
GEOTECNOLOGIAS 
 

DATAS DAS PROVAS 
 

 1a. Prova (Peso 2) em 26 de setembro de 2019 - 10 horas 

 2a. Prova (Peso 2) em 5 de dezembro de 2019 - 10 horas 

 Seminários (peso 1): no dia das provas à tarde 

 Exame Final em 12 de dezembro de 2019 - 10 horas  
 

As P1 e P2 são acumulativas. 
 

MF = (2P1 + 2P2 + Seminário + Trabalhos) / 6 
 

Seminários: *, Trabalhos** 

* Notas diferentes para cada atividade, mas baseadas na média entre CONTEÚDO, 

MÍDIA e APRESENTAÇÃO;  

** Pesos diferentes em função da dificuldade. A nota é a média entre CONTEÚDO, 

RECURSOS UTILIZADOS e APRESENTAÇÃO 

Espera-se a compreensão dos alunos para que 

mantenham seus celulares desligados durante as aulas 
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SENSORIAMENTO REMOTO, 

GEOPROCESSAMENTO E SUAS APLICAÇÕES NA 

AGRONOMIA 

Fernando Braz Tangerino Hernandez, Daniela Araújo, João 

Maurício Fernandes Souza e Peterson Ricardo Fiorio 

 



Como localizar no planeta o país onde vivemos? 

Todo objeto na superfície da terra pode ser 

georreferenciado 



Como localizar no país o estado onde vivemos? 



Como localizar no estado o município onde vivemos? 



Como localizar no município o local onde vivemos? 



Como localizar no setor o local onde vivemos? 



Kosmo GIS 
gvSIG Quantum GIS 

GRASS GIS ILWIS 

Quais as opções para aplicações 
Geográficas? 

• Softwares livres 

Spring 



• Softwares pagos 



Quais as opções para aplicações 
Geográficas? 

• Banco de Dados Geográficos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MapServer i3Geo GeoServer OpenLayers 

PostgreSQL PostGis 
MySQL Spatial 
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O QUE É GEOPROCESSAMENTO? 
 Informação Geográfica 
 

Quase tudo que está a nossa volta 

EXISTE ou ACONTECE em algum lugar. 



Existe uma ferramenta capaz de 
coletar, armazenar, recuperar, 
transformar e representar 
visualmente dados espaciais, além 
de dados a eles relacionados, de 
forma ágil e facilmente 
atualizável? 



GEOPROCESSAMENTO 

É O CONJUNTO DE TODAS AS CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS 

(GEOGRAFIA, CARTOGRAFIA, TOPOGRAFIA, GEODÉSIA, GPS, 

SR, SIG) UTILIZADAS PARA EFETUAR VÁRIOS PROCESSOS 

COM DADOS E INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAMENTE 

REFERENCIADAS.  

UMA IMAGEM É TUDO! 

O GEOPROCESSAMENTO CADA VEZ MAIS VEM SENDO 

UTILIZADO NA GESTÃO DE UM OU MAIS TEMAS(MEIO 

AMBIENTE, REDES DE DISTRIBUIÇÃO, PLANEJAMENTO 

URBANO, EXPLORAÇÃO MINERAL, CONSTRUÇÕES, 

COMÉRCIO, SÁUDE, AGRICULTURA, ETC), PRESENTES NA 

SUPERFICIE TERRESTRE. 

A INFORMAÇÃO ORGANIZADA, CORRETA E DISPONÍVEL DE 

FORMA ÁGIL.  
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•O Geoprocessamento pode ser aplicado 
em TUDO o que pode ser POSICIONADO. 

 

•“Se ONDE é importante para seu negócio, 
então GEOPROCESSAMENTO é sua 
ferramenta de trabalho”. - INPE 

 



O QUE É GEOPROCESSAMENTO? 

• POPULARIZAÇÃO DA INFORMAÇÃO GEOGRÁFICA 

Internet 
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 São tecnologias ligadas à uma ou 
mais etapas do Geoprocessamento. 

