
[Digite aqui] 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

Aplicações Geopixel Cidades® 

MÓDULO BÁSICO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II 

Eugênio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016 

Fone: + 55 12 3949-1991 | www.geopixel.com.br 

i 

 

Sumário 

1. Apresentação .............................................................................................................. 1 

1.1 Registros e Certificações .................................................................................... 3 

1.2 Infraestrutura ...................................................................................................... 5 

2. Geoprocessamento básico .......................................................................................... 7 

2.1 O que é o geoprocessamento? ............................................................................ 7 

2.2 Dado e Informação ............................................................................................. 8 

2.3 Modelo de dados espaciais ................................................................................. 8 

2.4 Sistemas de Informações Geográficas .............................................................. 11 

2.5 Geopixel Cidades® .......................................................................................... 12 

2.6 Potencialidades do geoprocessamento ............................................................. 13 

2.7 Aerofotogrametria ............................................................................................ 15 

2.8 Cartografia Básica ............................................................................................ 15 

2.8.1 Sistema de coordenadas UTM .............................................................. 17 

2.8.2 Escala Cartográfica ............................................................................... 19 

2.9 Georreferenciamento ........................................................................................ 20 

3. Introdução ao Geopixel CIDADES® ........................................................................ 20 

4. A plataforma Geopixel CIDADES® ......................................................................... 22 

4.1 Acesso .............................................................................................................. 22 

4.2 Funcionalidades da Plataforma ........................................................................ 23 

4.2.1 Menu e Camadas .................................................................................. 23 

4.2.2 Para realizar consultas avançadas ......................................................... 25 

4.2.3 Consultas rápidas no mapa por atributos textuais ................................ 27 

4.2.4 Ferramentas de visualização do mapa .................................................. 29 

 

Índice de Figuras 

Figura 1: Modelo de dados Vetoriais e Matriciais e mundo Real. ................................... 9 

Figura 2: Exemplos de dados Vetoriais e Matriciais ...................................................... 10 

http://www.geopix.com.br/


 

 

 

 

Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II 

Eugênio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016 

Fone: + 55 12 3949-1991 | www.geopixel.com.br 

ii 

Figura 3: Casos de cólera em Londres 1854....................................................... 14 

Figura 4: Representações da superfície terrestre ............................................................ 16 

Figura 5: Meridianos e Paralelos .................................................................................... 18 

Figura 6: Projeção UTM em Fusos. ............................................................................... 19 

Figura 7:  Imagem Google .............................................................................................. 21 

Figura 8: Imagem Ortofoto ............................................................................................. 21 

Figura 9: Ponto demarcado no terreno visto pela Ortofoto. ........................................... 21 

Figura 10: Demarcação de ponto no terreno registrado pelo GPS de alta precisão. ...... 21 

Figura 11:  Tela de acesso a Plataforma Geopixel Cidades. .......................................... 22 

Figura 12: Tela inicial..................................................................................................... 23 

Figura 13: Opções de Menu. .......................................................................................... 23 

Figura 14: Menu Camadas. ............................................................................................. 24 

Figura 15: Opções de Consulta espacial e tabular. ......................................................... 25 

Figura 16: Tabela de atributos associados ao Tema selecionado ................................... 25 

Figura 17: Tabela de pesquisa avançada ........................................................................ 26 

Figura 18: Imóvel selecionado. ...................................................................................... 26 

Figura 19: Campo de pesquisa rápida............................................................................. 27 

Figura 20: Tabela de pesquisa rápida. ............................................................................ 27 

Figura 21: Desabilitando colunas na tabela de dados. .................................................... 28 

Figura 22: Exportar resultados da Tabela. ...................................................................... 28 

Figura 23: Ferramentas de visualização do mapa ........................................................... 29 

Figura 24: Pop-up de informações do Cadastro de imóveis. .......................................... 30 

Figura 19 – Ferramenta “Limpar seleções”. ................................................................... 30 

Figura 26: Ferramenta de recompor mapa. ..................................................................... 31 

http://www.geopix.com.br/


 

 

 

 

Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II 

Eugênio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016 

Fone: + 55 12 3949-1991 | www.geopixel.com.br 

iii 

Figura 27: Ferramenta de Zoom Área. ............................................................... 31 

Figura 28 - Ferramenta de medição de distância. ........................................................... 32 

Figura 29 - Ferramenta de medição de área. .................................................................. 33 

Figura 30 - Tela de Impressão. ....................................................................................... 34 

Figura 31 - PDF gerado a partir da ferramenta de impressão. ........................................ 34 

Figura 32 – Foto panorâmica. ......................................................................................... 35 

Figura 33 - Mover para coordenadas. ............................................................................. 35 

Figura 34 - Camada Flutuante ........................................................................................ 36 

http://www.geopix.com.br/


 

 

 

Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II 

Eugênio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016 

Fone: + 55 12 3949-1991 | www.geopixel.com.br 

1 

1. Apresentação 

Fundada em 2007, a Geopixel Geotecnologias Consultoria e Serviço Ltda., 

iniciou suas atividades na Incubadora Tecnológica da Universidade do Vale do Paraíba 

(UNIVAP) na cidade de São José dos Campos, atuando de forma inovadora e buscando 

o desenvolvimento de soluções no estado da arte em geotecnologias. 

Atualmente a Geopixel® encontra-se instalada no Parque Tecnológico do 

Município, o qual se tornou em 2016 o maior parque de tecnologia do país. A Geopixel® 

reúne conhecimento acadêmico e de mercado, com profissionais capacitados com mais 

de 20 anos de experiência na área. 

Com notável crescimento no mercado nacional de geotecnologias, a Geopixel® é 

uma empresa sólida e reconhecida, que dispõe de uma ampla gama de soluções 

tecnológicas em sistemas de informação, consultoria e dados georreferenciados para 

atender às necessidades específicas de seus clientes. 

