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Análises Quantitativas Espaciais (MCTA 003) 

CH – 60 CRÉDITOS - 4 

Ementa: 
Suporte para compreensão e realização de análises espaciais. Será dada ênfase a: análise 
espacial versus  análise não espacial; tipos  de fenômenos  e relações  espaciais;conceitos 
gerais em análises de dados espaciais; métodos para distribuição de pontos; medidas de 
tendência central e dispersão espacial; análise de tendência de superfície; cruzamento de 
dados categóricos; teoria da regressão logística e modelos de regressão de Poisson. 

 

Processamento Digital de Imagens -PDI (MCTA 016) 

CH – 60 CRÉDITOS - 4 

Ementa: 
Serão abordados: caracterísicas das imagens digitais de sensoriamento remoto; Correção 
geométrica e registro de imagens; Correções radiométricas e atmosféricas; Histograma das 
imagens e realce de contraste; Cor no PDI; Filtragens nos domínios da frequência e do espaço; 
Operações aritiméticas com imagens; Transformação ihs-rgb e vice-versa; Classificação de 
imagens; Análise por principais componentes; e, Realce por decorrelação. 

 
Modelagem em Ambiente SIG (MCTA 018) 

CH – 60 CRÉDITOS - 4 

Ementa: 
Os temas abordados nessa disciplina visam auxiliar no desenvolvimento de técnicas e 
abstrações que sejam capazes de representar adequadamente fenômenos espaço- temporais, 
permitindo realizar simulações de processos do mundo real. Serão enfocados: Técnicas de 
Inferência Espacial; Modelos teóricos e empíricos; Modelos baseados no conhecimento e nos 
dados; Simultaneidade booleana; Possibilidade fuzzy; Probabilidade 
bayesiana; Regressão logística; Redes neurais artificiais; e, Sistemas especializados. 

 

Ecologia de Paisagens (MCTA 021) 

CH – 60 CRÉDITOS - 4 

Ementa: 
É importante conhecer a paisagem como elemento modelador dos processos ecológicos, o 
entendimento do funcionamento dos ecossistemas em grande escala é fundamental para 
modelagens ambientais. Para compreender estas questões a disciplina tratará de: 
Desenvolvimento do conceito da Paisagem como elemento dos processos ecológicos; 
diferentes correntes teóricas; ferramentas de análise da paisagem (Sensoriamento Remoto e 
SIG); modelos dos padrões de paisagem; análise quantitativa dos elementos da paisagem; 
elucidação de padrões da estrutura espacial do meio ambiente e sua importância nos processos 
ecológicos; usar os fundamentos conceituais da abordagem espacial explícita no estudo das 
perturbações naturais e no efeito da paisagem na estrutura das populações e comunidades 
naturais; aplicação em modelagem de problemas ecológicos e ambientais (desmatamento, 
fragmentação, estratégia de conservação e manejo de espécies e ecossistemas) e no 
ordenamento ecológico junto às comunidades tradicionais/locais; e,estudar os fatores 
humanos, institucionais, demográficos e ambientais que permeiam a dinâmica da paisagem 
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História Ambiental (MCTA 027) 

CH – 60 CRÉDITOS - 4 

Ementa: 
Contemplará a visão do ambiente com questão interdisciplinar, com foco na evolução do 
ambiente a partir da ocupação humana, plurimetodológica, refletindo como enriquecer  a 
compreensão a partir de diferentes formas de abordagem, a partir dos trabalhos de cada 
discente. Abordará: Conceitos de história ambiental; o encontro entre as ciências sociais e as 
ciências naturais; espaço multi-inter disciplinar; metodologias utilizadas a partir do meio físico, 
observacionais e de base documental histórica e socioeconômica; evolução humana e os 
efeitos ambientais da sua ação no planeta; reconstrução ambiental histórica. Finalizando com 
estudos de caso e trabalhos práticos que auxiliaram a discutir as interfaces do conhecimento. 

 

Cartografia Digital (MCTA 031) 

CH – 60 CRÉDITOS - 4 

Ementa: 

Evolução Histórica; Vantagens e Desvantagens do emprego do Computador; 
Formatos de Dados; Estruturas de dados geográficos; Fontes e formas de 
aquisição de dados; Base de Dados Digitais; Cartografia Digital X Sistema de 
Informação Geográfica Produção Cartográfica. Construção de Mapas: 
Planejamento; Elementos Gráficos Constituintes; Simbologia; Orientação; 
Escala; Legenda; PEC; Georreferenciamento e Vetorização de dados 
cartográficos Limitações Técnicas; Condições de uso; Cartografia em ambiente 
computacional; Infraestrutura de dados espaciais e edição de bases 
cartográficas 

 

Geoquímica Ambiental (MCTA 033) 

CH – 60 CRÉDITOS - 4 

Ementa: 
Estuda comportamento de substâncias químicas existentes e introduzidas no ambiente a partir 
dos ciclos naturais, detalhando elementos principais e alguns traços, importantes por seu efeito 
ambiental. Ciclos geoquímicos naturais na atmosfera, hidrosfera, biosfera e solo- sedimento, 
interatividade com elementos pre-existentes, química das dissoluções naturais e os efeitos de 
variáveis como pH, na mobilidade e dispersão secundária no meio ambiente. 

 

Estatística Aplicada II (MCTA 044) 

CH – 60 CRÉDITOS - 4 

Ementa: 

Amostragem. Testes paramétricos para amostras independentes. Teste para amostras 
emparelhadas. Testes não paramétricos. Modelos de regressão lineares 
generalizados. Análise de séries temporais. 

 

 

 

 

Sistemas Complexos Aplicado às Ciências Naturais e da Terra I (MCTA 045) 
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CH – 60 CRÉDITOS - 4 

Ementa: 

Introdução às características e conceitos básicos dos Sistemas Complexos. Definição, 
características e classificação de sistemas dinâmicos lineares e não- lineares. Bacias 
de Atração, Modelo de Lorentz, Mapas de contorno em uma e duas dimensões. 
Complexidade e leis de escala. Modelando Sistemas Complexos por simulações e 
experimentos virtuais. Introdução ao conceito de autômatos celulares como modelos 
discretos de complexidade. Fractais: introdução, definições e exemplos. Caos: 
introdução, diagnóstico e experimentos. Criticalidade auto- organizada e 
adaptabilidade. Modelando Sistemas Complexos. 

 

 

Ecossistemas Costeiros (MCTA 047) 

CH – 60 CRÉDITOS - 4 

Ementa: 

Ambientes marinhos e costeiros. Interações continente Interfaces e diversidade de 
habitats e ecossistemas costeiros. Usos múltiplos e impactos antrópicos. Ocupação da 
Zona Costeira e da Plataforma Continental. Territórios tradicionais e adaptações às 
mudanças globais. Áreas e ações prioritárias para a conservação, uso sustentável e 
repartição de benefícios da biodiversidade costeira e marinha no Brasil. 
Gerenciamento Costeiro. Sistemas de observação e geotecnologia aplicada. 

 


