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RESUMO 

 

O conhecimento da localização ou distribuição geográfica de objetos e fenômenos sempre foi algo 

importante nas atividades humanas, podendo ser entendido como o próprio raciocínio geográfico, o 

de localizar e dar significados aos lugares de ocorrência de objetos ou fenômenos. Nesse exercício, 

os Sistemas de Informações Geográficas (SIG) se destacam por permitirem o armazenamento, 

organização, manipulação, tratamento e saída de dados georreferenciados em ambiente 

computadorizado, compreendendo diversos sistemas, tais como os programas, equipamentos, 

procedimentos, dados e os recursos humanos. Dentre os mais populares programas, destaca-se o 

Google Earth, pela gratuidade e facilidade de manipulação de dados georreferenciados, permitindo 

que qualquer pessoa, independentemente de sua idade ou nível de formação, possa visualizar 

qualquer parte do planeta (ou mesmo outros planetas). Amplas são as potencialidades de emprego 

do programa Google Earth na análise de fenômenos ambientais, tais como escorregamento de 

massas, ocupação irregular, crescimento urbano, conurbação etc. No presente trabalho, chama-se a 

atenção para a aplicação dessa ferramenta tecnológica na análise de processos erosivos, tendo como 

estudo de caso o cadastramento desses processos laminares e lineares, em três Usinas Hidrelétricas 

(UHE) administradas por Eletrobras Furnas. O processo erosivo compreende as etapas de 

desagregação e transporte do material superficial, envolvendo diferentes agentes, dos quais, nas 

regiões tropicais na qual se insere o Brasil, o principal é a água, tanto de origem pluvial quanto 

fluvial. O material erodido sofre deposição nas porções mais baixas, correspondentes em geral aos 

mananciais hídricos, no caso em específico, aos reservatórios Além desses processos, também 

foram observados movimentos que ocorrem associados a eles, tais como os movimentos de massa, 

na borda dos reservatórios. A ocorrência desses processos analisados alteram, entre outros fatores, a 

vida útil dos mananciais em questão. Para o cadastro dos processos erosivos laminares e lineares, 

além dos movimentos de massa, pelo Google Earth, foram empregadas chaves de interpretação das 

imagens de satélite, como forma, tamanho, tonalidade, cor e textura. Especificamente para o caso de 

erosões laminares, as diferentes, tonalidade, cor e textura do solo demonstram o transporte da 

camada superficial, ao passo que para as erosões lineares, foram empregadas principalmente as 

chaves de forma e tamanho para identificação e caracterização do estágio de evolução das erosões 

em sulcos, ravinas e voçorocas. Ainda se destacam as chaves específicas para interpretação da 

ocorrência de movimentos de massa, as quais foram baseadas na observação de sombreamento e 

textura nas imagens em questão. As ferramentas do Google Earth subsidiam também diversas 

potencialidades, como o caso do emprego das ferramentas de marcação (pontual, linear e poligonal) 

para a demarcação e delimitação dos processos erosivos; da ferramenta de medição para cálculo da 

extensão ou área ocupada pela erosão e; das imagens históricas para averiguação da evolução e 

sentido de avanço do processo erosivo. 
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INTRODUÇÃO 

 

O conhecimento da localização ou distribuição geográfica de objetos e fenômenos sempre 

foi algo importante nas atividades humanas, podendo ser entendido como o próprio raciocínio 

geográfico: o de localizar e dar significados aos lugares de ocorrência de algo. 

Esse exercício alcançou um novo patamar graças ao emprego das Geotecnologias, 

subsidiando, por exemplo, o emprego de imagens de satélite provenientes do Sensoriamento 

Remoto para levantamento de dados e informações de grandes e/ou distantes regiões; o uso de 

técnicas de Geoprocessamento para o cruzamento de dados e informações e; a utilização dos 

Sistemas de Informações Geográficas (SIG) para armazenamento, organização, manipulação, 

tratamento e representação de dados georreferenciados em ambiente computadorizado (FITZ, 2008; 

MIRANDA, 2005).  

Em fato, o avanço dos sistemas de processamento (computador) e transmissão de dados 

(internet) em formato digital proporcionou uma nova era para as atividades de levantamento e 

mapeamento de objetos e fenômenos no espaço geográfico. Além de diversas bases de dados 

(censitários ou cartográficos) disponíveis em sites da internet, existem vários programas 

computacionais acessíveis e passíveis de serem manuseados por qualquer pessoa, específicos para o 

trabalho com tais dados (ROSA; BRITO, 1996). 