1. Coleta 

2. Armazenamento 

3. Tratamento e Análise 

4. Uso integrado 

Geotecnologias 
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 Coleta: 

• Cartografia 

• Topografia 

• Sensoriamento Remoto 

• Fotogrametria 

• GPS 

Geotecnologias 



ALGUNS EQUIPAMENTOS UTILIZADOS 



O PAPEL DA CARTOGRAFIA  NO GEOPROCESSAMENTO 

A CARTOGRAFIA TEM PAPEL FUNDAMENTAL NO 

GEOPROCESSAMENTO, POIS O MAPA É O PRINCIPAL MEIO 

DE APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS.  

 É CIÊNCIA, POIS SE APOIÁ NO USO DA  ASTRONOMIA, 

MATEMÁTICA, FÍSICA, GEOGRAFIA, ESTATÍSTICA, GEODÉSIA, ETC, 

PARA ALCANÇAR A EXATIDÃO SATISFATÓRIA. 

É ARTE, QUANDO RECORRE AS LEIS ESTÉTICAS DA SIMPLICIDADE 

E DA CLAREZA, BUSCANDO ATINGIR UM IDEAL ARTISTICO DE 

BELEZA.  

CARTOGRAFIA É A CIÊNCIA E A ARTE QUE SE PROPÕEM A 

REPRESENTAR ATRAVÉS DE MAPAS, CARTAS E OUTRAS 

FORMAS GRÁFICAS OS DIVERSOS RAMOS DO 

CONHECIMENTO DO HOMEM SOBRE A SUPERFÍCIE E 

AMBIENTE TERRESTRE.   





Tecnologias modernas aplicadas à 
cartografia 

As novas tecnologias da informação – satélites, 
computação e telecomunicações, por exemplo, têm 
possibilitado a utilização de novas técnicas de coleta e 
processamento de dados do espaço geográfico. 



CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS INTEGRADAS NA 

CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO 

TOPOGRAFIA 

Determina a posição tridimensional X,Y e Altitude utilizando teodolitos, 

estações totais e outros dispositivos. 

ESTAÇÃO TOTAL: Teodolito digital equipado com medidor eletrônico, 

processador, memória, coletores de dados, programas e dispositivos de 

transferência de dados computador  estação 



CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS INTEGRADAS NA 

CARTOGRAFIA E GEOPROCESSAMENTO 

GEODESIA 
Fornece redes de posições geodésicas de alta precisão na superfície 
da Terra para suporte ao georeferenciamento preciso de informações 

- Utiliza modelos complexos 

para a Terra; cálculos 

matemáticos e  estatísticos 

sofisticados; instrumentos e 

métodos de alta precisão. 

- DATUM vertical e horizontal 

- Superfície terrestre real, 

Geóide, Elipsóide, Esfera, 

Plano.  



CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS INTEGRADAS NA 

CARTOGRAFIA E GEOPROCESAMENTO 

SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL - GPS 

Fornece posições geográficas com diferentes níveis de precisão  

(desde 30 metros até alguns milímetros) 

SEGMENTO ESPACIAL 

24 satélites 

20.000 km de altitude 

Função: transmitir sinais GPS 



GPS (Sistema de Posicionamento Global) 

• É um sistema de navegação por satélite que fornece ao aparelho 
receptor móvel a posição do mesmo, sob todas as condições 
atmosféricas, 24 horas por dia, em qualquer lugar do planeta. 



FOTOGRAMETRIA 

 

Fornece medidas confiáveis, mapeamento preciso e modelos digitais 

através de fotografias métricas 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS INTEGRADAS NA 

CARTOGRAFIA E GEOPROCESAMENTO 



Sensoriamento remoto 



• Sensoriamento remoto é o conjunto de 
técnicas de captação e registro de 
imagens a distância por meio de 
diferentes sensores, como 
equipamentos fotográficos, scanners de 
satélites e radares. 



Sensoriamento remoto 

Algumas utilizações do sensoriamento remoto: 
 
•Registrar a sequência de eventos ao longo do tempo; 

•Furacões; 
•Uso do solo urbano e rural; 
•Desmatamento; 
• Incêndios; 
•Poluição das águas 
•Desenvolvimento urbano. 



