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“São todas as tecnologias que 
visam adquirir, armazenar, 
processar e/ou gerar dados 

Georreferenciados” 

GPS	  
Sensoriamento	  

Remoto	  

Geoprocessamento	  Cartografia	  Digital	  

Ps:	  As	  Geotecnologias	  apresentadas	  
aqui	   NÃO	   SÃO	   TODAS	   existentes.	  
Apenas	  as	  mais	  usadas	  na	  Geografia	  

“As	   Geotecnologias	   estão	   entre	   os	  
três	   mercados	   emergentes	   mais	  
importantes	  da	  atualidade,	   junto	  com	  
a	  nanotecnologia	  e	  a	  biotecnologia!”	  -‐	  
Revista	  Britânica	  Nature	  (Jan/2004)	  	  



Aquisição de Dados de qualquer parte do Globo por 
meio de sensores remotos: 
*  Fotografia Aérea 
*  Imageamento por Satélite 
*  Tipos de Dados: Vegetação, Climáticos, Qualidade 

do Ar, Queimadas, Emissão de Gases, etc. 
(remotamente adquiridos. 



“É responsável por transformar em produtos 
cartográficos (mapas, cartas, ortofotos, etc.) todo tipo 
de dado espacial, ou georreferenciados, que tenham 
sido, ou não, processados, utilizando-se de 
softwares, ou outro meio digital, para a confecção 
desses materiais.”  



“Sistema de posicionamento global por satélite. Esse 
tipo de tecnologia funciona com um conjunto de 
satélites em órbita e um receptor desses dados para 
determinar o posicionamento de um objeto ou 
indivíduo em qualquer lugar da superfície terrestre. 
Exemplo desses sistemas: GPS, Glonass e 
GALILLEO.” 



“Geoprocessamento é o termo usado para definir o 
conjunto de tecnologias utilizadas para o tratamento 
da informação espacial¹. No Geoprocessamento todas 
as características das Geotecnologias podem ser 
integrados. De forma geral, podemos dizer que o 
Geoprocessamento apresenta as seguintes etapas¹: 
– Coleta 
– Armazenamento 
– Tratamento e Análise 
– Uso integrado 

¹ Retirado de andersonmedeiros.wordpress.com 



*  Processados e não processados 

Vamos separar os dados georreferenciados em 
processados e não processados. Chamaremos de 
processados os dados que já estão pronto para uso e 
de não processados dados que ainda precisão de 
tratamento específico para se tornar um produto 
cartográficos, como um mapa por exemplo. 

Ps:	  Nesse	  workshop	  vamos	  utilizar	  apenas	  dados	  no	  
formato	  de	  vetores	  



São coletados por: 
* Estações 

Meteorológicas; 
* Estações 

Pluviométricas; 
* Pluviômetro; 
* Termômetro; 
*  Imagens de Satélite. 

Dados de Clima 



*  Sites Governamentais (INPE, Ministério do 
Meio Ambiente, IBAMA, ANA); 
*  Sites de instituições privadas da área das 

geotecnologias; 
*  Blogs sobre Geotecnologias; 

Onde encontrar dados 
processados? 



“Para transformar os dados disponíveis em mapas é 
preciso utilizar um programa específico.” Como por 
exemplo: 

Como transformar esses dados em 
produtos cartográficos? 

Proprietários: 
 
•  ArcMap 
•  Envi 
•  AutoCad 

Maps 

Livres e/ou 
Gratuitos: 
 
•  GvSIG 
•  GRASS 
•  Quantum 

GIS 
•  Kosmo 
•  Spring 
•  uDig 



“Como	   os	   dados	   de	   clima	   normalmente	   vêm	   em	   um	   local	  
pontual,	   é	   necessário	   extrapolar	   esses	   dados	   para	   se	  
determinar	  os	  dados	  de	  áreas	  vizinhas.	  Para	  isso	  utilizamos	  as	  
Interpolações	  que	  são	  técnicas	  que	  podem	  ser	  acessadas	  de	  
forma	   automática	   na	   maioria	   dos	   programas	   de	  
geoprocessamento.”	  
	  
Exemplos:	  
*  Krigagem;	  
*  Spline;	  
*  Topo	  to	  Raster.	  

Espacializando os Dados 



Exemplo 
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