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Sabe-se que, por falta de uma maior divulgação, muitos trabalhos 

acadêmicos oriundos da conclusão de cursos, seja de graduação e mesmo de 

pós-graduação (lato e stricto sensu), ficam restritos a seus autores e bancas de 

avaliação, deixando uma grande parcela da sociedade sem acesso a eles, pelo 

desconhecimento de sua existência. Dessa forma, o grande esforço do(s) 

autor(es) na produção de seu(s) trabalho(s) deixa de ser (re)conhecido. Esse 

fato, que é muito comum no meio acadêmico, precisa ser modificado de forma 

a dar-se uma maior visibilidade ao conhecimento produzido. Hoje, existem 

formas baratas e eficazes para essas divulgações.

Nesse sentido, parabenizo a prof.ª Dr.ª Valdira de Caldas Brito Vieira 

e o servidor Rômulo Oliveira Barros, pela iniciativa de organizarem e 

divulgarem um livro com os trabalhos acadêmicos de alunos do Curso 

Superior de Tecnologia em Geoprocessamento e do Curso de Especialização 

em Geoprocessamento, do Instituto Federal de Educação, Ciência e 

Tecnologia do Piauí – IFPI, Campus Teresina Central.

O esforço acadêmico dos envolvidos, que resultou em trabalhos de 

pesquisas com temáticas diversas, campos de aplicações variados e espaços 

geográficos de ocorrência diversificados, todos evidenciando o uso das 

tecnologias de geoprocessamento e sensoriamento remoto, passa a ser objeto 

de conhecimento para quem é da área e/ou tem interesse nos assuntos tratados.

Assim, o livro “APLICAÇÕES DE GEOPROCESSAMENTO E 

SENSORIAMENTO REMOTO: coletânea de trabalhos acadêmicos” 

contempla várias temáticas, campos de aplicação e distribuição geográfica 

diversa, para uso dessas tecnologias. Além disso, destaco, como um grande 

diferencial também, o fato de os organizadores do livro acolherem trabalhos 

tanto de alunos de especialização, quanto de graduação em 

Geoprocessamento do IFPI. Isso demonstra, por um lado, a grande 

sensibilidade dos organizadores e, de outro, a qualidade dos trabalhos. Por 

esse motivo, já considero o livro um sucesso.

Agrupados em duas categorias acadêmicas – graduação e 

especialização -, os trabalhos de acadêmicos de graduação, contidos no livro, 

abrangem temáticas, como: posicionamento pelo GNSS, classificação de 

imagens, cobertura vegetal, hidroclima, análise ambiental, planejamento 

espacial. Por outro lado, os trabalhos de acadêmicos de especialização 

incluem estudos sobre impactos geográficos, pedologia e aptidão agrícola de 

terras, coberturas vegetais e mapeamento de terras.



Portanto, essa diversidade temática resultou em trabalhos que aqui 
expressam o uso e aplicações das tecnologias em geoprocessamento e 
sensoriamento remoto, nos campos do georreferenciamento, comparação de 
métodos para classificação de imagens, avaliação na mudança de cobertura 
vegetal, diagnóstico hidroclimático, aplicação dos produtos LANDSAT, 
suscetibilidade erosiva, uso de NDVI e TST, determinação de impactos 
geográficos, levantamentos pedológicos com avaliação de aptidão agrícola, 
transformações de coberturas vegetais e mapeamento de terras.

Além da diversidade temática, os trabalhos contidos neste livro 
caracterizam-se por apresentar uma abrangência geográfica que se estende por 
várias partes do Estado do Piauí e até fora dele. Entretanto, não se trata de uma 
obra regional, visto que o uso e aplicação das tecnologias de geoprocessamento 
e sensoriamento remoto são globais. Assim, são objetos dos estudos aqui 
reunidos que demonstram a sua abrangência geográfica: a Floresta Nacional de 
Palmares, no município de Altos-PI; a Fazenda Chapada Grande, no município 
de Regeneração-PI; o Riacho do Gavião, no município de Teresina-PI; o 
município de Pedro II; o município de Tanque do Piauí; a Bacia do Rio Canindé 
– PI; o município de Presidente Dutra – Ma; a Barragem de Algodões, no 
município de Cocal-PI; o Assentamento Marrecas, no município de São João 
do Piauí; o município de Salvador – BA; o Território dos Cocais – PI; o 
município de Teresina –PI; e o município de Cajueiro da Praia – PI.

