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1 - Introdução 
Este guia foi elaborado com a intenção de padronizar a aquisição de coordenadas 

geográficas em campo, com emprego de equipamentos GPS portáteis. Ele procura evidenciar 

(1) as principais fontes de erros na aquisição de posicionamento geográfico, (2) a forma 

correta de coletar os dados, e o (3) tratamento dos dados geográficos para uso em Sistemas 

Informações Geográficas (SIG). 

GPS 

GPS (Global Positioning System) ou Sistema de Posicionamento Global é um 

instrumento utilizado para determinar a localização e navegação na Terra.  Assim como a 

Internet revolucionou a maneira como coletamos e distribuímos informações, o GPS tem 

transformado a maneira como determinamos as localizações na Terra. Uma localização precisa 

na superfície da Terra é determinada com auxílio de uma rede de satélites GPS 

(frequentemente chamada de constelação GPS), em conjunto com tecnologias instaladas na 

superfície da Terra.   

O termo genérico para todos estes sistemas de satélites é “Sistemas de Navegação 

Global por Satélite”, ou Global Navigation Satellite Systems (GNSS). Embora o sistema 

americano seja o mais antigo, popular (GPS) e tenha sido adotado genericamente para 

designar os GNSS, existem outros sistemas: a Federação Russa opera o GLONASS; a União 

Européia desenvolveu um terceiro chamado GALILEO; a China possui uma rede de satélites 

orbitais e estacionários chamado COMPASS; e a Índia está instalando uma rede própria 

chamada IRNSS. Deste modo, hoje existem no mercado equipamentos, incluindo portáteis, 

que recebem sinais de mais de um tipo de GNSS, o que contribui para o aumento da acurácia 

na estimativa de localização de um objeto sobre a superfície da terra. 

Ao falarmos sobre acuraria, pode assumir que a maioria dos GPS portáteis tem uma 

acurácia de cerca de 10 a 20 metros dependendo das condições de operação. Aparelhos 

receptores avançados, aliados a técnicas matemáticas e computacionais mais robustas, 

permitem obter localizações em tempo real, e com acurácia na escala de centímetros. 

Portanto, é importante considerar a acurácia requerida pela escala de trabalho adotada no 

estudo no momento da escolha do equipamento. Isso irá ajudar a determinar a complexidade 

do receptor, acurácia, tamanho, peso, e acessórios necessários. Por exemplo, em determinada 

situação será necessário um receptor GPS a prova d’água, que caiba no bolso; em outra é 

imperativo um receptor adequado para o mapeamento cadastral, e assim por diante.  

Em termos gerais, pode-se considerar que existem dois grupos principais de equipamentos: (i) 

básicos: unidades de baixo custo para uso recreacional, geralmente equipamentos portáteis. 

(ii) Complexos: unidades mais caras, com grande acurácia, que também permitem interface 

com computadores pessoais ou equipamentos de uso comercial. 

Limitações de uso do GPS 
 O receptor GPS precisa de visão do céu para operar. 

 Os sinais de satélite não penetram em vegetação densa, vales estreitos, cavernas ou 

na água. 
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 Montanhas próximas ou edifícios afetam a precisão. 

 Para o uso em veículos, deve-se providenciar uma extensão para fixar antena externa 

ou posicionar o receptor junto ao para-brisas. 
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2 - Qualidade dos Dados 
A qualidade dos dados é um conceito com múltiplos componentes que incluem 

aspectos relacionados a escala, acurácia, precisão e erro. A ela inclui também a relevância dos 

dados, o que determina se os dados são ou não adequados para uma aplicação particular.  

Escala 
Os mapas são abstrações ou generalizações da realidade. Representamos grandes 

áreas em um tamanho menor, mantendo as mesmas proporções. Por exemplo, uma bacia 

hidrográfica em uma folha de papel A4, a proporção escolhida para um determinado mapa é 

sua escala. Ou seja, selecionar a escala apropriada depende do tamanho do papel (em que ele 

será impresso) e do tipo de representação que se deseja. Se o objetivo é um grande nível 

detalhamento, como a distribuição de lotes em um condomínio residencial, a escala precisa ter 

resolução suficiente para que objetos do tamanho dos lotes sejam desenhados sem perder 

suas características. Se o objetivo for representar uma ampla área, como o mapeamento de 

um fenômeno oceanográfico, o nível de detalhamento necessário é menor.  

