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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Agronomia 

 

Unidade Curricular:       – Sistemas de Informação Geográfica 

Ano 2 Semestre 3 Área CNAEF: 443 ECTS: 5,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: Luis Miguel Pinheiro da Luz 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 
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teórico-
prático 
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prático e 

laboratorial 
(PL) 
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de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

125       60                                     65 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não Aplicável 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Introduzir os mecanismos que suportam a implementação e o uso de Sistemas de Informação Geográfica, bem como os 
conceitos sobre os métodos de representação, gestão e análise de dados armazenados neste tipo de Sistemas (ou Dados 
Espaciais), permitindo igualmente compreender a utilidade que os referidos sistemas têm no seu tratamento, cuja principal 
característica é a manipulação de informação georreferenciada. Introduzir diversas abordagens temáticas relativas à utilização 
dos Sistemas de Informação Geográfica em diversas áreas profissionais, em particular na Área da Agronomia. Introduzir as 
ideias base que possibilitem a compreensão da utilidade que este tipo de sistemas apresenta, em especial no apoio à decisão, 
bem como a necessidade em avaliar as vantagens/desvantagens da sua implementação. 

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Elementos de topografia e cartografia; Introdução à Ciência de Informação Geográfica; Modelação Geográfica e Modelos de 
Dados Geográficos; Modelos Vectoriais; Modelos Matriciais; Análise Espacial em Sistemas Vectoriais: Análise Espacial em 
Sistemas Matriciais: Recolha de informação espacial. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

Os Alunos começam por tomar contacto com conceitos generalistas relacionados com a geodesia e a cartografia/topografia e 
com o uso de informação georreferenciada. A implementação e uso concreto de Sistemas de Informação Geográfica serão 
conseguidos de projetos feitos em aula e em grupo. Ao Aluno será apresentada a forma de caracterizar a informação 
georreferenciada, utilizando as técnicas de modelação da informação georreferenciada. As técnicas de manipulação da 
informação georreferenciada são apresentadas assim como a apresentação dos casos práticos em diversas áreas profissionais, 
nomeadamente na área da Agricultura. Finalmente, serão abordadas a utilidade que este tipo os sistemas apresenta, em 
especial no apoio à decisão, bem como a necessidade em avaliar as vantagens/desvantagens da sua implementação.      

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Ao longo das aulas os alunos irão realizar projetos, em grupo, que resolvam problemas na área da agronomia, usando os 
sistemas de informação geográfica. Ao longo da realização desses projetos irão deparar-se com problemas que os irão levar a 
aprofundar técnicas de análise espacial e com isso a entenderem as diferentes as vantagens e desvantagens que cada modelo 
de dados (vectorial e raster) têm.  

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

O objetivo fundamental educacional da Unidade Curricular é levar o Aluno a conceber com sucesso um sistema de geo-
processamento, que permita tratar eficientemente um conjunto de informação georreferenciada. Para alcançar este objetivo, o 
Aluno desenvolve todo o seu trabalho realizado ao longo das aulas de prática de laboratório num ambiente de geo-
processamento. Neste ambiente o Aluno implementa as necessárias funções de análise espacial, quer em modelo vetorial de 
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dados espaciais, quer em modelo de dados matricial. Para além das funções de análise de dados espaciais fornecidas pelo 
próprio ambiente ArcGis. Alcançam-se, deste modo, todos os objetivos da aprendizagem da Unidade Curricular, pois através da 
implementação de um pequeno sistema de geo-processamento, o Aluno percebe as funções a usar para realizar as análises 
espaciais e ao realizar um trabalho de investigação sobre o uso de Sistemas de Informação Geográfica na Agricultura, 
identificará as vantagens e desvantagens que daí decorrem, para uma gestão adequada dos dados espaciais tratados que 
conduza ao apoio a uma tomada de decisão. Através do teste escrito, pretende-se que o aluno saiba explicitar, de forma clara, a 
matéria apreendida. 

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 

A avaliação corresponderá à realização de um projeto de análise de informação georreferenciada em trabalho de grupo de dois 
Alunos, para um tema à escolha do grupo e um trabalho de investigação (feito também em grupo de dois) sobre o uso de 
Sistemas de Informação Geográfica na Agricultura. Há ainda um pequeno teste escrito (de consulta) que vale 20% da nota final. 
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