Com reconhecida reputação no mercado de soluções de Mapeamento e Sistemas 

GIS, a empresa atua no desenvolvimento de soluções para Governo (Federal, Estadual e 

Municipal) e iniciativa privada, destacando os segmentos de mercado de Floresta, Meio 

Ambiente, Telecomunicações, Agronegócios, Utilities, Mineração, Óleo & Gás e Defesa. 

Em 2017 ficou entre as Top 3 do Prêmio MundoGEO#Connect na categoria 

Empresa mais lembrada de Soluções Geoespaciais. 
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Aliada a empresas de classe mundial em desenvolvimento de sistemas e 

mapeamento, a Geopixel reúne competências de equipes com profundo conhecimento 

acadêmico e de mercado, orientada para solução de problemas com criatividade e 

simplicidade, fazendo a diferença no posicionamento estratégico de nossos clientes nos 

mercados em que atuam.  

A Geopixel® valoriza o desenvolvimento tecnológico através da realização 

conjunta de projetos de pesquisas com Institutos de renome Internacional, como o INPE 

(Instituto Nacionais de Pesquisas Espaciais), na qual desenvolve em parceria com essa 

instituição sistemas e metodologias para a extração automáticas de APP, 

desenvolvimento de sistemas web e mobile. Já no início de suas atividades conquistou 

um projeto de importância nacional junto ao IBGE, onde foi responsável pelo 

mapeamento e atualização das cartas topográficas em escala 1:250.000, da Região 

Amazônica, num total de 140 cartas topográficas. Este projeto em questão, inseriu a 

Geopixel® no “Hall” das seletas empresas habilitadas a trabalhar em toda sua plenitude 

com as especificações das normas técnicas da ET-EDGV e ET-ADGV da CONCAR, 

preparando os dados resultantes para inserção na INDE.  

Além desse projeto, que alçou a empresa a um patamar superior, a Geopixel® 

executou uma série de projetos relacionados a várias áreas do conhecimento, como: 

Companhia Hidroelétrica do São Francisco – CHESF: mapeamento sistemático de 588 

cartas topográficas na escala 1:100.000 e mapeamento temático de uso e ocupação do 

solo de 2.352 cartas topográficas na escala 1:50.000; Instituto do Meio Ambiente e 

Recursos Hídricos da Bahia – INEMA: mapeamento de cobertura vegetal do todo estado 

da Bahia, contemplando 948 cartas topográficas na escala 1:50.000; Agencia Nacional de 

Telecomunicações – ANATEL: mapeamento temático de uso e ocupação do solo para 

todo o território nacional, contemplando 8.514.876 km² e restituição 3D de edificações 

para as 12 cidades sedes da Copa do Mundo FIFA de 2014; Claro Telecomunicações: 

mapeamento temático de uso e ocupação do solo para todo o território nacional, 

contemplando 8.514.876 km² , Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 

estado do Tocantins: mapeamento sistemático na escala 1:25.000. 

No âmbito de sistemas, desenvolveu a Plataforma Geopixel CIDADES®, a qual 

é uma plataforma desenvolvida para a gestão do cadastro imobiliário e mobiliário 

http://www.geopixel.com.br/
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municipal, a qual é multiusuária para armazenamento, visualização, análise e 

disponibilização (download) de dados/informações geoespaciais e estatísticos gerados, 

integrando diversos repositórios de dados geográficos em interface WebGis. A 

Plataforma Geopixel CIDADES®, possui módulos de edição vetorial diretamente na 

Web e conta ainda com aplicações instaladas em dispositivos móveis como Tablets e 

Smartphones para coleta de informações em campo em modo off-line (Geopixel 

MOBILE®). A plataforma conta com clientes usuários recorrentes como a Prefeitura de 

Piracicaba-SP, Santana de Parnaíba-SP, Itapira-SP, Bertioga-SP, Campos do Jordão-SP, 

Guaratinguetá-SP, Guaramirim-SC, Tremembé-SP, Caraguatatuba-SP, dentre outras. 

Apresentamos a seguir os principais sistemas desenvolvidos pela Geopixel®: 

 

1.1 Registros e Certificações 

A Geopixel® possui uma série de certificações, como: 

 Certificação Profissional em Gestão de Projetos, qualificado com a 

Certificação Project Management Professional (PMP®) do Project 

Management Institute (PMI®) – PMP/PMI PMP; 

 Certificação do Sistema da Gestão da Qualidade ISO 9001/2008 pela BSI; 

 Certificação Classe “C” no Ministério da Defesa; 

 Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA; 

 

 

 

Project Management Professional (PMP®) 
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A Certificação Project Management Professional (PMP®) do PMI® é a 

credencial profissional mais reconhecida e respeitada em termos mundiais no que tange 

ao Gerenciamento de Projetos. Em 1999, o PMI se tornou a primeira organização no 

mundo a ter seu Programa de Certificação reconhecido pela International Organization 

for Standardization (ISO) 9001.  

A Geopixel® possui profissionais habilitados com certificação em Gestão de 

Projetos, qualificado com a Certificação Project Management Professional (PMP®) do 

Project Management Institute (PMI®). 

 

ISO 9001:2008 

Certificada desde janeiro de 2010, a Geopixel® mantém ativa a certificação do 

Sistema de Gestão da Qualidade ISO 9001:2015 pela certificadora bsi., incluindo no 

escopo da sua certificação: “Comercialização de Softwares, Processamento e 

Fornecimento de Imagens de Satélite, Elaboração de Soluções em Cartografia Sistemática 

e Mapeamento Temático”, conforme apresentado abaixo: 

 

http://www.geopixel.com.br/


 

 

 

Estrada Doutor Altino Bondensan, 500 – Sala 1304 – Centro Empresarial II 

Eugênio de Melo – São José dos Campos – SP – Brasil – CEP 12247-016 

Fone: + 55 12 3949-1991 | www.geopixel.com.br 

5 

 

Ministério da Defesa 

A Geopixel® possui a certificação categoria "C" do Ministério da Defesa, que é 

a categoria para operações de Imageamento, Processamentos de Dados e Mapeamentos 

decorrentes de processos aerofotogramétricos e sensoriamento remoto em território 

nacional. A seguir a publicação no diário oficial da união – DOU. 