Ressalto a grande importância desta obra para o campo do uso e 
aplicação das tecnologias do geoprocessamento e do sensoriamento remoto, 
pois, sem sombra de dúvidas, o livro ajuda a preencher lacunas nesse campo do 
conhecimento, possibilitando a divulgação das áreas focalizadas e trazendo ao 
debate temas e problemas comuns, mas atuais e de grande valia. Por se 
configurar como área de aplicação, alguns resultados obtidos ajudarão os 
tomadores de decisões a se valerem do conhecimento técnico e científico 
presentes nos trabalhos, como forma de acertarem nas suas escolhas.

A prof.ª Dra.ª Valdira de Caldas Brito Vieira e Rômulo Oliveira Barros 
foram muito felizes nessa empreitada, haja vista a abrangência e diversidade da 
obra. Além da riqueza temática, o orgulho dos autores dos trabalhos presentes 
na obra será, certamente, uma energia motivadora para a continuidade e o 
aprofundamento de novos estudos. 

A grandeza da obra não está presente só no seu conteúdo, mas, 
acredito, na felicidade de todos que a viram nascer, crescer e agora tornar-se 
pública. A comunidade usuária das tecnologias de geoprocessamento e 
sensoriamento remoto agradece a todos vocês.

Dr. Paulo Henrique Gomes de Lima
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Produção Alimentícia, do qual faz parte o Curso Superior 

de Tecnologia em Geoprocessamento. Presta auxílio a cinco 
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Graduada em Engenharia Agronômica pela Universidade Federal do 

Piauí, Mestrado e Doutorado em Agronomia (Agricultura) pela 

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, Pós-

Doutorado em Sensoriamento Remoto no Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais - INPE. É Coordenadora do curso de Tecnologia 

em Geoprocessamento e do Curso de Especialização do em 

Geoprocessamento: teorias e aplicações do Instituto Federal do 

Piauí. Tem experiência na área de Geociências com ênfase em 

Sensoriamento Remoto, atuando principalmente nos seguintes 

temas: processamento digital de imagens de satélite, sensoriamento 

remoto para análise ambiental.  Foi Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-

Graduação da Universidade Estadual do Piauí, Diretora de Pesquisa 

da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Piauí, Pró-Reitora de 

Pesquisa e Inovação do Instituto Federal do Piauí, Membro Fundador 

da Academia de Ciências do Piauí e da Fundação AGENTE para o 

desenvolvimento do agronegócio. 



O uso do Sensoriamento Remoto e o Geoprocessamento na obtenção e tratamento das 

informações geográficas tem provocado uma grande demanda na formação de 

profissionais habilitados nessas áreas do conhecimento. A área de Geoprocessamento, 

como curso superior e de pós-graduação, é relativamente nova no Brasil, especialmente 

no Piauí. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí - IFPI, atento às 

exigências cada vez mais prementes do mercado de trabalho por profissionais altamente 

qualificados, criou o curso de Tecnologia em Geoprocessamento e, posteriormente, 

o curso de especialização em Geoprocessamento: fundamentos e aplicações, 

visando a formação de recursos humanos para atender àqueles setores que necessitam 

do geoprocessamento para o planejamento e gestão do ambiente urbano, incluindo sua 

área de expansão ou questões relacionadas ao monitoramento ambiental e tecnologia de 

precisão na agricultura e outros.

Este livro apresenta o resultado dos trabalhos acadêmicos realizados por alunos e 

professores desses dois cursos. A primeira parte contempla os artigos selecionados no 

âmbito da pós-graduação e a segunda parte apresenta os artigos dos alunos do curso de 

graduação, produzidos como parte de disciplinas e do programa institucional de iniciação 

científica – PIBIC.


