitudes 41º 21 e 41º 39’ Oeste de
Greenwich, com uma área de 773,40 km². A metodologia utilizou modelos digitais de elevação,
através de curvas de níveis e de softwares foram delimitadas as APPs – Áreas de Preservação
Permanete, analisando a faixa marginal dos rios, aos redores das nascentes, nos topos de
morros e montanhas e encostas com declividades acima de 45 graus, baseado nos critérios
exigidos pelo Conama na legislação nº303/2002, que determina parâmetros, definições e
limites das APPs. Os resultados mostraram que a área que as APPs envolta de nascentes,
ocupam 1,28% da área total da cidade e as APPs ao longo de cursos d’agua ocupam cerca de
12,30% do município.
Ávila e Oliveira (2013) utilizaram o software Google Earth para delimitar e identificar APPs da
sub-bacia do córrego Água Branca em Goiânia. Foi traçada a sub-bacia do córrego,
correspondente à área de estudo e as APPs e o arquivo exportado para o Google Earth para
análises visuais (Figura 1).
Figura 1: Visualização da área de estudo pelo Google Earth

Fonte: AVILA E OLIVEIRA, 2013.

Foram identificados locais em que a faixa destinada à preservação sofria
com degradação. O impacto ambiental mais evidente é a supressão de
vegetação nativa, substituída por edificações, agriculturas intraurbanas ou
pastagem e áreas queimadas. Também foi possível localizar pontos de
despejo de resíduos provenientes da construção civil e do consumo
doméstico. Evidenciou-se que as áreas de preservação permanente sofrem
diversos impactos resultantes principalmente da falta de planejamento. O
despejo de resíduos provenientes da construção civil, lançados em locais
indevidos, ocasiona poluição e degradação ambiental. Outro problema é a
presença de agriculturas intra-urbanas, ocasionando escoamento de
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fertilizantes e agrotóxicos para o curso de água, o que potencializa, dentre
outros problemas, a contaminação e eutrofização dos ambientes aquáticos
(ÁVILA; OLIVEIRA. 2013, p. 1177)

Com a ferramenta Imagens Históricas (Figura 2) foi possível analisar e acompanhar as
transformações que ocorreram na área durante a passagem do tempo.
Figura 2: Visualização da ferramenta Imagem Histórica

Fonte: AVILA E OLIVEIRA, 2013.

MATERIAIS E MÉTODOS
O trabalho iniciou-se com uma adaptação na planta fornecida pela prefeitura, destacando
somente o necessário, utilizando o software AutoCad. Desse modo, foi criado um novo
arquivo, com a área de estudo e o traçado da área urbana. Em seguida, o arquivo foi exportado
para o programa GeoOffice V2, onde foi possível georeferenciar os dados e exportá-los para o
Google Earth.
O próximo passo constituiu na importação dos dados do GeoOffice para o Google Earth, para
que pudessem ser feitas as análises visuais referente à área de estudo. As imagens mais
recentes disponíveis pelo software datam de 24 de junho de 2017, e as mais antigas, de 18 de
março de 2002.
Assim, foi feita uma análise visual para identificar mudanças no meio ambiente, usando
critérios como, por exemplo, aspectos que afetam a prevenção da paisagem, a biodiversidade,
a flora, ou ainda que danificassem a proteção do solo e impossibilitasse a garantia do bemestar das populações.
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Área De Estudo
Birigui é uma cidade situada na região Noroeste Paulista, no estado de São Paulo (Figura 3).
Igualmente a algumas cidades da região, teve a sua origem através do aumento da economia
cafeicultora, sendo que sua ocupação urbana começou a partir da Estrada de Ferro Noroeste
Paulista em 1908. Somente em 1913 iniciou o procedimento de arruamento e instalações de
estruturas básicas do povoado, chegando a ter em média duzentas famílias habitando a vila,
Birigui se tornou o Distrito de Paz de Penápolis, e em 1921 passou a ser uma cidade.
(MIYAZAKI, 2013).
Figura 3: Visualização da cidade de Birigui no estado de São Paulo

Fonte: http://migre.me/wEj8y. Acesso em 20 de junho de 2017.

Para aplicação da metodologia, foi escolhida uma área verde da cidade, que se localiza no final
da Avenida João Cernack, entre as latitudes 21°17'38.94"S e 21°17'28.17"S e longitude
50°19'17.31"O e 50°18'32.36"O (Figura 4). De acordo com os dados fornecidos pela Prefeitura,
essa área verde ocupa cerca de 1,04% de toda área urbana municipal. O local de estudo segue
o limite urbano de Birigui, onde é traçado o Ribeirão Baixotes, e ainda segue o limite de vários
bairros da cidade.
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Figura 3: Visualização da área de estudo

Fonte: Google Earth, 2017.

RESULTADOS
Foi identificado que a área sofreu algumas mudanças desde 2012. A primeira mudança que foi
possível notar foi a utilização do local para despejo de entulhos de construção, que degradou
uma parte da área verde e causa a poluição (Figura 5 e 6). Caso o descarte dos entulhos não
seja feito em lugares especializados, como usinas de reciclagem, há efeitos negativos ao meio
ambiente, entre eles, o aumento na emissão de CO2 e poluição da água. (CARDOSO et al.,
2006). Outra alteração que ocorreu no local foi o aumento da densidade vegetal,
correspondente ao número de árvores no local e na vegetação no Ribeirão Baixotes (Figura 7 e
8) .
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Figura 5: Visualização da área de estudo sem a degradação dos entulhos

Fonte: Google Earth, 2002.
Figura 6: Visualização da área de estudo com a degradação dos entulhos

Fonte: Google Earth, 2017.
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Figura 7 :Visualização densidade da vegetação na área de estudo em 2002

Fonte: Google Earth, 2017.
Figura 8: Visualização densidade da vegetação na área de estudo em 2017

Fonte: Google Earth, 2017.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
A utilização dos softwares Google Earth junto com o GeoOffice, possibilita uma análise
ambiental de forma rápida e eficaz, permitindo a visualização da degradação da área verde
pelas pessoas.
Na aplicação da metodologia na cidade de Birigui, os resultados mostram que a área carece de
cuidados pelo poder público, pois é uma local com grandes atributos para se tornar um parque
municipal, melhorando assim a qualidade de vida da população local.
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Em casos onde não há recursos para se obter um levantamento fotogramétrico, é possível
utilizar um software de uso comum, como o Google Earth, junto com outras geotecnologias, e
conseguir resultados satisfatórios para o usuário. O Google Earth é um software livre e
gratuito, portanto toda a população, através de atualizações constantes das imagens, pode
acompanhar a evolução da sua cidade.
A geotecnologia está cada vez mais presente no dia a dia de todos, seja no GPS dos
smartphones até em pesquisas acadêmicas, cabe agora a utilização das ferramentas geradas
no planejamento urbano, para que se tenha um gerenciamento mais eficaz, inclusive para
fiscalização.
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