Vamos levar em consideração os efeitos da escala do mapa. Imagine uma carta 

geográfica típica, impressa em papel A0 e com escala de 1:50.000, para um recurso mostrar-se 

neste mapa, ele deve ter pelo menos 25 metros de comprimento. Uma pista de uma estrada 

possui normalmente 3 metros de largura, nessa escala é necessário que a estrada tenha 8 

pistas para que seja visível. A maioria das estradas e rios são mais estreitas do que a estrada de 

8 pistas, mas ainda são representados no mapa, contudo nesta escala, o rio ou estrada será 

representado por uma linha, sendo impossível realizar cálculos de área e vazão, por exemplo. 

Essa abstração ou generalização desses recursos afetam a precisão do mapa. O tamanho 

mínimo de representação (TMR) é o menor tamanho que alguma coisa pode ser representada 

em uma escala particular. A tabela 1 congrega uma lista de tamanhos mínimos de 

representação em diferentes escalas: 

Tabela 1 – Relação entre escala e tamanho mínimo de representação de objetos em mapas. 

Escala Tolerância 

1:1.000 5 m 

1:50.000 25 m 

1:250.000 125 m 

1:500.000 250 m 

1:1.000.000 500 m 

Fonte: adaptado de: http://maps.unomaha.edu/Peterson/gis/notes/dataquality.html. 

acessado em 20/03/2014. 

O uso e comparação de dados geográficos de escalas diferentes é totalmente 

inapropriado e pode levar a erros significativos no processamento de dados. Algumas feições 

podem desaparecer, ex. lagoas, aldeias, bairros, podem se tornar indistinguíveis ou serem 

eliminados. Feições mudam de área para linhas ou pontos, como por exemplo uma vila ou 

cidade representada por um polígono na escala de 1:10.000. Ela pode mudar para ponto na 

escala de 1:500.000 (figura 1). Feições mudam de forma, ex. limites se tornam menos 

detalhados e mais generalizados. Algumas feições podem aparecer, ex. uma frete fria pode ser 

http://maps.unomaha.edu/Peterson/gis/notes/dataquality.html
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indistinguível na escala de 1:15.000 mas a extensão total da área torna-se evidente em menor 

escala (1:10.000.000). Na tabela 2 encontra-se uma relação de escalas e principais utilizações. 

 
Figura 1 – Exemplo de efeitos de diferentes escalas sobre a mesma representação. A esquerda mapa em escala 
1:10.000 da disposição dos prédios da UNIVALI. A direita mapa em escala 1:500.000 da mesma representação. 

 

Tabela 2 – Descrição de escalas e suas representações, bem como suas adequações ao uso. 

Tipo de escala Escala 
utilizada 

Área 
representada 

Nível de 
análise 

Quantidade de 
território 
representado 

Tipos de 
utilização 

Grande 
(precisão) 

1:100 
1:2.000 
1:5.000 
1:15.000 
1:25.000 

Planta da casa 
Rua 
Bairro 
Aldeia 
Região 

Elevado Reduzido 

Observação 
Descrição 
 
Localização 
Inventários 

Pequena 
(generalização) 

1:5.000.000 
 
1:12.500.000 
 
1:90.000.000 

País 
 
Continente 
 
Mundo 

Reduzido Elevado 

Interpretações 
Explicações 
Comparações 
Generalidades 
Sínteses 

 

Acurácia 
É o grau que uma informação contida em um mapa ou base de dados digital se 

aproxima dos valores reais ou aceitáveis. A acurácia é sensível a efeitos sistemáticos 

(tendência ou viés) e aleatórios (acidentais) (Figura 2).  

Precisão 
Refere-se ao nível de medição e exatidão da descrição em uma base de dados, 

também chamado de imprecisão. Dados precisos de localização podem medir a posição em 

frações da unidade. Atributos de informação precisos podem especificar características de 

uma feição com grande detalhamento. É importante ter em mente que um dado preciso, não 

importando quanto cuidado foi tomado durante sua medição, pode ser inacurado (Figura 2).  
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Figura 2 – Exemplo clássico de acurácia vs. precisão, representado por um alvo de tiro e os acertos. 

