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OBJETIVO GERAL DO CURSO: 

O Curso de Engenharia Sanitária do Centro de Educação Superior do Alto Vale do Itajaí – CEAVI, 

da UDESC/ Ibirama, objetiva formar profissionais da engenharia habilitados à preservação, ao 

controle, à avaliação, à medida e à limitação das influências negativas das atividades humanas sobre 

o meio ambiente, de modo a atender as necessidades de proteção e utilização dos recursos naturais 

de forma sustentável, aliando novas metodologias e tecnologias na exploração, uso e tratamento da 

água, nos projetos de obras de saneamento, que envolvem sistemas de abastecimento de água, 

sistemas de esgotamento sanitário, sistemas de limpeza urbana, bem como no desenvolvimento de 

políticas e ações no meio ambiente que busquem o monitoramento, o controle, a recuperação e a 

preservação da qualidade ambiental e da saúde pública. 

 

EMENTA: 

Sensoriamento Remoto. Geoprocessamento. Sistemas de Informações Geográficas – SIG. Modelo 

Digital de Terreno – MDT. Aplicações. 

 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: 

Obter conhecimento sobre as técnicas de geoprocessamento; transporte de coordenadas; 

interpretação de imagens de satélites e fotografias aéreas, para manipulação e produção de mapas 

digitais temáticos dos componentes físicos das imagens,  

 

Compreender os sistemas de informações geográficas e suas aplicações na elaboração de 
mapas computacionais temáticos, através da manipulação dos bancos de dados SIG. 
 

 



OBJETIVOS ESPECÍFICOS AS DISCIPLINA:  

 

Entender os sistemas de informações geográficas e suas aplicações, através da modelagem de 
dados georeferenciados, utilizando softwares open source de SIG. 
 

* Capacitar o aluno na manipulação de imagens e fotos de satélite; 

* Capacitar o aluno sobre as principais características operacionais de softwares open source em 

PDI e GIS. 

* Realizar exercícios práticos em laboratório, manipulando equipamentos e aplicando SIG, na 

manipulação de banco de dados e imagens de sensores remotos;  

*Capacitar o aluno na representação cartográfica de dados coletados a campo e de sensores 

remotos. 

 

CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:  

12/09 15:20 – 17:50  

19/09 15:20 – 17:50  

26/09 15:20 – 17:50  

03/10 15:20 – 17:50  

10/10 15:20 – 17:50  

17/10 15:20 – 17:50  

24/10 15:20 – 17:50 

18:00 – 20:30 
 

31/10 15:20 – 17:50 

18:00 – 20:30 

 

07/11 15:20 – 17:50  

18:00 – 20:30 

 

14/11 15:20 – 17:50  

21/11 15:20 – 17:50 

18:00 – 20:30 

 

28/11 15:20 – 17:50  

05/12 15:20 – 17:50  

06/12 INTEGRAL  

07/12 INTEGRAL  

14/11 INTEGRAL  

   
   
   

 

METODOLOGIA PROPOSTA: 

* Aulas teóricas expositivas; 

* Aulas práticas em laboratório de informática, com a utilização de softwares open source em PDI, 

GIS e CAD, e obtenção online de almanaques de rastreio e arquivos shape source. 

 

MÉTODO DE AVALIAÇÃO: 

* Interpretação de artigo científico – peso 1. 

* Provas teóricas – peso 6 



* Projeto – peso 3 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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FLORENSANO, G. Iniciação em Sensoriamento Remoto. Editora Oficina de Livros. 2007. 

 

MASCARENHAS N. D. A., VELASCO, F. R. D. Processamento Digital de Imagens, EBAI, 

1989.  

 

NOVO, E. M. L. Sensoriamento remoto: princípios e aplicações. 3. ed. Sao Paulo: Edgard 

Blucher, 2008.   

 

MASCARENHAS, N. D. A.; VELASCO, F. R. D. Processamento Digital de Imagnes, EBAI, 

1989. 

 

MOREIRA, M. Fundamentos de Sensoriamento Remoto e Metodologias de Aplicação. 1° Ed. 

Viçosa: UFV, 2005. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GEMAEL, C. Introdução ao ajustamento de observações, aplicações geodésicas. Curitiba: 

UFPR, 1994. 

 

Unidade 1 
* Definições e aplicações de geoprocessamento. 

* SIG: Conceitos e definições; estrutura, funções e componentes. 

* SIG e os métodos de entrada de dados: Mapas, Cartas, GPS, Topografia,  

Sensoriamento Remoto Imagens de Setélites e Fotografias Aéreas. 

 

Unidade 2 
* Conceitos cartográficos: Linguagem, Projeção cartográfica, Formas de representação da Terra 

Geóide, Elipsóide; Datum vertical e horizontal. Cartas topográficas. 

* Coordenadas geográficas e planas;  

* Escalas 

 

Unidade 3 
 

* Estrutura de um SIG e Dados vetoriais e matriciais.  

* Global Mapper e Spring, demonstração da interface de trabalho.  

* Importação e processamento de arqivos vetoriais e matriciais num SIG: Aquisição de imagens de 

satélite LANDSAT no INPE. 

 

Unidade 4 
* Aquisição de imagens de satélite CBERS, obtidas pelo INPE.  

*Aquisição de imagens LANDSAT georreferenciadas  e SRTM - obtidas da EMBRAPA BRASIL e 

CGIAR-CSI.  



* Criação e modelagem de um banco de dados e projeto num SIG. 

 

Unidade 5 
* Importação e processamento de dados vetoriais e matriciais no SIG. 

* Operações de contraste e criação de imagem sintética. 

* Importar dados vetoriais e recorte de plano de informação. 

* Importação e operação com dados para o MDT - Modelo Digital de Terreno. 

* Geração de imagem para o MDT, mapa de declividade e mapa hipsométrico. 

* Geração de perfil visualização 3D. 

 

Unidade 6  
* Elaboração de mapa hipsométrico 

* Projeto Final. 


