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Prof. Dr. Antonio Conceição Paranhos Filho

DHT - CCET – UFMS

Pós-Doutorando (PDS-CNPq)

Depto. Geologia Sedimentar e Ambiental – IGc - USP

NOVAS ABORDAGENS – UTILIZAÇÃO DE 
GEOTECNOLOGIAS EM SAÚDE PÚBLICA.

LEISHMANIOSE VISCERAL - UMA 
EXPERIÊNCIA REAL

MÓDULO 5 – EPIDEMIOLOGIA (2ª PARTE)

Horários

67 3345 7495
11 3091 4052 (sala 26)

Material do Curso

Desligue o celular
durante a aula

antonio.paranhos@pq.cnpq.br

Programa

AVISOS GERAIS:

www.labgis.com.br

PROGRAMA
• Geotecnologias

• Definição.

• Quadro atual  (nacional e internacional).

• Dificuldades de Uso pelo pessoal de Saúde
• Análise Espacial

• Dados Espaciais.
• Georreferenciamento.

• Representando a natureza no computador.

• Cartografia
• Projeção e Datum.

• SIG
• Sensoriamento Remoto

MAS AFINAL,
O QUE SÃO 

GEOTECNOLOGIAS!?

REVISTA NATURE – JANEIRO DE 2004 (GEWIN, 2004)

O QUE MAIS SE PODE ACHAR NA WEB
(GOOGLE – FEVEREIRO 2009):

• Geoprocessamento - 539.000  

• SIG - 175.000.000 

• Sensoriamento Remoto - 354.000 

• Geotecnologias – 62.300  

• Imagens de Satélite - 1.590.000  

• GPS - 354.000.000 (2.750.000 port.)

• GNSS - 807.000  (30.800  port.)

• Remote Sensing - 12.300.000 

• GIS - 42.400.000   

• Satellite Image - 48.600.000 

• Geotechnology - 548.000  
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Dados e Análise Espacial
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Dados 
Espaciais

Modelo Digital de Terreno -
Modelo Digital de Elevação
Rio Negro - MS

Cidade de Aquidauana 
SPOT XS

Dados Espaciais

Situação A

Situação B

Dados Espaciais
Os dados espaciais são disponíveis, normalmente, como um 
conjunto de valores, que podem estar regularmente ou 
irregularmente distribuídas, e que podem ser modelados como 
amostras de uma superfície contínua.

Neste contexto, a abordagem geoestatística representa um conjunto 
de técnicas para reconstruir uma superfície, com base numa 
caracterização da similaridade espacial entre as amostras (o 
variograma). Central à abordagem da geoestatística é o conceito de 
estacionariedade, que supõe um comportamento homogêneo da 
autocorrelação espacial na região de estudo. Como dados ambientais 
são resultantes de fenômenos naturais (como os processos 
geológicos) a hipótese de estacionariedade é sustentada com 
freqüência até certo ponto surpreendente (Câmara, 2001).
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Exemplo 
de Análise
Espacial

Exemplo
de Análise
Espacial

A Londres de meados do século XIX era 
uma megalópole de 2,5 milhões de 
habitantes, precaríssima do ponto de vista 
do saneamento. O cólera era então, como 
outras doenças, atribuído a miasmas –
emanações tóxicas de pântanos e regiões 
insalubres. John Snow discordava: o 
cólera, dizia, transmitia-se por via oral. Em 
1854, ele comprovou sua teoria em 
condições dramáticas, quando a doença 
dizimou a população pobre do bairro do 
Soho. Profissional bem-sucedido, que teve 
a rainha Vitória entre os pacientes, Snow
nem por isso deixou de visitar os 
miseráveis tugúrios onde moravam as 
vítimas do cólera. Num mapa da cidade, ele 
assinalou os lugares das mortes. A 
concentração de óbitos nas vizinhanças da 
bomba de água de Broad Street apontava a 
conexão entre água e doença. Por proposta 
de Snow, o conselho administrativo da 
região mandou remover a bomba do poço, 
com o que os casos de doença diminuíram.

Origem dos Dados

• Obtenção dos dados digitais:

• escaner, sensor, ou outro meio 
de captura que já produza os 
dados em meio digital;

• mesa digitalizadora;

• digitalização ao monitor;

• vetorialização automática (e 
semi-automática).