Para medir a acurácia de um aparelho receptor portátil GPS, realizamos um teste de 

repetição de aquisição de coordenadas geográficas. Posicionamos o aparelho em um local fixo 

e realizamos a coleta da posição a cada 1 segundo, durante 5 horas, resultando em 20.882 

coordenadas. Os resultados indicam que o aparelho apresentou o desempenho especificado 

pelo fabricante, que é de 10 a 20 metros de acurácia (99% dos dados). Ocorreu uma grande 

dispersão (até 40 metros de distância entre a coordenada calculada pelo GPS e a posição real 

do aparelho) (figura 3), com média de 7.92 m de distância e com desvio padrão entre 3.5 m e 

12.34 m (figura 4). Os resultados indicam que o aparelho é apto para realizar mapeamentos 

para mapas em escala de 1:50.000. 
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Figura 3 – Mapa representando as coordenadas calculadas pelo aparelho receptor GPS. Os círculos representam a 
distância em relação ao local onde estava fixado o aparelho. 

 
Figura 4 – Histograma representando as distâncias entre a posição real e as coordenadas calculadas pelo aparelho 
receptor GPS. 
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Erro 
 Posições geográficas calculadas em um aparelho receptor GPS são produtos de 

medições. Qualquer medida está sujeita aos mais variados tipos de erros, seja de natureza 

grosseira, sistemática ou aleatória. Como consequência dos erros, o valor verdadeiro de uma 

grandeza é um conceito abstrato, a rigor, nunca é conhecido, muito embora a qualidade de 

uma medida, grandeza ou parâmetro possa ser melhor que a de outra. Pode-se dispor de uma 

grandeza com qualidade superior a outra, podendo-se considerá-la com referência ou 

verdadeira. 

Fontes de erros 

Erros humanos: incluem enganos, como leitura incorreta de um instrumento ou 

interpretações errôneas. A interpretação se torna um fator quando o fenômeno que está 

sendo medido não é diretamente coletado, ou possui limites ambíguos. 

Configuração GPS: definição incorreta do Datum, que pode comprometer a coleta de dados. 

Definição errada do sistema de sistema de medição (substituir o Sistema Internacional de 

Unidade pelo Sistema Imperial). 

Características ambientais: tais como variações na temperatura, gravidade e declinação 

magnética ao longo do tempo, também resultam em medições erradas. 

Erros instrumentais: não há limite para o quão precisamente uma posição pode ser 

especificada. Medidas, no entanto, são tão precisas quanto a capacidade do instrumento. 

Não importa o instrumento, sempre há um limite de quão pequena uma diferença é 

detectável. Esse limite é chamado de resolução. 
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3- Protocolo para coleta de coordenadas geográficas 
Antes de iniciar a coleta de dados, observe atentamente as instruções de configuração 

dos aparelhos receptores GPS. Para este projeto adotou-se: 

Sistema de coordenadas geográficas :: grau, minuto, segundo decimal (00° 00’ 00.00’’) 

Datum :: WGS84 (World Geodetic Datum 1984) 

Exemplo:  

 Latitude Longitude 

Local Grau Minuto Segundo 
decimal 

Grau Minuto Segundo 
decimal 

FIPERJ 22° 53’ 7.19’’ 43° 7’ 18.39’’ 

IP/APTA 23° 59’ 24.90’’ 46° 18’ 23.38’’ 

UNIVALI 26° 54’ 50.54’’ 48° 39’ 39.25’’ 

 

3.1 - Configurando o receptor GPS 
Utilizaremos como exemplo um aparelho GPS Garmin Etrex Venture HC. A maioria dos 

aparelhos GPS portáteis da Garmin possuem a mesma disposição de Menus. Caso seu aparelho 

não possua a disposição de telas apresentada neste guia ou o fabricante não seja Garmin, 

sugerimos que leia atentamente o manual de instruções do seu aparelho receptor GPS para 

realizar a configuração conforme ilustrado neste documento. 

Passo a passo 

1º Acesse a tela Menu Principal; 

2º Acesse a opção Definições, abrirá a tela Menu de Definição; 

3º Acesse a opção Unidades, abrirá a tela Configuração d/Unidades; 

4º Nesta tela surgirão 5 campos onde as unidades devem ser 

configuradas, “Formato da Posição”, “Datum do Mapa”, 

“Distancia/Velocidade”, “Elevação (Veloc.Vertical)”, “Profundidade”; 

Configure corretamente os campos conforme especificação abaixo: 

 Formato da Posição:  hddd mm’ss.s’’ 

 Datum de Mapa:   WGS 84 

 Distancia/Velocidade:  Métrico 

 Elevação (Veloc.Vertical):  Metros (m/seg) 

 Profundidade:   metros 
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3.2 - Registrando as coordenadas 
As coordenadas deverão ser anotadas manualmente nas planilhas de campo. Para 

garantir maior segurança sugerimos gravar o ponto de interesse na memória do equipamento 

de GPS. Todas as localizações são formadas por dois pares de coordenadas geográficas: 

Latitude (S) e Longitude (O). Cada coordenada é formada por três grupos de números: grau, 

minuto e segundo decimal. 

