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GEOTECNOLOGIAS

 A Geotecnologia é um termo utilizado
para integrar todas as ciências,
técnicas e metodologias aplicadas ao
mapeamento de superfícies,
integrando técnicas de Cartografia,
Geodésia, Fotogrametria e
Sensoriamento Remoto.

A Cartografia é a ciência que se
preocupa com a representação das
superfícies mapeadas, seja por meio
de mapas digitais ou físicos. Para isso,
é necessário o estudo de simbologias,
cores e técnicas de composição de
mapas, interatividade com o usuário,
sistemas de referência, projeção
cartográfica, escala, entre outros
fatores importantes para a
composição de uma representação
gráfica de um mapa adequado ao seu
propósito final. 

A Geodésia é a ciência que se
preocupa com o mapeamento
propriamente dito, engloba a
Topografia e Geodésia Espacial
(sistema de satélites GNSS
popularmente conhecido como GPS). 

Esta ciência busca coletar dados
sobre a superfície física
preocupando-se com as três
dimensões cartesianas, ou seja,
levantamentos tridimensionais que
consideram a representação plana X
e Y, porém inclui dados de elevação
para representação do relevo que é a
dimensão Z. A Geodésia exprime a
posição de um ponto na superfície a
partir de coordenadas X, Y e Z ou E, N
e H ou ainda latitude (ϕ), longitude
(λ) e altitude (h). Desta forma, um
ponto possui uma única posição em
toda a superfície física do planeta
sem que haja a possibilidade de
sobreposição. 
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Ainda a Geodésia preocupa-se com os
modelos que melhor representam a
superfície física, seja ela um Geóide ou
um Elipsóide de Revolução, definindo
todos os seus parâmetros de construção
de modelo. O formato das coordenadas
também é objeto de estudo da Geodésia,
visto que podem ser coordenadas planas
como X,Y e Z (plano cartesianas
geocêntricas) ou E, N, h (plano
cartesianas UTM).

Fotogrametria e Sensoriamento Remoto
são ciências que se preocupam com a
obtenção de dados da superfície física a
partir de observação ou coleta de dados
remotos. Hoje o grande destaque da
Fotogrametria é a aquisição de imagens
por equipamentos de pequeno porte e
dotados de câmeras de alta definição,
conhecidos como RPA (Aeronaves
Remotamente Pilotadas) os populares
drones. Estes equipamentos estão
revolucionando a coleta de dados de
forma remota devido ao baixo custo,
qualidade das imagens e facilidade de
operação. A Fotogrametria tradicional
obtinha imagens aéreas a partir de
câmeras adaptadas em aviões de
pequeno porte. No entanto, essas
operações tinham custo elevado para
obtenção das imagens e em muitas delas
a precisão de objeto em terra era baixa.

O Sensoriamento Remoto é uma ciência
originada da Fotogrametria que obtém
dados da superfície a partir de imagens
adquiridas por satélites artificiais. Uma
cena obtida por satélites imageadores
pode abranger alguns quilômetros e com
uma precisão satisfatória ao
mapeamento. No entanto, o alto custo
destas imagens vem tornando o trabalho
caro e por isso gradativamente essas
imagens vem sendo substituídas pelas
adquiridas através dos RPAs. Cabe
ressaltar que a junção de todas essas
ciências e seus produtos podem ser
integrados pelos sistemas denominados
SIG (Sistema de Informações
Geográficas) sendo que a técnica mais
utilizada dentro dos SIGs é o
geoprocessamento de informações
espaciais.

O Geoprocessamento é uma técnica
onde a partir de um programa específico
é possível a combinação de dados de
Topografia, Coordenadas Geodésicas
obtidas pela Topografia ou
Posicionamento com GNSS, imagens de
RPA ou drones combinadas com
imagens de satélite, informações textuais
advindas de planilhas eletrônicas e como
resultado final pode-se gerar um
modelos tridimensionais de superfície
(MDE) ou de terreno  (MDT), mapas
temáticos (mapas que representam
temas específicos), mapas topográficos
(mapas que demonstram a superfície
através de curvas de nível), gráficos e
tabelas.

