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Geomática

Geomática é um campo de atividades que, usando uma abordagem

sistemática, integra todos os meios utilizados para a aquisição e

gerenciamento de dados espaciais necessários como parte de

operações científicas, administrativas, legais e técnicas envolvidas

no processo de produção e gerenciamento de informação espacial.

Trata-se, portanto, da área tecnológica que visa à aquisição, ao

armazenamento, a análise, a disseminação e o gerenciamento de

dados espaciais.



As aplicações em geomática são bastante variadas, 
incluindo:

• levantamentos topográficos 
• cartografia
• geodésia
• mapeamento digital
• sistemas de informações geográficas
• fotogrametria
• sensoriamento remoto
• estudos ambientais
• planejamento
• engenharia
• turismo
• outras  atividades que empregam dados espacialmente 

relacionados.



http://portal.mec.gov.br/setec/arquivos/pdf/geomatic.pdf



Antiga CARTOGRAFIA
1. Cartografia
2. Técnicas de levantamento
3. Precisão cartográfica
4. Escalas utilizadas
5. Construção de mapas
6. Elementos de representação 

e generalização
7. Atualização cartográfica
8. Orientação nas cartas
9. Sistemas de coordenadas 

utilizadas
10. Convenções de cores
11. Cartografia sistemática

Programação da disciplina: ementa

Antiga Sensoriamento Remoto
1. Imagens não orbitais
2. Imagens Orbitais

Antiga Geoprocessamento
1. Introdução ao Sistema de Informações
2. Banco de dados
3. Processamento gráfico vetorial
4. Vetor x Raster

Antiga Geociências
1. Geotecnia
2. Estudos ambientais



Programação da disciplina: bibliografia

Apostilas do curso disponíveis no site curso: 

http://sites.florianopolis.ifsc.edu.br/agrimensura/download/

Disciplina Cartografia:
￫ Cartografia
￫ Noções Básicas Cartografia – IBGE

Disciplina Sensoriamento Remoto:
￫ Sensoriamento Remoto-parte1
￫ Sensoriamento Remoto-parte2

Disciplina Geoprocessamento
￫ geoprocessamento
￫ Fundamentos de Geoprocessamento
￫ Noções Básicas Sobre Geoprocessamento



Programação da disciplina: bibliografia

• As apresentações serão disponibilizadas no site do 
curso no dia seguinte a aula.

• Outros manuais e tutoriais serão disponibilizados 
digitalmente, durante as aulas e/ou pela página do 
curso e/ou disciplina.



As aulas práticas de cartografia digital,
geoprocessamento, fotointerpretação e
processamento de imagens radar e satélite,
serão com os sistemas:

Quantun GIS
Bibliografia e programas disponíveis para download em:

http://qgisbrasil.wordpress.com/

Spring – Sistema de Processamento de informações 

Georeferenciadas
Bibliografia e programas disponíveis para download em:

http://www.dpi.inpe.br/spring/portugues/index.html

Programação da disciplina: bibliografia



Programação: avaliações

• Serão feitas duas avaliações escritas, nas 10ª e 19ª semanas
de aulas (outubro e dezembro)

Ainda serão elaborados trabalhos práticos nos seguintes temas:

1. Prática em Cartografia Digital

2. Fotointerpretação e elaboração de overlay com uso de

estereoscópio (fotografias analógicas)

3. Fotointerpretação, manipulação de MDS e MDT (fotografias digitais)

4. Criação e montagem de banco de dados geoespaciais + análise

espacial

5. Tratamento digital de imagens de radar (mapas relevo, hipsométrico,

sombreamento)

6. Tratamento digital de imagens de satélite (registro, contraste,

técnicas de realce, operações aritméticas e classificação)



Programação: saída de campo
Com data, local e duração a ser definida em conjunto com a 

turma.

As atividades durante a viagem de campo visam:

• a integração dos alunos, professores e turmas,

• a utilização prática de equipamentos de aquisição de

informações geoespaciais

• A verificação de assinaturas espectrais de alvos identificados

em imagens de satélite

• Prática de orientação por carta, em diversas escalas e terrenos

• Visualização de ocorrências naturais (geológicas,

geomorfológicas, pedológicas, ecossistêmicas) importantes

para o entendimento da paisagem do Estado de SC



Saída de campo:

Sugestão...
Itinerário: Trecho de Florianópolis a Urubici , com
uma pernoite nesta cidade, em albergue a ser
definido

Datas: sábado e domingo no mês de novembro ou
dezembro (ver calendário)

Custos: Os custos de alimentação e pernoite
correrão por conta dos alunos

A viagem de campo só ocorrerá,  se a turma 
concordar de maneira maioritariamente.



1ª aula: cartografia.
Novo ppt.

FIM



QUANTUN GIS  - INTRODUÇÃO AO USO

A ementa descrita a seguir será apresentada durante os dois dias curso, 
com intensa exposição conceitual sobre os tópicos abordados e atividades 
práticas comuns em Sistemas de Informações Geográficas (SIG).

1. Introdução ao Geoprocessamento com Softwares Livres;
2. QGIS – Um robusto software para SIG
3. A amigável interface do QGIS
4. Inicialização de Projetos no QGIS
5. Seleção e consultas de dados em SIG
6. Opções de Simbologia e Rotulação
7. Elaboração de Mapas Temáticos
8. Manipulação da Tabela de Atributos
9. Edição de Atributos
10. Criação e configuração de Hiperlinks
11. Como unir Tabelas de dados
12. Métodos de cálculo de Áreas e Distâncias
13. Geração de camada a partir de Coordenadas
14. Extração de Coordenadas
15. Introdução à Análise Espacial
16. Integração com Base de Dados Geográfico
17. Produção de Mapas para Impressão (Layout)