Os graus são compostos por dois algarismos inteiros, utiliza-se o símbolo de grau (°) 

imediatamente ao lado direito dos valores.  

Os minutos são compostos por dois algarismos inteiros (variando de 0 a 59), utiliza-se 

o símbolo de minuto (‘) imediatamente ao lado direito dos valores. 

Os segundos, conforme definição estabelecida no item 1 deste guia, são compostos 

por dois algarismos inteiros (variando de 0 a 59) e uma fração decimal de dois algarismos 

(variando de 0 a 99), utiliza-se o símbolo de segundo (‘’) imediatamente ao lado direito dos 

valores. 

Ainda, é necessário incluir a indicação de posicionamento da escala de latitude e 

longitude. Lembrando que ambas as medidas são formadas por intervalos de valores, com o 

valor 0 (zero) no centro do intervalo, Latitudes variando de 90°N a 90°S e Longitudes variando 

de 180°E a 180°O. Dessa forma é necessário incluir uma letra ao final de cada coordenada. 

Latitudes ao sul do equador recebem a letra S (ao norte letra N), Longitudes a oeste do 

meridiano de Greenwich recebem a letra O (a leste letra E). Matematicamente representamos 

a indicação de posicionamento norte|sul e leste|oeste atribuindo valores positivos ou 

negativos às coordenadas. Latitudes norte e longitudes leste valores positivos, latitudes sul e 

longitudes oeste valores negativos (Figura 5). 

 

Figura 5 – Representação esquemática das notações adotadas para latitude e longitude. 
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a) Sempre anote as coordenadas em três grupos de números, graus, minutos e segundos 

decimais. Inclua os símbolos ° (grau)  ’ (minuto)  ’’ (segundo) e não esqueça de incluir as 

letra “S” na latitude e “O” na longitude. 

Latitude :   00°00’00.00’’S 

Longitude :  00°00’00.00’’O 

b) Ao coletar as coordenadas é ideal que se esteja em um local abertura (com visão para o 

céu) para não bloquear os sinais de GPS. Evite, se possível, coletar coordenadas estando 

próximo de prédios, debaixo de árvores, debaixo de marquises.  

 

 

 

 

 

 

Recepção prejudicada           Recepção favorecida 

c) Ao coletar a localização de determinado local, como por exemplo, a posição de um cais de 

desembarque ou a posição de uma empresa, procure se posicionar no centro da estrutura, 

devido a acurácia dos aparelhos GPS ser de 10 a 20 metros, é possível que um ponto 

coletado na extremidade do terreno ou cais represente o terreno vizinho, ou o ponto se 

localize distante da estrutura desejada (Figuras 6 e 7).  

* Nas suas anotações é importante registrar onde o ponto foi coletado, pois em uma área 

com adensamento de empresas um ponto coletado pode, eventualmente, estar 

posicionado uma estrutura vizinha, exemplos:  

“posição coletada sobre o cais de desembarque da empresa PQR pesca às 

09:20 no dia 14/05/2014”  

“coordenada coletada na frente do portão da empresa pesca C, às 15:17 do 

dia 22/08/2014” 
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Figura 6 – Imagem satélite em cor natural representando empresas de pesca com o cais de desembarque, os pontos 
indicam a coordenada coletada corretamente. 

 

Figura 7 – Imagem satélite em cor natural representando empresas de pesca vizinhas. O exemplo ilustra a coleta 
errada de uma coordenada geográfica. Os retângulos representam o terreno das empresas, o ponto preto a 
coordenada coleta na extrema entre duas empresas, a linha tracejada indica o erro natural o receptor GPS. 