 

CREA – Conselho Regional de Engenharia e Agronomia 

A Geopixel® mantém atualizado o registro da empresa e de seus responsáveis 

técnicos no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia – CREA-SP sob o n°: 

0749650 com data do registro em 27 de março de 2008. 

 

1.2 Infraestrutura 

Sediada em São José dos Campos, o escritório está localizado no Parque 

Tecnológico de São José dos Campos (www.pqtec.org.br) o maior polo de tecnologia do 

Brasil, contando com universidades Federais (Unifesp e Fatec), Estaduais (Unesp e USP) 

e centros de pesquisas como IPT, ITA, LNCC, entre outros.  

Neste ambiente de empreendedorismo e inovação, o escritório possui 400 m², 

http://www.geopixel.com.br/
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totalmente mobiliado e equipado com computadores, servidores e rede de fibra ótica de 

alto desempenho, com softwares de editoração (família Office da MS e OfficeBr) e 

geoprocessamento (família ArcGis, Erdas, e-Cognition, TerraLib, QGis, GvSIG e 

Spring), além de desenvolvimento próprio, com escritório preparado para receber até 90 

profissionais.  

O escritório além de duas salas de reuniões, possui espaço exclusivo para refeições 

e infraestrutura completa de TI. Além disso, tem a sua disposição todas as instalações do 

Parque, que conta com auditórios, restaurantes, salas de reuniões e de conferências. 

Apresentamos abaixo as instalações e equipamentos da Geopixel®. 

 

Parque Tecnológico de São José dos Campos-SP. 
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Infraestrutura, instalações e equipamentos da Geopixel®. 

2. Geoprocessamento básico 

A apostila de Capacitação nas Funcionalidades básicas do Geopixel Cidades® 

tem como objetivo o nivelamento de conhecimento de Geoprocessamento para os 

usuários do GEOPIXEL CIDADES® de modo a compreender as suas operações e teoria 

envolvida em seus trabalhos diários. 

 

2.1 O que é o geoprocessamento? 

O geoprocessamento é um conjunto de tecnologias para coleta, tratamento, 

manipulação e apresentação de informações espaciais voltados a um objetivo específico 

(Rodrigues, 1993). Esta é uma forma de sistematização, análise e representação de dados 

de utilização crescente em todo o mundo, devido ao cruzamento e superposição de dados 

espaciais que podem ser de diferentes origens ou formatos, desde que georreferenciados, 

de modo que o mapeamento temático seja mais rápido e eficiente. 

É uma ciência que considera diversas maneiras de estudo, expressados 

principalmente em forma de mapas, descomplicando a compreensão do território. O 

geoprocessamento necessita de programas eficientes computacionalmente, e com o 

avanço da tecnologia, estes ficaram cada vez mais robustos e com maior capacidade de 

http://www.geopixel.com.br/
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processamento, mas ainda sim estes exigem um alto nível de conhecimento do usuário, a 

iniciar-se pelo tipo de dado a ser trabalhado. Para entender as diferenças entre dados, 

seguem os próximos capítulos. 

 

2.2 Dado e Informação 

Comumente existe confusão entre os dois termos, o dado é um símbolo utilizado 

para a representação de fatos, conceitos ou instruções em forma convencional ou 

preestabelecida e apropriada para a comunicação, interpretação ou processamentos 

automáticos ou não, mas que não possui significado próprio. 

Já a informação é definida como o significado que o ser humano atribui aos dados, 

utilizando-se de processos preestabelecidos para sua interpretação. Ou seja, os dados são 

um conjunto de valores numéricos ou não, sem significado próprio e a informação é o 

conjunto de dados que possuem significado para uso ou aplicação. 

O método é o conjunto de passos seguidos por uma ciência para alcançar 

conhecimentos válidos, ou seja, é a sequência lógica das etapas de trabalhar um dado para 

se obter uma informação. 

 

2.3 Modelo de dados espaciais 

Os dados que podem ser inseridos no SIG são de diferentes formatos como 

vetoriais, matriciais e alfanuméricos, todos os dados devem ser georreferenciados e nas 

mesmas projeções e datum. Estes dependem do dado de entrada e da análise. 

O mundo real pode ser representado de diversas formas, como na figura abaixo, 

onde um rio, lago e área de mata estão representados em dados matriciais com as células 

em cores diferentes para cada representação. A mesma área do mundo real pode ser 

representada pela linha no rio e por polígonos para o lago e vegetação. 

http://www.geopixel.com.br/
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Figura 1: Modelo de dados Vetoriais e Matriciais e mundo Real. 

 

Os vetores são dados por pontos (pares de coordenadas) e o conjunto de pontos 

formam linhas e o conjunto de linhas formam polígonos.  São exemplos de dados vetoriais 

do tipo ponto: galeria de coleta de agua ou esgoto, árvores e postes de iluminação; 

exemplos do tipo linha são logradouros, rede de transporte público e ciclovias; exemplos 

do tipo polígono são os lotes, quadras, e setores de zoneamento. 

Dados Vetoriais são representações em que o domínio espacial é feito por linhas, 

pontos ou vetores adequadamente referenciados. Esta estrutura de dados se baseia em um 

modelo de espaço contínuo e se comporta segundo a geometria euclidiana, em duas 

dimensões. 

Os dados Matriciais, também podem ser chamadas de Raster, são dados 

representados por uma estrutura em grid, e suas células contem informação do que será 

representado com um código, ou seja, divide o espaço geográfico em elementos discretos, 

que requer a utilização de uma geometria digital. 

A matriz é composta por linhas e colunas e cada uma destas células é representada 

por um par de coordenadas. A estrutura raster assume que o espaço pode ser tratado como 

http://www.geopixel.com.br/
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uma superfície plana e cada célula está associada a uma porção do terreno, a resolução é 

dada pela relação entre o tamanho da célula no mapa e a área por ela coberta no terreno. 