Dentre os mais populares programas, destaca-se o Google Earth que, pela gratuidade e 

facilidade de manipulação, permite que pessoas, independente de sua idade ou formação, consiga 

manuseá-lo. O programa foi desenvolvido pela empresa estadunidense Google, com o objetivo de 

representar toda superfície do planeta Terra de modo que toda e qualquer pessoa com acesso à 

internet tenha disponíveis imagens de satélites compiladas por uma ampla gama de fontes, 

comerciais e públicas. 

O Google Earth foi inicialmente desenvolvido pela empresa Keyhole pelo nome de Earth 

Viewer, sendo adquirido pela empresa Google em 2004, quando então foi renomeado e lançado com 

novas funcionalidades. Desde então, diferentes atualizações foram lançadas. O programa é 

disponibilizado em duas versões: uma gratuita e outra profissional, em que são agregadas 

ferramentas específicas. 

Com ferramentas que permitem a exploração de toda superfície terrestre e/ou oceânica, tanto 

a vista em planta, quanto a sua observação com a variação das altitudes do relevo dessa superfície; 

medidas de área, distância e elevação; elaboração de perfis topográficos; marcações, traçados de 

caminhos e delimitação de áreas; ativação de camadas de fontes externas e visualização de imagens 

históricas de uma mesma localidade, o programa Google Earth permite ao usuário não apenas a 

simulação de um sobrevoo sobre qualquer localidade do planeta, como usualmente realizado, mas 

também pode ser utilizado na análise de fenômenos ambientais e/ou urbanos. 

Nesse sentido, o Google Earth pode ser compreendido como parte dos sistemas que 

compõem as atividades de Geoprocessamento, uma vez que permite o armazenamento, a 

organização, a manipulação, o tratamento, e a visualização e exportação de dados e informações 

georreferenciadas. Sendo assim, diversas são as possibilidades de aplicação que vem sido realizadas 

por esse programa, como por exemplo: levantamento e marcação de pontos amostrais, de 

infraestrutura urbana ou turística, ou ainda de locais de interesse; delimitação e mensuração de áreas 

em estudo; análises espaciais de proximidade, análise da hidrografia com a identificação de padrões 

de drenagem ou tipos de canais; delimitação de áreas de preservação permanente (APP) ou reserva 

legal (RL); monitoramento de desmatamentos, crescimento urbano ou de impactos ambientais. 

Referente a esse último caso destaca-se a potencialidade dessa ferramenta tecnológica na 

identificação e análise de processos erosivos. É justamente esse o contexto do presente trabalho, que 

tem por objetivo narrar a experiência da aplicação do Google Earth no cadastramento de processos 

erosivos laminares e lineares, tendo como estudo de caso principalmente a borda dos reservatórios 

de três Usinas Hidrelétricas (UHE) administradas por Eletrobras Furnas – sendo elas a UHE de 

Batalha, de Itumbiara e de Furnas (Figura 1). 

 



Figura 1 – Localização das UHEs de Batalha, Itumbiara e Furnas 

 
Fonte: próprios autores, a partir do Google Earth 

 

Baseado na experiência do cadastro de processos erosivos das três UHEs supracitadas e em 

referêncial teórico, o presente trabalho foi realizado na forma de roteiro metodológico da 

interpretação das imagens de satélite e do emprego das ferramentas disponibilizadas pelo software 

Google Earth, versão 7.1, que venha a contribuir a futuros trabalhos que pretendam realizar tal 

atividade.  

 

O CADASTRAMENTO DE PROCESSOS EROSIVOS PELO GOOGLE EARTH 

O processo erosivo compreende as etapas de desagregação e transporte do material 

superficial, envolvendo diferentes agentes, dos quais, nas regiões tropicais na qual se insere o 

Brasil, destaca-se o agente hídrico, seja em forma de precipitação pluvial, ou na movimentação dos 

recursos hídricos, principalmente os superficiais, atuando em suas bordas. 