 

 

A B C D 
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4- Criação de SHaPefile 
Um dos formatos de arquivo mais utilizados em dados geoespaciais é o formato 

shapefile, desenvolvido pela empresa ESRI com especificação aberta para interoperabilidade 

de dados entre os softwares. Este tipo de arquivo representa as informações geográficas na 

forma vetorial, comportando: pontos, linhas e polígonos, bem com os seus atributos. 

Utilizaremos como exemplo seis pares de coordenadas indicando locais de 

desembarque de pescado na foz do rio Itajaí-Açú, tabela 4 e figura 8. 

Tabela 2 – Relação de coordenadas geográficas indicando locais de desembarque na foz do rio Itajaí-Açu. 

Ponto Latitude Longitude 

# 1 26° 50' 45,53'' S 48° 43' 03,42'' O 

# 2 26° 50' 49,59'' S 48° 43' 02,37'' O 

# 3 26° 52' 26,42'' S 48° 43' 33,14'' O 

# 4 26° 51' 52,14'' S 48° 41' 43,78'' O 

# 5 26° 52' 48,53'' S 48° 41' 33,20'' O 

# 6 26° 53' 02,72'' S 48° 40' 36,00'' O 

 

 

 

Figura 8 – Locais de desembarque de pescado nos municípios de Itajaí e Navegantes, Santa Catarina. 
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4.1 Converter para décimos de grau 
Inicialmente as coordenadas de latitude e longitude devem ser convertidas do formato 

grau°|minuto’|segundo’’ para o formato décimos de grau. Para isso utilize a seguinte equação: 

                
       

  
   

        

    
      

Onde: decimal = valor da latitude ou longitude em décimos de grau. 

 graus = valor numérico dos graus. 

 minutos = valor numérico dos minutos. 

segundos = valor numérico dos segundos. 

 

* Note que a equação possui um multiplicador (*-1) que torna o valor numérico do grau em 

negativo. Isto é necessário para este projeto, pois a área de atuação fica ao sul do equador e a oeste do 

meridiano de Greenwich, nestes casos a notação matemática é negativo. Utilize a mesma equação para 

o calculo da latitude e longitude. 

 

Neste modelo utilizamos o Software Microsoft Excel 2007 para executar os cálculos de 

conversão de unidades1.  

Abra o software MS Excel, e antes de iniciar a digitação das coordenadas salve o 

arquivo clicando no ícone em formato de disquete no canto superior esquerdo (1), depois 

altere o nome da planilha 1, clicando duas vezes em “Plan 1” no canto inferior esquerdo (2) 

(Figura 9). 

 

 

 

 

Figura 9 – Preparação de planilha eletrônica para utilização de dados geográficos. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 O arquivo modelo para conversão de coordenadas geográficas para décimos de grau por ser acessado no 

endereço eletrônico: http://libgeo.acad.univali.br/site/, link Projeto de Caracterização Social da Pesca na Bacia de 
Santos (PCSPA). 

1 
2 

http://libgeo.acad.univali.br/site/
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Os dados devem ser organizados da seguinte forma: cada caso (localização) é 

representado em uma linha da planilha, as variáveis (latitudes e longitudes) nas colunas, cada 

valor de grau|minuto|segundo, deve ser disposto em uma coluna própria apenas com o valor 

numérico. Todas as colunas devem ser identificadas, utilize as palavras “latitude” e “longitude” 

para nomear as colunas com a posição em décimos de grau. Aplique a equação e salve o 

arquivo novamente (figura 10). 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Imagem do software Microsoft Excel 2007, com as posições no formato geográfico, com posterior 
cálculo para décimos de grau, note que a linguagem utilizada no software para o cálculo está destacada na célula 
H2. 

Aplicando a equação nos valores de localização acima declarada, resultamos nos 

seguintes valores abaixo, tabela 5. 

Tabela 3 – Coordenadas geográficas convertidas para décimos de grau. 

Ponto Latitude Longitude 

# 1 -26,84598056 -48,71761667 

# 2 -26,84710833 -48,71732500 

# 3 -26,87400556 -48,72587222 

# 4 -26,86448333 -48,69549444 

# 5 -26,88014722 -48,69255556 

# 6 -26,88408889 -48,67666667 

4.2 Criando shapefile de pontos 
Agora, abra o ArcMap e importe a planilha com as coordenadas. Para isso clique em “File” (1), 

depois em “Add Data” (2) e na seqüência em “Add XY Data” (3) (Figura 11). 