São exemplos de dados matriciais a topografia, solos, uso da terra, precipitação, imagens 

em geral como as de satélite, drone, radar e afins;  

Na Figura 2, têm-se exemplos de representações do mundo real em dados vetoriais 

a esquerda e em dados matriciais a direita. No exemplo A, consta um rio com seus 

afluentes representados em linhas e em matriz, note que a representação matricial perde 

o detalhe espacial neste caso, pois como são necessários identificar a célula, acaba 

tornando mais retilíneo do que é na realidade.  

No exemplo B, são pontos e ambos são identificados localmente, com precisão. A 

escolha do modo neste caso dependerá mais da finalidade da análise do que de sua 

representação. No exemplo C, são polígonos de áreas diferentes, e seus limites também 

não são tão bem definidos, mas as áreas estão relativamente aproximadas, sua escolha de 

representação dependerá do dado de entrada e da finalidade da análise também. 

 
Figura 2: Exemplos de dados Vetoriais e Matriciais 

 

Os vetores ainda podem ser associados a dados Alfanuméricos, ou seja, tabelas 

com informações sobre o ponto de interesse (pode ser também linha ou polígono), a 

http://www.geopixel.com.br/
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associação entre dados espaciais e dados tabulares ocorre através de um ID, que é uma 

chave de identificação comum. Por exemplo, os dados de setores censitários, tem a 

geometria de polígonos dos setores com suas devidas coordenadas geográficas e ao 

utilizar um sistema de informações geográficas pode abrir a tabela correspondente ao 

setor e trazer consigo diversas informações, entre elas quantidade de habitantes, idades, 

grau de escolaridade e afins. 

 

2.4 Sistemas de Informações Geográficas 

A informação geográfica é um conjunto de dados em que o significado contém 

associações ou relações de natureza espacial, dados esses que podem ser apresentados em 

formas gráficas (pontos, linhas e polígonos), numérica e alfanumérica. Deste modo, o 

sistema de informações geográficas utiliza uma base de dados que contém informações 

espaciais. 

Os sistemas de informações geográficas (SIG), são o ambiente tecnológico do 

geoprocessamento. Os SIGs são sistemas que armazenam, analisam e manipulam os 

dados geográficos, ou seja, os dados que representam objetos e fenômenos em que a 

localização geográfica é uma característica inerente e indispensável para trata-los. Os 

dados geográficos coletados a partir de diversas fontes e armazenados via de regra nos 

chamados bancos de dados geográficos (CÂMARA et. al., 2006). 

SIGs são poderosas ferramentas para tratar de assuntos geográficos e ambientais, 

permite organizar a informação sobre uma determinada região ou cidade, como conjunto 

de mapas, cada um exibindo uma informação a respeito de uma característica da região.  

Dada a robustez e a dificuldade de se utilizar o SIG, existe uma nova tendência 

tecnológica que são os SIG que funcionam em ambiente WEB, estes vem implementando 

os recursos dos SIG em ambiente web sem que haja a necessidade de instalação no 

desktop e permitindo que se cada vez mais tenha a aproximação do usuário devido a sua 

facilidade de manuseio. Todos os dados são armazenados virtualmente e é possível 

executar análises espaciais e/ou oferecer serviços baseados em localização.  

Os sistemas web são capazes de realizar processamentos mais leves como desenho 

http://www.geopixel.com.br/
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de lotes, geração de área construída para atualização de cadastro urbano, análises 

espaciais, mapas temáticos e afins, é um sistema que comporta as funcionalidades de 

geoprocessamento, entretanto não comporta as funcionalidades de processamento digital 

de imagens, estas já são implantadas no sistema previamente processadas. 

Com isso, a Geopixel desenvolveu uma solução específica para uso de governos 

municipais e administração para facilitar o acesso do maior número de pessoas e maior 

interoperabilidade entre as secretarias.  

 

2.5 Geopixel Cidades® 

O Geopixel Cidades® é uma plataforma web pensada para integrar, manter e 

disseminar informações do ambiente urbano. Ela reúne em um só lugar dados geográficos 

e cartográficos, imagens do território, fotografias de campo, dados tabulares obtidos em 

sistemas legados, plantas e documentos digitalizados. 

Seu público alvo se dá pelas Administrações Municipais, Concessionárias de 

Serviços Públicos e Prestadores de Serviço (Água, Esgoto, Energia, Iluminação Pública, 

Gás, Trânsito, Manutenção da Infraestrutura, entre outros). 

Dentre as funcionalidades da plataforma, encontra-se a comunicação direta entre 

agentes e gestores; Exportação para formatos digitais de mercado; Informações integradas 

com possibilidade de documentação fotográfica adicional; Geração de mapas temáticos a 

partir de informações legadas; Painel de controle (dashboard) para os gestores; Geração 

de memorial descritivo; dentre outras. 

O funcionamento do sistema garante a customização através de dois módulos 

básicos, geridos por perfis e senhas. O módulo de perfil Administrador é responsável pela 

customização do ambiente operacional, pela criação de cadastro de usuários e perfis e 

pelo gerenciamento de senhas; O módulo de perfil de Operação, é responsável pela 

apresentação das informações na web, permitindo duas formas de acesso perfeitamente 

integradas. 

Por se tratar de uma plataforma que funciona totalmente na web têm-se algumas 

vantagens como não ser necessário instalar na máquina, pode ser acessado em qualquer 
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lugar com conexão à internet, facilidade na consulta de dados tabulares e espaciais; 

Otimização de tempo, reduzindo custos; total gestão geográfica do município; Integração 

entre as secretarias; compatível com qualquer sistema tributário legado; Gestão de ativos; 

Gestão de cadastro imobiliário, dentre outros. 

 

2.6 Potencialidades do geoprocessamento 

A primeira análise espacial que se tem registro foi realizada em 1854 pelo médico 

John Snow, devido a quantidade de habitantes na cidade de Londres infectados com 

cólera, Snow apontou no mapa da cidade todos os poços de água (meio de abastecimento 

da população na época) e a residência das pessoas infectadas.  