As Geotecnologias hoje são ferramentas
que auxiliam na pesquisa, na gestão e na
educação de forma a conhecer a
superfície do planeta passando por
diversas análises pertinentes a cada
tema, desde a segurança pública até
mapeamento de uso do solo ou
ocupação territorial. Também é
importante lembrar que o conhecimento
destas técnicas e o conhecimento de
ferramentas de geoprocessamento são
valorizadas no mercado de trabalho, pois
um profissional capaz de interpretar
essas informações e converter em
resultados que possam ser entendidos
de forma rápida e precisa é primordial ao
gerenciamento e planejamento
estratégico, seja de uma grande empresa
ou de uma prefeitura.

2

Fonte: GEOEYE, 2013.
Figura: Embrapa Monitoramento por Satélite.
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A ciência cartográfica corresponde a
representação gráfica de uma área
geográfica, sendo esta baseada em
coordenadas e permitindo a confecção
de cartas, mapas e outras formas de
representação de objetos, desenvolvidos
a partir de informações obtidas de
operações científicas, técnicas e artísticas.
Esta ciência começou a ser praticada na
pré história tendo em vista a necessidade
de definir locais de pesca, caça e rotas,
sendo ainda mais aprimorada no século
XV no começo das grandes navegações
colonizadoras, até os dias atuais. A
evolução cartográfica, reflete no avanço
de novas metodologias e ferramentas
tecnológicas que contribuem para
melhoria e produção de novos
equipamentos, visando mais eficácia,
precisão e qualidade. Neste sentido, a
modernização de ferramentas
tecnológicas como dos sensores remotos,
satélites artificiais e medidores a laser, são
utilizados para produção de documentos
cartográficos de diversas finalidades,
podendo atuar como instrumento
importante de planejamento estratégico,
gestão pública e para operacionalização
de pesquisas científicas.

Já  o Georreferenciamento é um
processamento de dados
georreferenciados, por meio de
programas de computadores. Os
primeiros softwares para manipular
informações geográficas e produção de
mapas surgiram na década de 1960, no
Canadá. E com os avanços tecnológicos,
nos anos 90, houve a criação de diversos
softwares aplicados ao
geoprocessamento. Atualmente tem-se o
Google Earth o qual disponibiliza as
informações do território a qualquer
usuário.
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Fonte: Ronaldo Rosa.

Figura: Equipe do laboratorio de sensoriamento
remoto, Embrapa

Fonte: Ronaldo Rosa. Fonte: Ronaldo Rosa.
Figura: Georreferenciamento , Embrapa

Figura: Cartografia, Embrapa

 queimadas, manejo e colheita agrícola,
barreiras sanitárias, dentre outras. 

A cartografia pode ser utilizada para o
desenvolvimento de diversas atividades,
como para o cadastro técnico rural,
identificação de culturas, representação de
bacias hidrográficas, zoneamento rural e
florestal, fiscalização de desmatamentos e 
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É o estudo de um espaço geográfico e
dos ambientes que o compõem,
necessita de informações e
conhecimentos que facilitem o processo
de aquisição de dados. Neste sentido, a
geodésia se apresenta como uma das
principais ciências facilitadoras para esta
abordagem. Entende-se por geodésia
como a ciência que estuda e determina
as propriedades fundamentais da Terra,
bem como suas variações temporais,
sendo elas, sua forma geométrica, suas
dimensões, sua orientação no espaço, a
determinação de seu campo
gravitacional e da superfície oceânica.

Geodésia Geométrica: trata das
medidas lineares e angulares
realizadas na superfície terrestre.
Geodésia Física: realiza medidas
gravimétricas que conduzem ao
conhecimento detalhado do campo
da gravidade. 
Geodésia Celeste: utiliza técnicas
espaciais que permite o
posicionamento de pontos da
superfície terrestre a partir de
medidas efetuadas com satélites
artificiais que orbitam a Terra.

Para atender seus objetivos, a geodésia
subdivide-se em:

Em concordância com o Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE,
2015), a geodésia é a ciência que tem
viabilizado uma inovação na cartografia
com a implantação do Sistema de
Posicionamento Global (GPS).

