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 EMENTA 
Sensores Remotos e Interpretação de imagens, noções básicas de fotogrametria, fatores e elementos envolvidos 
na análise visual de fotografias aéreas, trabalho prático: Mapeamento de cobertura e uso terra utilizando 
aerofotos. 

 OBJETIVOS 
Capacitar o estudante com conhecimentos básicos sobre fotogrametria, diferentes sensores remotos aéreos e 
seus produtos, assim como capacitá-lo para efetuar a análise visual de aerofotos com a finalidade de mapear a 
cobertura e uso da terra. 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 
UNIDADE I - INTRODUÇÃO À ANÁLISE DE IMAGENS NO CONTEXTO GEOGRÁFICO  

1.1. O espaço geográfico e a área de abrangência das imagens 
1.2. A paisagem e os elementos visuais, invisíveis e intangíveis  
1.3. Os muitos territórios e o caráter estático das imagens  
1.4. As imagens como meio para regionalizar 
1.5. O Lugar nas imagens  
 

UNIDADE II – NOÇÕES BÁSICAS DE FOTOGRAMETRIA E SUA APLICAÇÃO NA GEOGRAFIA  
2.1. Histórico, conceito e objetivo da Fotogrametria;  
2.2. Aplicações das fotografias aéreas na Geografia;  
2.3. Fotogrametria Analógica x Analítica x Digital;  
2.4. Tipos, qualidade e geometria das fotografias aéreas;  
2.5. A questão da Escala nas fotografias aéreas;  
2.6. Etapas de um voo aerofotogramétrico;  
2.7. Etapas do mapeamento aerofotogramétrico digital;  
2.8. Produtos do levantamento aerofotogramétrico: fotoíndice, mosaico, fotocarta, ortofotocarta e 
carta.  
 

UNIDADE III - SENSORIAMENTO REMOTO E ANÁLISE DE IMAGENS  
3.1. Conceito, origem e aplicação do Sensoriamento Remoto  
3.2. Introdução à Radiação e Espectro eletromagnético, à Radiometria e ao Comportamento 
Espectral de alvos 
3.3. Os principais sensores remotos a bordo de aeronaves da atualidade:  

3.3.1. Veículos aéreos não tripulados (VANTs) e drones 
3.4. Classificação dos sensores segundo a formação de imagens  
3.5. O processo cartográfico aplicado à análise de imagens  
3.6. Levantamento indireto de dados para mapeamento: 

3.6.1. Nível de aquisição: in loco, laboratório, aéreo e orbital 
3.6.2. Sensores: RADAR, LIDAR, câmera aerofotogramétrica, outros 
  

UNIDADE IV - ANÁLISE VISUAL DE IMAGENS  
4.1. O processo de análise visual de imagens  

4.1.1. Pertinência com a análise geográfica 
4.1.2. Chaves de interpretação  

4.2. Análise de imagens aplicada à fotografias aéreas (analógicas):  
4.2.1. Estereoscopia, visão estereoscópica e fatores que a afetam  
4.2.2. Utilização de estereoscópios e computadores na análise visual  
4.2.3. Especificidades da análise visual de subsídios analógicos: qualidade do trabalho e o 
elemento humano 

4.3. Análise de imagens aplicada à imagens digitais:  



4.3.1. Ambiente de Sistema de Informações Geográficas (SIG)  
4.3.2. Especificidades da análise visual de subsídios digitais: registro e georreferenciamento, 
e composições coloridas  

 
UNIDADE V - PRÁTICA DE ANÁLISE VISUAL DE FOTOGRAFIAS AÉREAS  

5.1. O mapeamento de uso e cobertura da Terra  
5.2. Planejamento e desenvolvimento de trabalho de análise visual de imagens para o 
mapeamento de Uso e Cobertura da Terra.  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA – Encontra-se na bu.ufsc.br ou serão enviadas em capítulos por .pdf 

1. AMERICAN SOCIETY OF PHOTOGRAMMETRY. Manual of photogrametry. FallsChurch, 1966. Vol. I e II 
2. ANDERSON, P. S. Fundamentos para Fotointerpretação. Rio de Janeiro: SBC, 1982. 
3. LOCH, C.; LAPOLLI, E. M. Elementos básicos da fotogrametria e sua utilização prática. Florianópolis: UFSC, 2ª 

edição, 1989. 
4. LOCH, C. A interpretação de imagens aéreas: noções básicas e algumas aplicações nos campos profissionais. 

Florianópolis: UFSC, 2ª edição, 1989 
5. STRENBERG, C. H. Manual de fotografia aérea. Barcelona: OMEGA, 1975 
6. E outras que surgirem no decorrer da disciplina. 

               BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

7. BITENCOURT, J.  Fotogrametria. Curitiba. 1999. 
8. BRANDALIZE, Maria C. B. A qualidade cartográfica dos resultados do laserscanner aerotransportado. Florianópolis, 

2004, 240 p. Tese (Doutorado em Engenharia Civil). Eng. Civil - Universidade Federal de Santa Catarina, 2004. 
9. INPE - Instituto de Pesquisas Espaciais. Curso de Treinamento: introdução às técnicas de sensoriamento remoto 

e aplicações. São José dos Campos, 1980. 
10. NASCIMENTO, Rosemy da S..Atlas ambiental de Florianópolis. Florianópolis: Ed. Instituto Larus, 2001.  
11. NOVO, Evelyn. Sensoriamento Remoto: princípios e aplicações. São Paulo: BLUCHER,1989. 
12. Photogrammetric Engineering and Remot Sensing (periódicos). 
13. RAMOS, Christhiane da S.. Visualização cartográfica e cartografia multimídia- conceitos e tecnologias. São Paulo, 

Unesp,2005. 
14. SCHÄFER, A. G. Aplicação de produtos Fotogramétricos e do sensor Laser Scanner em projetos rodoviários - 

estudo de caso: trecho da SC-414. Florianópolis, 2004, 120 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Civil), Programa 

de Pós-graduação em Engenharia Civil - Universidade Federal de Santa Catarina, 2004.  
15. . E outras que surgirem no decorrer da disciplina. 

 SÍTIOS  

1. http://www.ibge.gov.br/ 
2. www.dgi.inpe.br 
3. https://www.cnpm.embrapa.br/projetos/relevobr/ 
4. http://www.cartografiaescolar.ufsc.br 
5. http://www.ufrgs.br/engcart/PDASR/sensores.html  
6. http://geo.pmf.sc.gov.br/ 
7. http://sigsc.sds.sc.gov.br/ 
E outros sugeridos no decorrer da disciplina 

                                  METODOLOGIA  

A disciplina será ministrada através da teoria e prática em sala de aula e no Laboratório de Cartografia Analógica. Na parte teórica 
serão apresentados conceitos e metodologias (técnicas, métodos e materiais) inerentes ao conteúdo programático. Nas aulas 
práticas serão desenvolvidas atividades individuais e em grupo, orientados pela professora. Em ambas, poderão ser empregadas: 
aulas expositivas dialogadas; estudos dirigidos em sala de aula; resolução de exercícios; fotointerpretação de fotografias aéreas e 
imagens de satélite; esporadicamente, atividades à distância por meio da plataforma Moodle; entre outras que poderão surgir ao 
longo da aplicação da disciplina utilizando-se do quadro-branco, multimídias, referências bibliográficas e cartográficas, 
equipamentos analógicos e digitais. 

                       AVALIAÇÃO  

A avaliação será obtida através dos conteúdos programáticos desenvolvidos, constando de: Seminário em grupo (peso 

10,0), uma prova escrita individual (peso 10,0) e um relatório referente à prática de análise visual das aerofotos (peso 10,0), que 
deverá ser elaborado segundo as normas da ABNT e orientado pela professora. A nota final será proveniente da média das três 
avaliações. Será considerado aprovado(a) o(a) aluno(a) que obtiver a média igual ou superior a 6,0 e reprovado se obtiver média 
inferior a 6,0 e/ou frequência inferior a 75%. O aluno deverá estar presente em 75% das atividades, tendo, assim, o direito a faltar 

até 25% considerando o total das atividades presenciais. Esta norma está em conformidade com o Parágrafo 2º, Seção I, 
da Frequência e do Aproveitamento, Capítulo IV – Do Rendimento Escolar, RESOLUÇÃO Nº 17/CUn/97, de 30 de 
setembro de 1997. 
 

Datas previstas para as avaliações: - Seminários: 29/08/17 e 31/08/17; - Prova escrita: 17/10/17; e – Entrega do 
Relatório: 23/11; Recuperação final: 07/12/17. Estas datas poderão sofrer alterações dependendo do andamento 
da disciplina. 
 

OBS: O(a) aluno(a) que, por motivo justificado previsto na legislação, não realizar uma das avaliações, deverá, até 72 
horas após a data de realização da avaliação, requerer junto à Secretaria do Curso de Geografia a realização de uma 
avaliação substitutiva, a qual será efetuada em data acordada com a professora. Na hipótese de um aluno (a) 
necessitar de recuperação, essa ocorrerá somente ao final do semestre, sendo que esta contemplará todo o 
conteúdo ministrado durante o semestre. Nestes casos, a nota final será calculada através da média aritmética entre 
a média das notas das avaliações parciais e da nota obtida na recuperação. 
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