Sensoriamento remoto 

Massas de ar 

Furacões 

Poluição das 

águas 



Usos do solo 

Queimadas e Desmatamentos 

Sensoriamento remoto 



Sensoriamento remoto 

•   Imagens 



Mudança de paisagens ao 

longo do tempo 

Novas formas de 

cobertura da terra 

http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://iris.cnice.mecd.es/biosfera/alumno/1ESO/atmosfera/img/humo de incendios forestales.jpg&imgrefurl=http://iris.cnice.mecd.es/biosfera/alumno/1ESO/atmosfera/contenidos4.htm&h=290&w=227&sz=31&tbnid=GKbfimsS3X0J:&tbnh=110&tbnw=86&hl=pt-BR&start=8&prev=/images?q=inc%C3%AAndios&hl=pt-BR&lr=
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://pwp.netcabo.pt/tread_marks/vmar/desertific.jpg&imgrefurl=http://a_verdade_da_mentira.weblog.com.pt/arquivo/2004_06.html&h=310&w=450&sz=32&tbnid=squiGVDFRLEJ:&tbnh=85&tbnw=124&hl=pt-BR&start=16&prev=/images?q=desertifica%C3%A7%C3%A3o&hl=pt-BR&lr=
http://images.google.com.br/imgres?imgurl=http://geog.tamu.edu/~liu/project/flood/images/flooding4.jpg&imgrefurl=http://geog.tamu.edu/~liu/project/flood.htm&h=646&w=802&sz=116&tbnid=9g3NU-H3l90J:&tbnh=114&tbnw=142&hl=pt-BR&start=8&prev=/images?q=flooding+airborne+image&hl=pt-BR&lr=


COMPUTAÇÃO 

 

Fornece as ferramentas de hardware e software para o 

Geoprocessamento. 

-Scanners  

- Mesas Digitalizadoras 

- Computação Gráfica 

- Bancos de Dados 

-  Algoritmos/Programas  

- Plotters e Impressoras 

CIÊNCIAS E TECNOLOGIAS INTEGRADAS NA 

CARTOGRAFIA E GEOPROCESAMENTO 



Geoprocessamento 

• A Geotecnologia mais conhecida é o SIG (Sistema de Informações 
Geográficas) 

 

• O SIG tem a capacidade de desenvolver análise espacial com base nos 
dados que alimentam o sistema. 

 

• Poderosa ferramenta no auxílio nas tomadas de decisão. 

 

 

 

O que pode fazer por você? 



Como funcionam as geotecnologias? 

• Armazenamento: 
• Banco de Dados (Geográficos) 



•Análise espacial é a compreensão da 
distribuição dos dados originados de 
fenômenos ocorridos no espaço. 

 

•Quando visualiza-se  um padrão espacial, é 
muito útil traduzi-lo em considerações 
objetivas. 
 

 

 

Análise Espacial 



Análise Espacial 

Caso típico da literatura da área: 

 

• Em Londres, Inglaterra, em 1854, o médico 
John Snow, de forma intuitiva realizou uma 
verdadeira análise espacial. 

• A cidade estava sofrendo com uma epidemia 
de cólera. 

 

 

 

 

Exemplo Prático 



Análise Espacial 

• John Snow indicou em um mapa da cidade a 
localização dos casos de óbito por cólera e os poços 
de água que abasteciam a cidade. 

 

• Uma das formas de transmissão da cólera é por 
meio da ingestão de água contaminada. 

 

 

 



Surto de cólera em Londres 

• Poços 



Surto de cólera em Londres 

• Poços 

• Vítimas 



Distribuição dos casos de 
cólera em Londres (1854) 

Análise Espacial 



O culpado 

•A alavanca, ou braço 
para bombear água 
manualmente do 
poço foi retirada para 
impedir a população 
de consumir água. 