• GNSS (GPS)
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GPS - GNSS
Sistema de Posicionamento Global

GNSS - GPS

MITOS DO GPS (ALGUNS DELES) 

• O receptor pode ser usado em
qualquer local;

• Todos os receptores funcionam da
mesma forma;

• Pode-se usar qualquer receptor para
mapeamento;

• A disponibilidade seletiva será ligada novamente;
• O posicionamento é possível com menos de quatro satélites;
• Qualquer receptor pode ser rastreado por outras pessoas;
• Todos os mapas para receptores são precisos e confiáveis;
• Imagens de satélites vão substituir a coleta de dados em campo;
• O datum WGS84 é compatível com o SAD69;
• As precisões horizontal e vertical são as mesmas.

Fonte: Mundogeo -http://mundogeo.com/blog/2000/01/01/mitos-do-gps-comunidades-online-e-egoposiciocentrismo/ 

24 de julho 2008 

Perguntas??

Cartografia
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Histórico da Cartografia

• A história da cartografia confunde-se com a história humana.

Mapa de Ga-Sur
Rio Eufrates

2.400 aC

Mapa de Solleto
±500 aC

Fonte: www.mundogeo.com.br

Você sabia que Hong Bao descobriu o Brasil!?

• O chinês Zheng He liderou a frota que mapeou o mundo 
70 anos antes dos europeus.

Mapa de Zeng He - 1421

Almirante  Zeng He 

Fontes: www.popa.com.br

1421 de Gavin Menzies.

Para o sul, navegaram Hong
Bao e Zhou Man. Ambos 
aportaram na costa do 
Nordeste do Brasil em 

meados de 1421.

Forma da
Terra

• Diâmetro Equatorial 12.756 km
• Diâmetro Polar 12.714 km
• Área da superfície 5,1 x 108 km2

• Distância média ao sol 149, 6 x 106 km2

• Afélio 152,1 x 106 km2

• Periélio 147,1 x 106 km2

• Idade do Planeta 4,56 Bilhões de anos
• Volta completa no Sol 365 dias 6 horas 9 min 10 seg
• Volta completa sobre o próprio eixo 23 horas 56 min 4 seg
• Velocidade de rotação do Equador 1670 km/h
• Forma oblato-esferoidal  (levemente mais achatada no Pólo

Norte do que no Sul).

Fonte:  Salgado –Labouriau (1998)

Representando a Terra em mapas

Representando a Terra em mapas

GEÓIDE (Carl Friedrich Gauss) : Superfície equipotencial que leva em conta a gravidade e rotação da 
Terra. O geóide tem o mesmo potencial gravimétrico em todos os pontos de sua superfície. O 
geóide é a extensão do nível médio homogêneo dos mares através dos continentes, é a superfície 
de referencia para observações astronômicas e nivelamentos geodésicos.

ELIPSÓIDE : a Terra, ao girar em torno de seu eixo menor descreve um Elipsóide de Revolução, 
achatado nos pólos. O elipsóide é a superfície de referência utilizada nos cálculos que fornecem 
subsídios para a elaboração de uma representação cartográfica.

A Superfície da Terra é denominada, em cartografia, de SUPERFÍCIE TOPOGRÁFICA.

Em exagero:

Fonte:  Paranhos F° et al, 2008.

Geóide
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Projeção Plana
Projeção Cilíndrica Projeção Cônica

Superfícies de Projeções

Fonte Imagens: D`ALGE (2001).

Projeção Cilíndrica 
Eqüidistante
Nesta projeção os meridianos e os 
paralelos são linhas retas que se 
cortam em ângulos retos. 
Corresponde a um tipo cilíndrico 
pouco modificado. Nela as regiões 
polares aparecem muito exageradas.

Projeção de Robinson
É uma projeção afilática (de A. H. 
Robinson ,1961). É baseada em 
coordenadas e não em formulação 
matemática e foi concebida para 
minimizar as distorções angulares e 
de área. Foi criada para melhorar as 
características de projeções 
existentes como a Mercator. É uma 
combinação das situações positivas 
de várias outras projeções resultando 
em distorção mínima da maioria das 
massas de terra do globo. 

Imagens de 2002: Nasa, (2008)

Elementos de um Mapa
• título

• escala

• numérica →1:100.000

• Gráfica 

• Sistema de coordenadas

• Norte ou indicação de 
orientação

• legenda

• fonte
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Perguntas ??? 