Algumas atividades agrícolas como
amostragem de solo, mapeamento
cadastral, delimitação de áreas florestais,
reconhecimento topográfico, entre outras
tem sido realizadas através dos sistemas
de posicionamento por satélites (GNSS)
(Monico, 2008).
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Fonte: ROSA, 2020

Fonte: CORCHETE, 2009

Fonte: FREIRE, 2016. 
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A fotogrametria é a arte e tecnologia de
obter informações  confiáveis  sobre
objetos e do meio ambiente com o uso
de processos de registros, medições e
interpretações de imagens fotográficas e
padrões de energia eletromagnéticos
registrados.
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 FOTOGRAMETRIA

Figura: Esquema de plano de voo para
fotogrametria com RPA.

Fonte: FIGUEIREDO, 2017.

Fonte: PAPA, 2018.

Figura: Ortofoto de uma floresta densa, com
GSD de 4,3 cm, utilizada para

o inventário da Reserva Florestal da Embrapa
Acre, Rio Branco, Acre

Figura: Mapeamento da vegetação natural e
reflorestada na Alta bacia do Jacaré-Pepira.

Fonte: BRAGA, 2016.

Pode ser uma surpresa para algumas
pessoas, mas a fotogrametria é tão
antiga quanto a própria fotografia, tendo
ajudado o ser humano a analisar dados
em algoritmos matemáticos já há mais
de um século. Hoje, é claro, esta
tecnologia está mais sofisticada e
podemos contar com o auxílio, e fácil
visualização, de imagens e outros
arquivos digitais. Sua utilização é
empregada para estudos e averiguação
de espaços, o intervalo de tempo das
exposições feitas na câmera fotográfica
transportada pelo avião, drone, etc. é
ajustada de tal maneira que cada ponto
da superfície da terra é fotografado mais
de uma vez de diferentes posições, nos
permite fazer medidas precisas de
objetos em três dimensões (3D) e
elevações físicas (como montanhas) em
fotografias 2D. As aplicações incluem a
medição de coordenadas, a
quantificação de distâncias, alturas,
áreas e volumes.

Luz.
Descrição.
Medida.

A palavra fotogrametria é formada da
junção de três palavras de origem grega
(photon – graphos – metron), tendo o
seguinte significado:

A FOTOGRAMETRIA está correlacionada
com a fotointerpretação. Que possibilita
a facilitar o entendimento da natureza
do terreno, como o tipo de vegetação e
de solo, sistema de drenagem entre
outros fatores.
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SENSORIAMENTO
REMOTO

Consiste em uma prática, onde se obtém
dados de um elemento, uma área ou
algum tipo de acontecimento localizado
na Terra, sem que exista o contato físico.
As informações podem ser adquiridas
por meio de radiação eletromagnética,
constituindo por fontes naturais, como
sol, ou por fontes artificiais, como o radar.

Fonte: VICTORIA et al.,
2012.

Figura: Identificação de áreas agrícolas no estado do
Mato Grosso nos anos de 2006 a 2008 e visão

aproximada em duas áreas específicas no estado
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Fonte: Embrapa Soja, 2019.
Figura: Drones da GALES-UEM

Fonte: REIS, 2018.

 O emprego do sensoriamento remoto é
necessário  a sociedades em que
vivemos, pois ele é capaz de mostrar
bases que limitam os espaços naturais e
até mesmo os sociais, como por
exemplo, distribuições florestais,
desmatamento e o crescimento de áreas
urbanas (PENA, 2020).

Esses elementos são transmitidos por
imagem, que hoje em dia são
capturados por sensores óticos orbitais
localizados em satélite. (Atlas escola.
IBGE,2020). Com essa técnica, é possível
obter dados geográficos, que possibilita
diversas práticas, pois através delas,
projeta-se mapas, atualizações de dados
cartográficos ou temáticos, avaliações de
impactos ambientais, entre outras
atividades que podem ser realizadas. 
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Fonte: FELINI, 2020. Fonte: GAMA, 2020.

Fonte: ROSA, 2020.

Fonte: FELINI, 2020.

Fonte: ZUCOLO, 2016.
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Fonte: GAMA, 2020. Fonte: BiCHON, 2019.

Fonte: FELINI, 2020.

Fonte: FELINI, 2020.
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