Os processos erosivos apresentam aspectos de erosão laminar, quando atuam carreando a 

camada superficial do solo, que contem os nutrientes e a matéria orgânica, essenciais para o 

crescimento da vegetação; ou linear, quando ocorrem em feições advindas do fluxo concentrado 

superficial ou subsuperficial (erosão tubular ou pipping), originando sulcos e ravinas, ou ainda 

voçorocas, quando interceptam o nível freático (CAMAPUM DE CARVALHO et al., 2006). 

Associados a processos erosivos, também podem ocorrer movimentos de massas, que se 

baseiam no transporte gravitacional de corpos rochosos ou camadas de solo, podendo ocorrer de 

forma lenta e contínua (como exemplo os rastejos) ou rápidos e esporádicos (como exemplos os 

escorregamentos e os deslizamentos) (GUERRA; 2001). Geralmente, os processos erosivos 

ocorrem associados a movimentos de massas justamente onde as características pedológicas, 

geológicas, topográficas e a atuação das chuvas e do fluxo de água do próprio corpo hídrico (vazão 

e ação de ondas) resultam em condições de suscetibilidade à deflagração desses processos 

(GUERRA; SILVA; BOTELHO, 1999; BERTONI; LOMBARDI NETO, 1990).  

Tanto em ambientes urbanos quanto rurais, diversas são as perdas econômicas, sociais e 

ambientais associadas à ocorrência de processos erosivos. No caso específico de bordas de 

reservatórios de usinas hidrelétricas, grande preocupação é destinada aos riscos decorrentes da 



deflagração de processos erosivos e movimentos de massas, que envolvem perdas (social e 

econômica) e danos (impacto), como é o caso do transporte da camada superficial e mais fértil de 

solo na forma de sedimentos, o que ocasiona no assoreamento dos reservatórios. 

Como forma de prevenção de tais consequências é que são realizados mapeamentos que 

envolvem a identificação de áreas suscetíveis à ocorrência desses processos ou, como é o caso do 

presente trabalho, a identificação de processos já instalados com vistas à definição de medidas 

corretivas e mitigadoras (ZUQUETE, 1993; CANIL, 1993). 

O programa Google Earth fornece grande auxílio nessa atividade de identificação de 

processos erosivos ou movimentos de massas, fornecendo indícios de áreas a serem visitadas e 

monitoradas e evitando gastos de tempo e recursos financeiros para a inspeção de grandes áreas. 

Para tanto, imagens de diversos satélites com características distintas são disponibilizadas no 

acervo do Google Earth. Tais características se referem, principalmente, às suas resoluções 

espaciais, mas também temporais, espectrais e radiométricas (ROSA, 2001). Dentre as imagens 

disponibilizadas pelo programa é possível destacar aquelas registradas pelos satélites Landsat, Spot, 

Quickibird e GeoEye ou mesmo levantamento por fotografias aéreas, permitindo resoluções 

espaciais que partem dos 30 m e chegam a centímetros. É por tal motivo que em áreas urbanas as 

imagens possuem grande qualidade quando comparadas àquelas que representam áreas rurais, a 

depender da disponibilidade de imagens de alta resolução para determinadas localidades. 

Além de possuir imagens de diferentes fontes, o programa também dispõe de imagens de um 

mesmo satélite em diversos períodos, permitindo comparações diárias, sazonais, mensais ou anuais 

de uma mesma localidade e capazes de subsidiarem o acompanhamento ou monitoramento de 

processos erosivos ou movimentos de massa quando acessadas pelo acervo de imagens históricas 

existente na barra de ferramentas (Figura 2-B). 

O programa Google Earth ainda possui ferramentas capazes de realizar alguns tratamentos 

de Geoprocessamento, como marcações em pontos, linhas e polígonos (Figura 2-A); cálculo de 

extensão (Figura 2-C); representação de coordenadas geográficas ou planas (Figura 2-F) e de 

altitude (Figura 2-G) e; construção de perfis de altitude. 

O procedimento de identificação e cadastro de erosões se inicia com a interpretação visual 

das imagens de satélites disponibilizadas pelo programa, valendo-se das chaves de interpretação: 

cor, tonalidade, forma, padrão, sombra, textura, tamanho etc. (FLORENZANO, 2011).  