Na figura abaixo, em vermelho são os casos de cólera identificados no município 

de Londres e em preto, circulados por azul, são os poços de água. Notou-se que o maior 

ponto de pessoas contagiadas pela doença está próximo ao poço localizado na The Broad 

Street Well. 

Desta forma, Snow detectou um padrão, pois a concentração de pessoas infectadas 

pela doença era maior ao redor de alguns poços de água, entendeu-se então que a cólera 

era transmitida pela água e os poços infectados foram interditados para controlar a 

doença. 
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Figura 3: Casos de cólera em Londres 1854. 

 

O uso do geoprocessamento pode ser aplicado em diversos tipos de mapeamentos 

temáticos, diagnóstico ambiental, avaliação de impactos ambientais, ordenamento, 

zoneamento territorial e planos de ações.  

Ou seja, não apenas nas áreas ambientais e urbanas, mas também em diversas 

áreas e usos dentro destas, como por exemplo, manutenção do cadastro imobiliário, 

controle epidemiológico e monitoramento do SUS, coleta de lixo, monitoramento de 

serviços de água e esgoto, poda de árvore, consultas espaciais (processos, alvarás, 

dívidas), pavimentação de logradouros, abrangência das escolas, cadastro e planejamento 

de áreas de lazer, setores de obras e habitação e na assistência social com o mapeamento 

de áreas de riscos, abrangência de creches e abrigos.  

Outra aplicação bastante importante nos dias atuais, devido as dificuldades de 

mobilidade, é a utilização do geoprocessamento para o planejamento e controle do 

transporte e do transito urbano, sistema viário, planejamento e fiscalização do transporte 

coletivo, sinalização, pontos críticos (congestionamento, acidentes, multas), entre outros. 
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2.7 Aerofotogrametria 

Aerofotogrametria é a obtenção de aerofotografias para fins de mapeamento, 

através de voo por aeronave tripulada ou não tripulada (VANT). As imagens obtidas pela 

fotografia aérea passam pelos processos de registro, interpretação e mensuração de 

imagens fotográficas.  

Cronologicamente o mapeamento com imagens aéreas iniciou-se com Balões e 

dirigíveis com câmeras fotográficas acopladas, posteriormente por aviões, e então as 

câmeras analógicas foram substituídas por câmeras digitais. Os satélites são outro tipo de 

tecnologia que possuem a mesma finalidade, mapeamento, entretanto este possui algumas 

vantagens e desvantagens com relação ao mapeamento com aviões. 

Atualmente a tecnologia desenvolveu-se para o mapeamento com drones, que 

possuem grande resolução espacial, imagens com 10 cm de resolução e um custo bem 

menor do que as adquiridas por avião, o que tornou mais atrativo aos governos municipais 

adquirirem as imagens. 

Os drones são Aeronaves Remotamente Pilotadas (RPA – Remotely Piloted 

Aircraft), tem um custo relativamente baixo e seu uso tem sido difundido cada vez mais, 

devido aos pequenos drones que são utilizados para lazer. Entretanto não são todas as 

RPAs que são próprias para o mapeamento, devido a sua estabilidade de voo, câmera e 

softwares aceitos. 

Os RPAs possuem regras próprias que a diferem da atividade de aeromodelismo 

e necessita de certificação e autorização para voo, que devem ser solicitadas previamente 

junto ao órgão responsável no ministério da defesa. 

Após a aquisição das imagens, é realizado o tratamento e processamento das 

imagens, o mosaico e então é feito o georreferenciamento normalmente pelo processo de 

registro. Para inserção na plataforma Geopixel Cidades® é gerado os tiles, que são uns 

recortes para carregar na versão web. 

 

2.8 Cartografia Básica 

A superfície da Terra possui uma forma irregular e, portanto, uma esfera não 
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poderia representar matematicamente a superfície terrestre. Para tal, o matemático Karl 

Friedrich Gauss (1777-1855), introduziu o conceito matemático do “Geoide” na ciência 

cartográfica.  

Entretanto, o Geoide ainda não era capaz matematicamente de considerar toda a 

distribuição irregular de massas da Terra, tão pouco, as forças de atração (gravidade) e 

centrifuga (rotação) por não permitir a planificação das informações com precisão e 

acurácia. Existindo um erro inerente e não constante em toda a superfície terrestre, os 

cartógrafos criaram a forma geométrica mais simples, o Elipsoide de revolução.  

O Elipsoide de revolução é uma forma de representação terrestre onde toda sua 

superfície é regular, semelhante a uma elipse que gira em torno de seu eixo maior. Desta 

maneira todos os ângulos da elipse podem ser calculados facilitando a análise de 

distâncias, áreas e processos de cálculo geométricos, considerando o ângulo de 

inclinação. Desta forma foi possível estabelecer um sistema de coordenadas. 

 
Figura 4: Representações da superfície terrestre 

 

Os sistemas geodésicos buscam uma melhor correlação entre o geoide e o 

elipsoide, elegendo um elipsoide de revolução que melhor se ajuste ao geoide local, 

estabelecendo a origem para as coordenadas geodésicas referenciadas a este elipsoide, 

através dos datum horizontal e vertical. Os países, ou grupo de países adotaram então um 

elipsoide como referência que mais se adapte a sua região e/ou continente, e então define-

se o Datum de referência, no caso do Brasil, desde os anos 2000 foi padronizado pelo 

IBGE o uso do Datum “Sirgas 2000”. 
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O Datum Sirgas 2000 é o sistema de Referência Geocêntrico das Américas, este é 

um datum horizontal, tem ponto de origem calculado no centro da Terra, atribui 

coordenadas geodésicas, altura geoidal e azimute de partida. Para fazer a análise entre 

dois dados distintos, ambos devem estar no mesmo datum e com coordenadas 

equivalentes, ou seja, georreferenciados, que será um ponto abordado adiante nesta 

apostila. 