BASES CONCEITUAIS DE  

SISTEMAS DE INFORMAÇÕES 

GEOGRÁFICAS 



Introdução  

• Surgimento dos Sistemas de 

Informação Geográfica – SIG ou GIS 

(Geographic Information System) 

 

•Início dos anos 60 – Canadá 



Duas opções 

•  

• Centenas de cartógrafos 

• Custo altíssimo 

• Computadores enormes, alto custo e sem capacidade 

gráfica 

• Criação da Divisão de Planejamento de Sistemas de 

Informação do Governo Canadense 

• A partir daí seu uso vem se expandindo cada vez mais. 

Eniac 



48 

Dados

Recursos
HumanosMetodologias

Programas

Hardware

+ 
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Fonte: Rocha (2000). 



Sistemas de Informação Geográfica 

Ambiente computacional para 

Geoprocessamento 

 
 – Integrar dados cartográficos, cadastrais, 

de sensores remotos, redes e modelos 

numéricos de terreno. 

 

 – Consultar, recuperar, visualizar, manipular 

e plotar o conteúdo de um banco de dados 

georeferenciado. 



• Geoprocessamento representa qualquer tipo de 
processamento de dados georeferenciados (conceito muito 
mais abrangente). 

 

• Um SIG é capaz de processar dados gráficos e não gráficos 
(alfanuméricos), com ferramentas de análises espaciais e 
modelagens de superfícies. 



Software SIG 

•Um programa de SIG é um programa de computador 
projetado para fazer o computador pensar que é um 
mapa. 

 

•A diferença entre um mapa e um programa SIG é que 
o segundo é mais inteligente. Você pode perguntar e 
ele responde. 

 
• adaptado de Kennedy, M. 2006 Introducing Geographic Information Systems with 

ArcGIS 



Análises espaciais complexas 

Atualizações em curto 

espaço de tempo (previsão 

do tempo, terremotos...) 

Bancos de dados espaciais 

(antes se limitava ao papel) 

Aplicações atuais dos SIGs 



Tipos de dados 

• Mapas Temáticos 

• Mapas Cadastrais 

• Redes 

• Imagens 

• Modelos Numéricos do Terreno 

 



Mapa Temático 

Mapa temático ilustrando a distribuição espacial das concentrações de fósforo total na região 

de estudos do reservatório de Furnas. Fonte: 

http://ecologia.icb.ufmg.br/~rpcoelho/furnas/furnas.htm 

 

 



Mapa Cadastral 

Fonte: http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/tutorial/arquivos/img00003.gif 

 

 



Imagens 

Fonte: 

http://www.digitalglobe.com/images/tsunami/banda_aceh_rotatezoom_june23_2004_dg.jpg 



Modelos Numéricos do Terreno 

Técnica antiga  

 

Traçado manual das curvas de nível 

a partir de um levantamento 

topográfico ou por fotogrametria, 

determinando valores 

intermediários através da 

interpolação linear. 



Modelos Numéricos do Terreno 

Técnica moderna com SIGs 

 

“... é utilizado para denotar a representação 

quantitativa de uma grandeza que varia 

continuamente no espaço”. (CÂMARA, 1998) 

 

Geralmente associado a altimetria 

Mas também pode ser usado para 

modelagem de informações sobre unidades 

geológicas, como o teor de minerais, 

propriedades do solo ou subsolo. 



Modelo Numéricos do Terreno – 2D 

Fonte: http://www.tatukgis.com/products/viewer/DTM%205.jpg 



Modelo Numéricos do Terreno – 3D 

Fonte: http://www.dmu.dk/NR/rdonlyres/0F310B20-34AB-4911-B733-29802B21205F/3605/HyMap_Zack_on_DEM.jpg 



Modelo Numéricos do Terreno – 3D 

Fonte: Aronoff, 1993. 



WebGIS 

• Internet – grande potencial para divulgação 

de dados geográficos 

• Mapas – a princípio eram estáticos 

• Com o desenvolvimento tecnológico surgiu 

o conceito de WebGIS. 

 
 



WebGIS 

 É um Sistema de Informação Geográfica 

para disponibilizar informações geográficas 

de forma dinâmica através da internet. 

É possível a geração de mapas dinâmicos, 

com a participação do usuário. 