No caso de processos erosivos laminares, geralmente são empregadas as chaves de 

interpretação de cores e tonalidades que indicam, em geral, ausência de cobertura vegetal, ou seja, o 

solo exposto advindo da ação erosiva. As tonalidades observadas no estudo de caso refletem as 

cores associadas à exposição de solos avermelhados, comuns na área por causa da existência de 

óxidos de ferro nesses materiais; ou associam-se ainda à alta refletância de materiais arenosos, 

exibindo tonalidades esbranquiçadas. A Figura 3 apresenta alguns exemplos de erosões laminares 

identificadas empregando tais preceitos.  

As erosões lineares são facilmente identificadas pela chave de interpretação “forma”. Tal 

fato decorre da consideração de que as mesmas representam o transporte do solo de maneira 

concentrada e em fluxo, ou ainda feições lineares advindas de efeitos da erosão subsuperficial 

tubular (pipping), observadas em superfície. De maneira complementar, são empregadas as chaves 

“cores e tonalidade”, capazes de indicar solo exposto sendo transportado. Alguns exemplos de 

erosão linear identificados pelo Google Earth são representados pela Figura 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Figura 2 – Layout, elementos e barra de ferramenta do programa Google Earth 

 
Fonte: próprios autores, a partir do Google Earth 

 
Figura 3 – Erosões laminares identificadas pelo Google Earth 

 

 
Fonte: próprios autores, a partir do Google Earth 
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Figura 4 – Erosões lineares identificadas pelo Google Earth 

 

 
Fonte: próprios autores, a partir do Google Earth 

 

Vale destacar que a chave de interpretação “padrão” pode também auxiliar na identificação 

de processos erosivos. Como a erosão refere-se ao transporte de fragmentos do solo, geralmente a 

mesma ocorre em formas do relevo com padrão que favorecem a aceleração e a concentração do 

fluxo de escoamento superficial, ou seja, regiões com declividades mais acentuadas associadas a 

curvaturas do perfil convergente (PRUSKI, 2006) – Figura 5. 
 

Figura 5 – Detalhe de processos erosivos laminar e lineares associados a padrão de relevo que favorece 

aceleração e concentração de fluxo superficial. 

 
Fonte: próprios autores, a partir do Google Earth 

 



A grande dificuldade na identificação e cadastro de processos erosivos por imagens de 

satélite disponibilizadas pelo Google Earth são as confusões existentes entre erosões laminares e 

áreas de empréstimo ou de mineração ou de erosões lineares com estradas, trilhas de gados ou leitos 

de rios intermitentes (Figura 6). Para sanar grande parte das dúvidas, convém lembrar que áeras de 

empréstimo ou de mineração costumam apresentar maior tamanho e extensão, além de exibir 

formas regulares e em geral encontrarem-se em formas de relevo específicas, resultantes do 

processo de extração, ao passo que estradas e leitos de rio são contínuos e trilhas de gados 

costumam apresentar padrão mais irregular, típicos do caminhamento desses animais sobre a 

superfície. 
 

Figura 6 – Possíveis confusões na identificação de erosões: trilha de gado (A) e área de empréstimo (B). 

 
Fonte: próprios autores, a partir do Google Earth 

 

Ainda, vale destacar a necessidade de acessar o acervo histórico e ativar as imagens mais 

recentes no cadastro de erosões ou movimentos de massas, com vistas a serem averiguados 

processos atuais e não serem inspecionados processos de anos atrás que poderiam, inclusive, estar 

em situação de estabilidade e/ou em recuperação, conforme ilustrado pelos exemplos da Figura 7. 
 

Figura 7 - Erosão em situação de recuperação 

 
Fonte: próprios autores, a partir do Google Earth 

 

Por sua vez, a identificação de movimentos de massa é realizada principalmente pela 

presença de “sombra” acompanhando a curva de nível, indicativa de variação altimétrica, quase 

sempre, abrupta, e pela diferença de “textura”, capaz de representar o solo depositado após o 

movimento. Além disso, podem ser observadas cores e tonalidades que remetem a solo exposto 

sendo desagregado, como no caso de processos erosivos. No caso de movimentos de massa em 

bordas de reservatório, o agente deflagrador do processo é quase sempre a variação sazonal do nível 



de água do reservatório e a força das ondas que atua na desagregação e transporte de porções do 

solo ou blocos de rochas – Figura 8.  