 

Figura 11 – Imagem do software ArcMap indicando como importar planilha de dados geográficos. 

1 

2 3 
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Imediatamente abrirá a janela “Add XY Data” (4), clique no botão “Browse” (5) 

representado por uma pasta de arquivos amarela. Selecione o arquivo, uma segunda janela de 

diálogo irá aparecer “Add” (6), neste momento a planilha do arquivo Excel que contém os 

dados deve ser indicada, selecione o arquivo e clique em “Add” (7) (Figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 - Imagem do software ArcMap indicando como importar planilha de dados geográficos. 

 

 

O sistema retorna para a janela “Add XY Data” e preenche alguns campos que devem 

ser alterados, especificamente “X Field” (8) e Y Field” (9). Altere estes campos clicando na seta 

de cada campo, lembrando que X é referente a Longitude e Y é referente a Latitude. Na 

mesma janela ainda declare o sistema de coordenadas em que o dado está representado, 

clicando no botão “Edit...” (10), imediatamente abrirá a janela “Spatial Reference Properties” 

(11), nesta janela deverá ser declarado o Datum. Clique em “Geographic Coordinate System” 

(12), depois em “World” (13) e depois em “WGS 1984” (14) e em seguida em “OK” (15). O 

sistema alertará que a planilha não possui o campo Object-ID, apenas clique em OK (16) 

(Figura 13). 
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Figura 13 - Imagem do software ArcMap indicando como importar planilha de dados geográficos. 

Os pontos então são plotados na tela do ArcMap, contudo ainda não é um shapefile, e 

sim um “Events” (arquivo temporário), o arquivo deve ser exportado para o formato shapefile. 

Clique com o botão direito do mouse em cima do nome do arquivo recém importado (17), 

depois em “Data” (18) e “Export Data...” (19). Uma nova janela abrirá, selecione o local onde o 

arquivo será salvo e acresente o nome clicando no botão “Browse” (20) e depois em “OK” (21). 

O sistema irá apresentar uma janela de alerta perguntando se o usuário quer adicionar os 

dados exportados no mapa, clique em “sim” (22). Pronto o shapefile está criado (Figura 13). 

 

 

Figura 14 - Imagem do software ArcMap indicando como importar planilha de dados geográficos. 

4.3 Reprojetar o shapefile para o datum SIRGAS 2000 
O sistema de coordenadas e o datum a ser utilizado por todas as instituições do 

projeto é Sistema de Coordenadas Geográficas em datum SIRGAS 200o. O arquivo shapefile 

gerado teve por origem coordenadas coletadas no mesmo sistema de coordenadas, porém 

com projeção WGS 1984. Portanto ele deve ser reprojetado.  

Para isso abra a caixa de ferramentas do ArcMap, clicando no botão “ArcToolbox” (1), 

depois clique em “Data Managment Tools” (2), na seqüência em “Projections and 

Transformations” (3) depois em “Feature” (4) e por fim clique duas vezes em “Project” (5) 

(Figura 15). 
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Figura 15 - Imagem do software ArcMap indicando como reprojetar informações geográficas. 

 

Imediatamente abrirá uma caixa de diálogo da ferramenta “Project” (6), no primeiro 

campo “Input Dataset or Feature Class” clique na seta e selecione o arquivo que será 

reprojetado (7), o segundo campo “Input Coordinate System (Optional)” irá mostrar a projeção 

atual e não permite edição. Depois indique o nome do novo arquivo reprojetado e onde será 

salvo, no campo“Output Dataset or Features” clicando em “Browse” (8), inclua a expressão 

“SIRGAS2000” no final do nome do arquivo para evitar enganos futuros. Agora no campo 

“Output Coordinate System” deve ser declarado o Datum na qual o shapefile será reprojetado, 

clique no botão (9) e novamente abrirá a janela “Spatial Reference Properties” (10), Figura 16. 

 
Figura 16 - Imagem do software ArcMap indicando como reprojetar informações geográficas. 

Na janela “Spatial Reference Properties”, clique em “Geographic Coordinate System” (11), 

depois em “South America” (12) e depois em “SIRGAS 2000” (13) e em seguida em “OK” (14), 

Então clique em “OK” na janela “project”. Pronto seu arquivo de pontos está projetado no 

datum SIRGAS 2000 (figura 17) 
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Figura 17 - Imagem do software ArcMap indicando como reprojetar informações geográficas. 
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