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I. Código; 
A definir 
 
II. Título; 
Mapeamento e Modelagem para Mineração com o uso de VANTs 
 
III. Número de créditos / carga horária; 
45 h - 3 créditos 
 
IV. Súmula/ementa; 

Conceitos sobre técnicas de levantamento topográfico convencional, conceitos sobre sistemas de 
navegação global por satélite, conceitos sobre aerofotogrametria digital, conceitos sobre tipos de VANTs 
(Veículos Aéreos Não Tripulados). Teoria e prática para levantamentos e restituição topográfica, mapeamento 
e modelagem de terreno e interpretação de feições com o uso de sensores transportados em VANTs. 

 
V. Objetivos; 

Capacitar alunos de pós-graduação em nível de mestrado e/ou doutorado a compreender os 
conceitos de aerofogrametria digital com sensores não métricos, capacitar os alunos no uso de técnicas 
modernas de levantamento topográfico através de sensoriamento remoto. 
 
VI. Programa (conteúdo) 
 

Dia Conteúdo 

1 Conceitos sobre técnicas convencionais de topografia, Conceitos de fotogrametria 

2 Conceitos GNSS, conceitos sobre VANTs 

3 Conceitos sobre pilotagem e legislação vigente, prática de pilotagem em ambiente de simulação 

4 Levantamento de campo, captura de pontos de controle, processamento de imagens 

5 Processamento de imagens e validação de resultados e classificação dos produtos frente aos 
padrões de exatidão cartográfica 

 
 
VII. Método de trabalho (principais atividades); 
Aulas expositivas, aulas práticas com aplicação computacional em simuladores e programas de 
processamento e em campo com aeronaves. 
 
 
VIII. Procedimentos e/ou critérios de avaliação; 
A disciplina será avaliada por trabalhos desenvolvidos durante as aulas teóricas e práticas contemplando os 
conteúdos a serem avaliados dentro de uma prova final complementado por um trabalho prático com os 
tópicos distribuídos na primeira aula a serem apresentados em um tempo de 30min. O conceito final será 
atribuído considerando a fórmula abaixo: 
 
NF = T1*0.2+ PT*0.3+ T2*0.5 
Onde: 
NF: nota final 
P: Prova teórica 
 
Obs. Se a disciplina for ministrada em caráter intensivo a nota será composta apenas por uma prova de 
conhecimentos específicos a ser aplicada no último dia de aula com peso de 40% da nota e pelos trabalhos 
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práticos designados aos alunos ou grupos de alunos a serem entregues em data a definir dentro do prazo de 
encerramento do trimestre letivo corrente conforme calendário acadêmico do PPGEM. 
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X. Pré-requisitos; 
Não possui 
 
XI. Docente responsável; 
Rodrigo Peroni 
 