SIG
Sistemas

de
Informações
Geográficas

O que é um GIS?

GIS é um sistema 
de computador 

(hardware), 
software, dados 

geográficos e 
pessoal, 

desenhado para, 
de forma eficiente 

capturar, 
armazenar, 

atualizar, 
manipular, analisar 
e apresentar todos 

os tipos de 
informações 

referenciadas 
geograficamente.

(Esri, 1997b)
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GIS - Definição

• GIS, SIG ou SGI ???

• Problemas de nomenclatura

A que perguntas um SIG pode responder
Localização : “O que há ali ……..?”
Condição : “Aonde está ?”
Tendências (trends): “O que mudou desde ……..?”
Padrões: “Que tipo de padrão espacial existe ?”
Modelização : “E se……?”

APONTADOR & MAP LINK

APONTADOR & MAP LINK

APONTADOR & MAP LINK

Representando a Natureza no Computador

O ambiente SIG é o ideal para integrar 
dados de natureza e escalas diferentes
(Paranhos Filho et al. 2008)

Georreferenciamento

Atribuir coordenadas de Terreno, 
coordenadas reais aos seus 
dados.

É a chave para a integração dos 
dados em um ambiente GIS, ou 
mesmo para a comparação.
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Representando a Natureza no Computador
O problema essencial é capturar no GIS, 
com o menor grau de reducionismo 
possível, a natureza dos padrões e 
processos do espaço. A solução 
tradicional foi transpor os mapas da 
Cartografia Temática para o ambiente 
computacional.

Ao tratar criticamente esta 
questão, pode-se concluir que 
um mapa temático tradicional 
nada mas é que uma 
representação simplificada do 
conhecimento de um 
especialista sobre a região 
estudada.

Representando a Natureza no Computador

• Identificação de padrões de distribuição e de 
focos de doenças.

• Concentração de unidades de saúde em um 
lugar (bairro, distrito...). Mostrando excesso 
de unidades em áreas menos povoadas e a 
falta de unidades em áreas mais populosas.

• A distâncias (e o tempo) a serem viajadas 
pelas pessoas durante emergências para 
alcançarem o atendimento.

• Roteamento de distribuição de locais de 
atendimento.

Problemas a que um SIG pode responder em saúde

PERGUNTAS ??? 

Sensoriamento Remoto
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ETNA – ITÁLIA - 12 DE JULHO DE 2001
Satélite MODIS

Satélite Landsat 7

31 de outubro de 2002
(esta erupção iniciou em 27 
de outubro).

Quickbird

Zafferana Etnea

Fonte:
www.digitalglobe.com
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Ikonos, res. espacial de 4 m, WTC, “the day after”.
Fonte: www.spaceimage.com

Ikonos,
res. espacial de 4 m, 
WTC,
“the day after”.

Fonte:
www.spaceimage.com

Fonte: 
www.spaceimage.com

02
Fevereiro
2008

Geo-Eye 0,5 m Capitólio - Washington - 20 de janeiro de 2009

Niiagata - Japão
13 de agosto de 2004 13 de agosto de 2004

Fonte: Top Ten Ikonos - www.spaceimage.com
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RIO TAQUARI - MS

LANDSAT 5
RGB 453

1996

1985

2008

Landsat TM RGB 741

(20-08-2005)

57°10'46"W 20°53'04"S

Aprox. 5 km

13-03-2011

Rapid-Eye
Kesennuma

10-09-2010
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Vídeo - The District

PERGUNTAS ??? 

Biblio Recomendada:
http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.publhealth.24.012902.140843

http://www.annualreviews.org/doi/pdf/10.1146/annurev.publhealth.24.012902.140835

http://idl-bnc.idrc.ca/dspace/bitstream/10625/17716/1/102276.pdf

Biblio Recomendada:
Site do IBGE:
ftp://geoftp.ibge.gov.br/documentos/cartografia/nocoes_basicas_cartografia.pdf

Mark Monmorier

Paranhos Filho, 
Lastoria e Torres

Lillesand, Kiefer 
& Chipman

Albert, 
Gesler& 

Levergood

OBRIGADO!

antonio.paranhos@pq.cnpq.br