 



• Não exige conhecimento específico em 

SIGs. 

•Interface amigável que os usuários já 

estão habituados (navegador de Internet). 

 
 

WebGIS 



Expansão dos SIGs 

• Saúde – distribuição das doenças 

•Meio Ambiente – monitoramento de áreas 

protegidas 

•Turismo – local dos pontos turísticos 

•Agricultura – previsão de safras 

•Planejamento Urbano – distribuição das terras e 

recursos das cidades 



• Comércio -  otimização de pontos de 

distribuição 

•Engenharia Civil – planejamento de rotas e 

estimativa de custos de obras 

•Polícia – distribuição espacial dos crimes 

•Utilidade pública – água, esgoto, 

eletricidade, telefone 

Expansão dos SIGs 



EXEMPLOS DE APLICAÇÃO 



Contexto dos dados em um SIG 
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Contexto dos dados em um SIG 
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Contexto dos dados em um SIG 
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EXEMPLOS DE APLICAÇÕES DOS 
SENSORIAMENTO REMOTO NA ÁREA URBANA 



GESTÃO MUNICIPAL 
 

▫ Estima-se que cerca de 80% das 
atividades efetuadas numa prefeitura 
sejam dependentes do fator localização. 



Localização de Hospitais e Postos de Saúde 

Quais bairros já possuem 
posto de saúde? 

Monitoramento de Doenças 
Prefeitura mapeia Guarujá para evitar 

novos casos de dengue 

Após chuva, Fiocruz mapeia áreas do Rio com risco de 
apresentar casos de leptospirose  



Segurança Pública 

Polícia usa GPS 
para se situar em 
favelas do Rio 

Em quais áreas da cidade 
ocorrem mais crimes? 



Planejamento da Cidade 

Cadastro 
municipal urbano 
 
- Tributação dos imóveis; 
- Terrenos baldios; 
- Entre outros. 

Gerenciar o trânsito 
Quais os pontos 
críticos de acidentes de 
trânsito na cidade? 



OUTRAS APLICAÇÕES 

• MEIO AMBIENTE 

▫ MONITORAMENTO AMBIENTAL, 
GERENCIAMENTO DE RECURSOS, 
PRESERVAÇÃO, FISCALIZAÇÃO. 



Monitoramento de Queimadas 

O INPE realiza o 
monitoramento de focos 
de incêndios em todo o 
Brasil a partir de imagens 
de Satélites. 



Desmatamento 

Monitoramento da Amazônia 

Desmatamento na Amazônia cai 14%.  
INPE estima 6.451 km² no período 
2009/2010 

Como monitorar o meio 
ambiente, principalmente em 
regiões remotas? 



Desastres Naturais 

Furacões: 
Em quanto tempo chega até a 
cidade? Qual a intensidade? 

Morro do Bumba em Niterói será 
mapeado para saber se há risco de 
novos deslizamentos 

Deslizamentos 

Inundações 
 
Terremotos 
 
Alagamentos 



Agricultura 



Agricultura 



GEOMARKETING 

• PLANEJAMENTO DE NEGÓCIOS 

▫ GEORMARKETING, ROTAS PARA SERVIÇO 
DE ENTREGA, ONDE ESTÃO OS CLIENTES? 
ONDE ESTÃO OS FORNECEDORES? ONDE 
ESTÃO OS CONCORRENTES? 
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Como em qualquer organização, 

ferramentas novas só se tornam 

eficientes quando se consegue 

integrá-las adequadamente a todo 

o processo de trabalho. 

O SIG por si só não garante a eficiência nem a eficácia de sua 

aplicação.  

Para isto não basta apenas investimento em equipamentos, 

deve-se também investir em treinamento de pessoal, usuários 

e dirigentes para maximizar o potencial de uso de uma nova 

tecnologia. 



Considerações finais... 

•O Geoprocessamento possui ferramentas para 
entendermos melhor o mundo a nossa volta. 

 

 

•As Geotecnologias terão papel fundamental no 
planejamento rural e urbano 
 

 

 

 

 

 

 