A adoção do SIRGAS segue uma tendência, visto as potencialidades do GPS e as 

facilidades para os usuários, pois, com esse sistema geocêntrico, as coordenadas obtidas 

com GPS, podem ser aplicadas diretamente aos levantamentos cartográficos, evitando a 

necessidade de transformações e integração entre os dois referenciais. 

 

2.8.1 Sistema de coordenadas UTM 

 

Para entender as coordenadas de Projeção UTM (Universal Transversa de 

Mercator) é necessário se ter em mente que esta projeção divide o globo terrestre que tem 

360º em partes iguais, através dos meridianos e dos paralelos.  

Os meridianos são linhas que ligam os polos norte e sul, os círculos máximos do 

globo, o meridiano de Greenwich é ponto inicial e a leste os meridianos são medidos por 

valores crescentes de zero a 180º e a oeste as medidas são decrescentes de zero a -180º, 

os valores positivos e negativos indicam a direção. 

Já os paralelos são linhas paralelas a linha do Equador (que é a maior linha, no 

ponto central da terra) que divide o globo em dois hemisférios, o ponto zero corresponde 

ao equador ao 90º até o polo norte que corresponde ao Hemisfério Norte e o Hemisfério 

Sul varia do equador zero a 90º no polo sul. 
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Figura 5: Meridianos e Paralelos 

 

A latitude geográfica é o ângulo formado entre o equador e o ponto considerado, 

ao longo da linha do equador todos os pontos têm latitude geográfica igual a 0º e conforme 

se distancia em direção ao norte até o polo chega em 90º e ao sul diferencia pelo sinal de 

negativo frente ao grau correspondente. Ou seja, a latitude é dada de acordo com os 

paralelos. 

A longitude geográfica é o ângulo formado entre o meridiano que passa pelo 

ponto de interesse e o meridiano que passa pela cidade de Greenwich. A longitude é 

medida de 0 a 180ºpara leste (positivo) e para oeste (negativo). 

A projeção UTM forma um quadriculado de paralelos e meridianos que possuem 

o espaço entre as linhas conhecido como uma equidistância e esta é variável de acordo 

com a escala do mapa. O sistema é medido em metros lineares, os valores são sempre 

inteiros. E o quadriculado é devido a divisão da Terra em 60 fusos de 6º de longitude cada 

e sua linha central coincide com o meridiano central de cada fuso, fazendo com que a 

projeção se estenda 3º para os meridianos leste e oeste de cada fuso. 
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Figura 6: Projeção UTM em Fusos. 

Para visualizar duas ou mais camadas, estas devem estar na mesma projeção além 

de estar no mesmo DATUM, quando o dado já estiver disponível na plataforma Geopixel 

Cidades estará com as projeções e datum corretas, mas se caso houver a necessidade de 

importação na plataforma é necessário verificar e quando for exportar da plataforma, 

verifique a projeção para pode abrir em outro programa. 

 

2.8.2 Escala Cartográfica 

A escala é a redução de uma imagem com uma proporção do espaço representado, 

uma relação de proporcionalidade entre as distancias lineares num mapa e as distancias 

correspondentes na realidade. Isso garante por exemplo que a representação não perca a 

sua forma, lê-se a escala 1:10.000m (Um para Dez mil metros) como a proporção de a 

cada 1 centímetro no mapa equivale a dez mil metros na realidade. 

As escalas podem ser representadas em duas formas, em escalas gráficas que é um 

segmento de reta em formato de régua e mostra a unidade de medida de equivalência na 

realidade, se é centímetro, metro, quilômetros por exemplo e também podem ser 

representadas nas formas numéricas como mostrado anteriormente, com o número 1 

separado por dois pontos do valor equivalente (1:10.000m) 

É importante se ter em mente que alguns tipos de mapas não são representados em 
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algumas escalas por não ser possível sua visualização, por exemplo, uma camada de lotes 

municipais não poderá ser visualizada em uma escala pequena como 1:250.000 (que 

abrange longas extensões de áreas), pois não seria visível. Ou uma camada de zoneamento 

ecológico econômico não tem tanto sentido visualizar em uma escala muito grande (que 

pega muitos detalhes, como 1:100m) visto que a camada é abrangente para o estado todo. 

 

2.9 Georreferenciamento 

O georreferenciamento é o processo de tornar conhecidas as coordenadas num 

dado sistema de referência. Ou seja, na imagem um ponto especifico deve corresponder 

ás suas coordenadas x, y reais. Para tal, é necessário o processo de registro, o operador 

treinado identifica pontos que não possuem variação como entroncamento de estradas, 

ruas e afins com coordenadas conhecidas (que podem ser coletadas no local ou por outra 

imagem) e coloca um ponto de controle informando as coordenadas. 

A georreferência de dados vetoriais e de dados matriciais fazem com que seja 

possível a visualização de diversas camadas em cima de imagens de diferentes datas e os 

pontos sendo correspondentes aos devidos lugares.  

Todos os arquivos e imagens inseridos na plataforma Geopixel Cidades® já se 

encontram georreferenciadas nas coordenadas e datum conhecidos, então o usuário do 

sistema somente deverá se preocupar com o georreferenciamento caso vá importar ou 

exportar uma camada do sistema, ou se caso notar o deslocamento de algum dado. 

Caso o usuário tenha interesse em se aprofundar na matéria recomenda-se alguns 

livros como: “Geoprocessamento Sem Complicação” de Paulo Roberto Fitz; 

“Geoprocessamento Na Gestao e Planejamento Urbano” de Ana Clara Mourão Moura; 

“Iniciação em Sensoriamento Remoto” de Teresa G. Florenzano.  

 

3. Introdução ao Geopixel CIDADES
®

 

As Prefeituras Municipais de modo geral vêm desenvolvendo esforços para 

manter atualizadas as informações de todo território urbano e estabelecer uma melhor 
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justiça fiscal nos Municípios para o lançamento e cobrança do IPTU. A atualização 

cadastral é de extrema importância para o planejamento urbano e prestação de serviços 

ao cidadão. Com a atualização, as Prefeituras irão obter e receber informações que 

refletem melhor a realidade do município, podendo, desta forma, manter um canal de 

comunicação mais efetivo com o contribuinte.  

