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Apresentação

Esta obra é um material introdutório à fundamentação de conhecimento 
inicial ao mundo das Geotecnologias. Essa é uma área que vem se ex-
pandindo e evoluindo rapidamente, com períodos cada vez mais curtos 
de transformação e de evolução, visíveis no uso popularizado de aplica-
tivos de mapas em aparelhos celulares, na utilização de imagens ou de 
fotografias aéreas para identificar rotas (“onde estou” para “onde ir”) ou 
características territoriais. As geotecnologias contribuem para a navegação 
interativa em 3D com fotografias reais (street view) com softwares cada vez 
mais intuitivos. Além disso, elas agregam áreas diversas do conhecimen-
to, por exemplo, a geografia, a cartografia, a tecnologia da informação, o 
sensoriamento remoto, o Global Positioning System (GPS), a topografia, os 
softwares de Sistemas de Informações Geográficas (SIG), entre outros. São 
áreas agregadas em muitas universidades à ciência da Geomática, que in-
tegra os conhecimentos relacionados à coleta e ao gerenciamento de dados 
espaciais. Esse termo vem sendo cada vez mais usado pela comunidade 
científica e tem provocado a alteração de nomes de departamentos, labora-
tórios, grupos de pesquisa etc., que ajudaram a popularizar o nome Geo-
processamento, comumente utilizado pela área acadêmica, por instituições 
governamentais e pelo mercado privado até então.

Originalmente, o termo “geoprocessamento” corresponde às técni-
cas matemáticas e computacionais para coleta, processamento e análise de 
informações geográficas, envolvendo ainda a definição de processos e a 
capacitação humana para tal. O Geoprocessamento tem como instrumen-
to principal o uso de softwares de SIG. A definição exata do termo tem 
variado ao longo das últimas décadas, ora tratado como uma vasta área do 
conhecimento, ora como um aspecto técnico.
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O mundo das geotecnologias: ferramentas de análise e representação territorial18

Nesta obra, optou-se pela abordagem sob a ótica da Geomática, ciên-
cia ampla na qual se encontra o Geoprocessamento. Assim, temos espa-
ço para discorrer sobre cada uma das principais geotecnologias com um 
objetivo comum: a visão aplicada às questões de análises territoriais, em 
especial, dentro do campo da Arquitetura e do Urbanismo, podendo ser 
expandida a qualquer outro campo de visão que tenha no território sua 
base de representação e intervenção, assim como ser atualizada em função 
da evolução rápida e dinâmica dos conceitos dessa área.

Basicamente, esta obra destina-se ao leitor que está iniciando no mun-
do das geotecnologias. O objetivo é tratar de maneira clara, objetiva e, ao 
mesmo tempo, instigante os principais aspectos das geotecnologias e seu 
potencial de uso, oferecendo ao leitor um ponto de partida, uma funda-
mentação de conhecimento inicial para se aprofundar em cada um dos 
temas abordados, se assim o desejar.

COMO USAR ESTE LIVRO

Tendo em vista que esta é uma obra direcionada a quem está iniciando no 
tema, recomenda-se a leitura linear dos capítulos abordados. Entretanto, 
tendo apreendido os conceitos expostos no Capítulo 1, o leitor poderá “na-
vegar” pelos demais capítulos conforme seu interesse específico.

Cada capítulo corresponde a um breve panorama do universo de co-
nhecimento e aos aspectos peculiares que poderiam ser tratados e apro-
fundados individualmente em uma publicação específica. Ao fim de cada 
capítulo, são apresentados ao leitor dicas de livros e de websites, nos quais 
é possível aprofundar o assunto, e ainda com um item “Recapitulando”, 
em que são destacados os principais conceitos abordados sobre cada tema.
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