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Metodologia e Procedimentos:
Aulas expositivas sobre o conteúdo teórico e aulas práticas de laboratório. Como suporte as
aulas será recomendada a leitura de capítulos de livros e artigos científicos. Para o devido
acompanhamento da matéria abordada em sala de aula, os slides das aulas e material de apoio
no formato digital serão disponibilizados aos alunos através da página da disciplina na internet
(www.sead.furg.br).
Características:
Duração: semestral
Sistema de Avaliação:
Semestre de oferecimento: I
Carga Horária Total (em horas): 30h
Total de aulas por semana: 2
Créditos: 2
Ementa:
Conceitos básicos de sensoriamento remoto por radar. Radar de abertura sintética (SAR).
Sistemas sensores. Processamento digital e classificação de imagens de radar. Aplicações no
estudo das zonas costeiras, oceanos e criosfera.
Objetivos:
Proporcionar aos pós-graduandos, tanto em nível de mestrado como doutorado, o conhecimento
básico sobre os radares de abertura sintética, além de capacitá-los para o processamento e
classificação de imagens desses sensores para estudos das zonas costeiras, oceanos e
criosfera.
Conteúdos:
Introdução a disciplina. Revisão de Conceitos de Sensoriamento Remoto.
Princípios de sensoriamento remoto por radar. Radar de abertura sintética (SAR). Geometria do
imageamento SAR.
Características do sinal medido por sensores SAR (retroespalhamento).

Sistemas sensores. Política de distribuição de dados das agências espaciais. Catálogos de
imagens.
Calibração radiométrica. Retroespalhamento de diversos alvos da superfície terrestre.
Propriedades e filtragem do speckle.
Correções geométricas em imagens SAR.
Classificação e segmentação de imagens SAR.
Aplicações no estudo das zonas costeiras, oceanos e criosfera.
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