Com este objetivo, a aquisição de fotografias aéreas com alta resolução, 

denominadas de Ortofotos, que apresentam elevada riqueza de detalhes e alta precisão de 

localização é essencial no processo. Para garantir esta precisão, são coletados pontos em 

campo com GPS de alta precisão e demarcados no terreno, para orientar o processo de 

georreferenciamento da imagem. 

 
Figura 7:  Imagem Google 

 

 
Figura 8: Imagem Ortofoto 

 

 
Figura 9: Ponto demarcado no terreno visto 

pela Ortofoto. 

 

 
Figura 10: Demarcação de ponto no terreno 

registrado pelo GPS de alta precisão. 

 

As Ortofotos e as informações geradas para a atualização da base vetorial, como 

mapas, perímetro das edificações, desenho de lotes e fotos de fachada dos imóveis 

urbanos, serão disponibilizados através da plataforma Web Geopixel CIDADES®, que 

permite a consulta e avaliação de diversas informações relativas ao município e seus 

contribuintes de maneira integrada em um único ambiente.  
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A apresentação das informações varia conforme os Perfis de Uso, garantindo que 

cada grupo acesse apenas as informações permitidas e adequadas a suas atividades, com 

total segurança, através da Internet/Intranet.  

4. A plataforma Geopixel CIDADES® 

Este manual está compatível com a versão v2.0.75.03 e foi utilizado um município 

como exemplo, entretanto as ferramentas se comportam da mesma forma nas demais 

aplicações da plataforma Geopixel CIDADES®. 

4.1 Acesso 

A plataforma WEB é uma ferramenta dinâmica que incorpora novas versões com 

certa frequência. Sempre que uma nova versão for disponibilizada será enviado um aviso 

pelo correio eletrônico, por isso deve-se cadastrar um e-mail que o usuário utiliza com 

alta frequência. Para que a nova versão funcione corretamente é necessário limpar o 

“cache” do navegador, através de suas configurações.  

O portal é acessado na WEB através do endereço:  

https://xxx.geopx.com.br/geopixelcidades-xxxx 

 (Solicite o link ao seu gestor técnico) 

 Login e Senha: São pessoais e intransferíveis, realizar o cadastro pela 

tela inicial. 

Para acessar, preencha os campos na Figura 11 com seu Login e Senha. Ao se 

cadastrar o usuário recebe acesso ao perfil público, para acessar o perfil de seu setor 

solicite ao seu gestor e ao Administrador do sistema. Autenticado o acesso, selecione o 

perfil desejado. É possível que um mesmo usuário possua mais de um perfil.  

 
Figura 11:  Tela de acesso a Plataforma Geopixel Cidades. 
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4.2 Funcionalidades da Plataforma 

4.2.1 Menu e Camadas 

Após selecionar um perfil, o portal será redirecionado para o Mapa principal que 

permite a visualização de imagens aéreas e de satélite, mapas do município e o acesso a 

informações textuais, conforme ilustrado na Figura 12.  

 
Figura 12: Tela inicial. 

No Menu principal estão disponíveis as principais funções de consulta, 

acesso a documentação de ajuda, configuração de senha do usuário, canal de comunicação 

com o suporte e opção Sair do sistema. 

 
Figura 13: Opções de Menu. 
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Ao selecionar o botão Camadas  serão apresentados todos os mapas 

disponíveis do Município, representados por camadas. A aba Mapa é utilizada para 

habilitar e desabilitar as camadas geográficas visíveis no mapa. Apresenta os mapas de 

base na parte superior e na parte inferior as camadas que serão sobrepostas ao mapa de 

base. Apenas um mapa base pode ser selecionado por vez como plano de fundo. 

Selecionando uma camada para visualização, ela é imediatamente carregada na tela. 

Pressionando o botão direito em uma camada, pode renomear, excluir ou alterar sua 

transparência ou excluir camadas que não estão sendo utilizadas. 

Ao deletar uma camada, é possível adicioná-la novamente ao Mapa acessando a 

aba Camadas (dentro do menu camadas), que apresenta em formato de árvore de 

camadas, disponível para visualização. Para visualizar uma nova camada no mapa, basta 

clicar sobre a camada desejada e a mesma será adicionada ao mapa e ao menu de 

visualização rápida. 

 
Figura 14: Menu Camadas. 
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4.2.2 Para realizar consultas avançadas 

Nesta área é possível realizar consultas aos diversos Temas da aplicação. Ao 

selecionar um tema de interesse, visualizar a tabela associada a este tema e na tabela, 

realizar a consulta avançada. Siga o caminho: 

1. Menu (Figura 13); 

2. Consulta (Figura 15); 

 
Figura 15: Opções de Consulta espacial e tabular. 

 

3. Selecione o tema a ser consultado e clique no escolhido. Irá abrir a tabela 

de atributos associados ao tema escolhido (atributo de interesse para 

analise);  

 
Figura 16: Tabela de atributos associados ao Tema selecionado 

 

4. Pesquisa avançada (opcional). No ícone de pesquisa avançada, pode ser 

utilizado para buscar imóveis com área edificada maior que 5.000m², por 
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exemplo. Ao clicar neste, irá abrir uma nova janela insira os valores e 

operações correspondentes, selecionando o critério da pesquisa avançada, 

a operação, neste caso é a maior que, e colocando a condição (neste caso 

5000) e clique em Aplicar. 

 
Figura 17: Tabela de pesquisa avançada 

5. Irá retornar a janela anterior (Figura 15) e selecione o (s) campo (s) de 

interesse para visualização. 

6. Clique em Mapa para ser redirecionado para a localização do item 

selecionado. Se selecionar várias geometrias, todas terão destaque. O (s) 

resultado (s) da busca aparece(m) selecionado (s) em destaque, amarelo 

Figura 18. 