  
Figura 8 – Movimentos de massa identificados pelo Google Earth 

 

 
Fonte: próprios autores, a partir do Google Earth 

 

Depois de identificados nas imagens disponibilizadas pelo Google Earth, os processos 

erosivos e movimentos de massa podem ser apontados pela ferramenta de marcação ou de 

delimitação de polígonos. No processo de marcação, o programa permite uma série de edição que 

vai desde o nome do arquivo, até sua cor, forma e tamanho, permitindo personalizar as marcações 

de acordo com as regras da toponímia, associadas aos pressupostos da semiologia gráfica da 

cartografia temática (BERTIN, 1967), com vistas a uma melhor percepção do evento em destaque.  

O usuário ainda pode coletar as coordenadas e a altitude do local em que tais processos foram 

identificados e, empregando-se a ferramenta régua, é possível fazer o cálculo de sua extensão – 

Figura 9. 

Outra interessante ferramenta do programa que pode ser utilizada na análise de processos 

erosivos ou movimentos de massa é a elaboração de perfil de elevação (ou topográfico). Para tanto, 

basta a inserção de uma linha correspondente ao alinhamento do processo, por meio da ferramenta 

delimitar caminho, e, ao clicar com o botão direito do mouse no arquivo que é criado e representado 

no menu à esquerda do layout do programa, escolher a opção “Mostrar perfil de elevação”. 

Possivelmente, além da disponibilização de imagens de toda superfície terrestre, um dos 

grandes recursos do programa Google Earth, já citado anteriormente, é a disponibilização de 

imagens de vários períodos de uma mesma localidade, as quais podem ser acessadas pela 

ferramenta imagens históricas. De acordo com a quantidade de imagens disponíveis e a série 

temporal englobada pelas mesmas, é possível fazer um diagnóstico regressivo do processo erosivo, 

indicando a dinâmica, a velocidade e a tendência de evolução, permitindo, portanto, prognósticos 



evolutivos. A título de exemplo, a Figura 11 representa a evolução de uma erosão linear de grande 

porte entre os anos de 2004 e 2013. 

 
Figura 9 – Cálculo da extensão de uma erosão linear pela ferramenta régua 

 
Fonte: próprios autores, a partir do Google Earth 

  
Figura 10 – Elaboração de perfil de elevação em erosão linear 

 
Fonte: próprios autores, a partir do Google Earth 

 

  



Figura 11 – Evolução temporal de processo erosivo linear entre 2004 e 2013 utilizando imagens históricas  

 
Fonte: próprios autores, a partir do Google Earth 

 

Depois de identificados, cadastrados e analisados os processos erosivos e movimentos de 

massa podem ser exportados de duas formas: salvando a imagem do layout do programa ou 

salvando o arquivo de marcação (ponto, linha ou polígono).  

Mesmo sendo considerado por muitos como um croqui, a primeira forma pode ser tratada 

também como uma representação cartográfica do processo cadastrado, que pode ser denominada de 

Carta Imagem, uma vez que, além da imagem de satélite, aparecem elementos tidos como 

fundamentais em representações cartográfica, como orientação do norte, escala cartográfica, mapa 

de situação e coordenadas geográficas (OLIVEIRA, 2005) – Figura 12. Caso tais elementos não 

apareçam, eles podem ser ativados pelo menu do programa “Visualizar” e ativar as opções grade; 

mapa de visão geral; legenda de escala etc. 

  
Figura 12 – Carta Imagem elaborada pelo Google Earth 

 
Fonte: próprios autores, a partir do Google Earth 

 

Para salvar o arquivo de marcação basta clicar com o botão direito no ponto, linha ou 

polígono delimitado e escolher a opção “Salvar lugar como”. É aberta uma janela para a definição 



do diretório do computador, do nome do arquivo e o formato a ser salvo (kml ou kmz). Vale 

ressaltar que tais arquivos podem ser transmitidos a outros computadores por mídias removíveis 

(cd, dvd ou pendrive) ou enviados por e-mail. Caso o computador que receba os arquivos tenha o 

programa Google Earth instalado, basta dar duplo clique em tais arquivos, que o programa abrirá 

uma tela com as informações em questão, com a mesma simbologia utilizada previamente. 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

No presente trabalho foi relatada a experiência e frisada a potencialidade do emprego do 

programa Google Earth na identificação e cadastro de processos erosivos laminares e lineares e de 

movimentos de massas no estudo de caso para bordas dos reservatórios de usinas hidrelétricas.  

