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Geoinformação no Brasil

Mapa de 1502, 

mostrando o tratado 

de Tordesilhas, de 

1494. A divisão do 

mundo entre 

Portugal e Espanha 

foi feita a partir do 

meridiano a 370 

léguas a oeste da 

ilha de Santo Antão 

no arquipélago de 

Cabo Verde
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Atlas do Brasil de 1666. 

Albernaz II, João Teixeira
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Mapas Municipais de 1938 (Lei Geográfica do Estado Novo)



Aerofotogrametria



Mapeamento Sistemático 



Imagens de Satélite



Mapeamento de Recursos Naturais



Posicionamento global por satélite (GPS, 

GLONASS, Galileu) e popularização de 

imagens de satélite.

• Facilitou e barateou a produção de geoinformação

• O seu uso inicial ficou restrito aos profissionais de

geotecnologia.

• Novas possibilidade de aplicações da geoinformação

foram criadas, especialmente com a incorparação da

tecnologia nos celulares.

• Desenvolvimento do mapeamento colaborativo

• Aumento da presença da geoinformação no cotidiano.



Bases de dados de Geoinformação e INDE

• Produção de base de dados geoesapciais integradas.

• Necessidade da criação de padrões.

• Criação da infraestrutura nacional de dados espaciais

(INDE)



Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais -

INDE

• 64 Instituições

• Mais de 40 mil metadados

• Mais de 15 mil geosserviços



Infraestrutura Nacional de Dados Espaciais



Avanços da geotecnologia

• Aumento da disponibilidade e barateamento de

informações de sensoriamento.

• Incorporação de informações de posicionamento nos

telefones celulares

• Aumento da capacidade computacional de

processamento da geoinformação;

• Desenvolvimento de novos algoritmos para o

processamento da geoinformação.

• Popularização das plataformas VANT (Veículos Aéreos

Não Tripulados) para sensoriamento remoto



• Desenvolvimento de novas aplicações baseadas na

localização

• Transporte de pessoas

• Transporte de mercadorias

• Informações de trânsito

• Aumento da capacidade de monitoramento

ambiental

• Melhoria da eficiência da gestão urbana

• Aprimoramento da produção de estatísticas pelo

georreferenciamento da informação.

Avanços da geotecnologia – Algumas aplicações



Avanços da geotecnologia – Algumas aplicações

Exemplo: % de população com 60 anos ou mais



Considerações finais

• A geotecnologia é fundamental para o exercício da

cidadania, pois permite a população ter melhores

informações sobre a seu bairro, sua cidade, estado

e país.

• A geoinformação propicia uma melhor gestão na

administração pública e privada, pois possibilita a

visão integrada no território.