 
Figura 18: Imóvel selecionado. 
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4.2.3 Consultas rápidas no mapa por atributos textuais 

É possível consultar informações de proprietários e logradouros utilizando a barra 

de Busca e Localização, na parte superior da tela (Figura 19).  

1. Em Busca e localização 

Selecione o tema a ser pesquisado (observe que irá alterar o tema corrente na parte 

inferior do mapa) 

2. Escreva o atributo a ser buscado, em letras maiúsculas. 

 
Figura 19: Campo de pesquisa rápida. 

3. Na janela que abrirá, selecione o campo de interesse. É possível fazer uma 

nova busca dentro desta janela no campo pesquisa rápida ou no campo 

pesquisa avançada (como na consulta avançada); 

4. Clique em mapa para ser redirecionado até a localização. 

 
Figura 20: Tabela de pesquisa rápida. 

 

4.2.3.1 Removendo informações da visualização da tabela 

É possível habilitar e desabilitar o conteúdo de informações que será apresentada 

na tabela. Basta apenas clicar no ícone de colunas e escolher as informações que irão 
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aparecer na tabela. 

 

Figura 21: Desabilitando colunas na tabela de dados. 

 

A partir da consulta realizado o usuário pode salvar os resultados exportando nos 

tipos de arquivos disponíveis pelo sistema como mostra a Figura a seguir: 

 
Figura 22: Exportar resultados da Tabela. 
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4.2.4 Ferramentas de visualização do mapa 

  
Figura 23: Ferramentas de visualização do mapa 

 

1. Selecionar : permite a seleção e consulta informações de um tema. 

Basta selecionar um lote com um toque do botão esquerdo com o tema ativo 

como corrente, na parte inferior do mapa: 
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Figura 24: Pop-up de informações do Cadastro de imóveis. 

 

A seleção irá abrir referente ao tema corrente que estiver selecionado, para trocar 

o tema corrente, clique em qualquer lugar do mapa com o botão direito e selecione o tema 

desejado, este deve estar selecionado nas camadas rápidas. 

2. Limpar seleções : Esta ferramenta é utilizada para limpar as feições 

selecionadas no mapa. De acordo com a utilização da ferramenta “Selecionar”, 

as feições vão se acumulando selecionadas dentro do mapa. 

 
Figura 25 – Ferramenta “Limpar seleções”. 
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3. Recompor mapa : Esta ferramenta recompõe o mapa para sua área 

total. 

 
Figura 26: Ferramenta de recompor mapa. 

 

4. Zoom Área : A aproximação do Mapa pode ser feita definindo uma 

área de interesse. Pressione o botão indicado de vermelho, na figura abaixo, 

leve o mouse para a posição superior esquerda da área a definir e arraste o 

mouse criando a área desejada.  

 
Figura 27: Ferramenta de Zoom Área. 
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5. Zoom In  e Zoom Out : São ferramentas de zoom fixo. Basta 

posicionar o zoom para uma área de seu interesse e clicar nas ferramentas. É 

uma porcentagem de zoom fixo e também funciona com o scroll do mouse 

tanto para cima (zoom in) como para baixo (zoom out). 

6. Zoom Back  e Zoom Forward : Ferramentas de memória do 

zoom, pode adiantar ou retroceder para o zoom utilizado. Caso o usuário saia 

da área onde o zoom está aplicado, para visualizar outro local e deseja voltar 

ao zoom anterior e vice e versa, ele utilizará estas ferramentas nestes casos.  

7. Ferramenta de informações : abre as informações da camada que está 

ligada no tema corrente, abre a tabela (igual a tabela de busca) e pode fazer as 

mesmas funções da busca avançada. 

8. Ferramenta de medida de distância : Ferramenta utilizada para medir 

distâncias em segmentos de retas, clicando com o botão esquerdo do mouse e 

para finalizar basta clicar com o botão direito do mouse. Mostra a distância do 

segmento e o comprimento total dos segmentos de retas. Para limpar pode 

apertar “Esc”, ou o botão de limpar a seleção. 

 

 
Figura 28 - Ferramenta de medição de distância. 
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9. Ferramenta de medida de área  : Mede o segmento de reta e quando 

fecha o polígono, a área total. Clique com o botão esquerdo para criar o ponto 

e dar forma ao polígono, quando terminar, clique com botão direito para fechar 

o polígono e então aparecer o valor da área. 

 
Figura 29 - Ferramenta de medição de área. 

10. Gerar mapa temático : A geração de mapa temático faz parte do 

treinamento de módulo avançado. 

11. Imprimir : Ferramenta para impressão, clicar na ferramenta no menu 

lateral e em sequência irá abrir uma janela onde o usuário pode determinar o 

Título, Subtítulo e descrever algumas Observações sobre a impressão 

realizada. Ao determinar a orientação da impressão, clique em Imprimir 

(também pode-se optar por salvar em PDF). A impressão do mapa ocorre com 

o nível de zoom e camadas que estão ligadas na tela. 
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Figura 30 - Tela de Impressão. 

 

 
Figura 31 - PDF gerado a partir da ferramenta de impressão. 

12. Foto panorâmica : Habilitar a camada de foto panorâmica, ligar a 

ferramenta e clicar com o botão direito na testada do lote (ou onde houver o 
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ponto visível da foto). Este recurso somente é habilitado, quando previsto em 

contrato. 

 
Figura 32 – Foto panorâmica. 

13.  Mover para coordenadas : Desloca o mapa para as coordenadas que 

forem inseridas na ferramenta. Selecionar se irá inserir as coordenadas 

geodésicas ou utm, preencher com o valor e clicar em ok, o mapa será 

redirecionado para o local. 

 
Figura 33 - Mover para coordenadas. 
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14. Adicionar mapa base flutuante :  Possibilita a visualização simultânea 

de 2 camadas de mapa base em sua tela. Para isso, basta clicar no botão para 

adicionar a base flutuante e em seguida, clique em um mapa base que deseja 

fazer esta comparação. 

 
Figura 34 - Camada Flutuante 
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