Tal atividade configura-se como grande recurso para identificação de áreas mais suscetíveis 

à tais processos, uma vez que a concentração e o padrão de distribuição de erosões ou movimentos 

de massas é capaz de indicar determinadas categorias de solo mais erodíveis, sendo um importante 

insumo a proposição de medidas mitigadoras. 

De posse da localização das erosões e movimentos de massa e da identificação de áreas mais 

suscetíveis a tais processos, podem ser planejadas e otimizadas as visitas para realização de ensaios 

em campo ou coleta de amostras para ensaios de laboratório ou mesmo para o seu monitoramento.  

Contudo, convém ressaltar a necessidade de inspeção de campo para verificação e validação 

do cadastro desses processos por meio de imagens de satélites disponibilizadas pelo programa, uma 

vez que erros de interpretação são passíveis de ocorrem. Além disso, vale salientar que por conta da 

pouca disponibilidade de imagens históricas para algumas localidades, visitas de campo podem 

auxiliar na avaliação da evolução dos processos.  

 

AGRADECIMENTOS 

 Os autores agradecem a Eletrobras Furnas pelo apoio financeiro à realização desse trabalho, 

no âmbito do convêncio firmado com a Universidade Federal de Goiás para desenvolvimento de 

projeto de pesquisa e desenvolvimento tecnológico titulado “Monitoramento e Estudo de Técnicas 

Alternativas na Estabilização de Processos Erosivos em Reservatórios de UHEs”. 

 

REFERÊNCIAS 

 

BERTIN, J. Sémiologie Graphique: les diagrammes, les réseaux, les cartes. Paris/La Haye: 

Monton & Gauthier-Villars, 1967. 

 

BERTONI, J.; LOMBARDI NETO, F. Conservação dos solos. São Paulo: Coleção Brasil 

Agrícola, Ícone Editora, 1990. 355p. 

 

CARVALHO, J. C.; SALES, M. M.; de SOUZA, N. M.; SILVA, M. T. (orgs). 2006. Processos 

Erosivos no Centro-Oeste Brasileiro. Brasília: Universidade de Brasília, FINATEC, 464p. 

 

CANIL, K. Processos erosivos e planejamento urbano: carta de risco de erosão das áreas urbana e 

periurbana do município de Franca, SP. São Paulo. 2000. 96 p. Dissertação (Mestrado em 

Geografia). Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas – Departamento de Geografia, 

Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000. 

 

FITZ, P. R. Geoprocessamento sem complicação. São Paulo: Oficina de textos, 2008. 

 

FLORENZANO, T. G. Iniciação em Sensoriamento. Remoto. São Paulo: Oficina de Texto, 2011. 

 



GUERRA, A. J. T.; SILVA, A. S.; BOTELHO, R. G. M. Erosão e conservação dos solos: 

conceitos, temas e aplicações. Rio de Janeiro, Bertrand Brasil, 1999. 

 

______. Processos Erosivos nas Encostas. In: CUNHA, S.B. da; GUERRA, A. J. T. (orgs.). 

Geomorfologia: Uma Atualização de Bases e Conceitos.4ª edição Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 

2001. p. 149-209. 

 

MIRANDA, I. J. Fundamentos de sistemas de Informações Geográficas. Brasília, DF: Embrapa 

Informação Tecnológica, 2005. 

 

OLIVEIRA, Ivanilton José de. A linguagem dos mapas: utilizando a cartografia para comunicar. 

Revista Temporis (ação), Cidade de Goiás (GO), v. 1, n. 8, p. 37-62, 2005. Disponível em: < 

http://www.iesa.ufg.br/observatoriogeogoias/>. 

 

PRUSKI, F. F. Conservação de solo e água: práticas mecânicas para o controle da erosão hídrica. 

Viçosa, MG: Universidade Federal de Viçosa, 2006. 

ROSA, R.; BRITO, J. L. S. Introdução ao Geoprocessamento: Sistema de Informações 

Geográficas. Uberlândia, 1996 

 

______. Introdução ao sensoriamento remoto. 4° ed. Uberlândia: Ed. da Universidade Federal de 

Uberlândia, 2001. 210 p. 

 

ZUQUETTE, L. V. A importância do mapeamento geotécnico no uso e na ocupação do meio físico: 

fundamentos e guia para elaboração. 1993. 369p. Tese de Livre Docência, – Escola de Engenharia 

de São Carlos – Universidade de São Paulo, São Carlos, 1993. 


