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GEOPROCESSAMENTO 2000
INTRODUÇÃO AO SENSORIAMENTO REMOTO
Definição: A disciplina científica que junta os conhecimentos e técnicas usadas para a observação, a análise, a interpretação e
a gestão do espaço terrestre usando medidas adquiridas a partir de plataformas aéreas, espaciais, terrestre ou marítimas
(COMITAS, 1988).
Quais técnicas podem ser incorporadas?
•

Fotografias de processo químico: aéreas, preto & branco, colorida, infravermelho, oblique(?), fotos com câmara métrica, qualquer
foto (?), …

•

Medições a distância: radiométricas, espectrais, magnéticas (?), eletromagnéticas (?), gravimetria (?), …

•

Medições sonoras: sonar (?), sonar lateral (imageador), batímetro (?), microfone (???), …

•

Imagens digitais: de satélite meteorológicos ou de observação terrestre, aéreas, radar lateral, lidar, …

Quais outras definições você achou na literatura?

O que pensar da definição do Sensoriamento Remoto como macroscópio da humanidade?
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Anatomia de uma imagem
Imagem do satélite IKONOS do Centro de Buenos Aires com uma resolução de 1 metro! Note
o quadro branco a direita na parte inferior.

Quais são
marcantes?

as

feições

mais

Quais
são
as
principais
diferenças de uma foto aérea?
Os tons de cinza correspondem
ao esperado?
A que hora foi adquirida a
imagem?
Que dia da semana?
O que podemos comentar a
respeito da geometria da
imagem?
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Anatomia de uma imagem
Parte da imagem de Buenos Aires com uma resolução de 1 metro! Note o quadro branco a
direita no meio.

Quais
são
os
reconhecíveis?

Qual é a
sombras?

elementos

importância

das

Sem a imagem precedente, você
saberia dizer o que representa?

Como você interpreta a feição
indicada com uma seta?

Anatomia de uma imagem
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Parte da imagem de Buenos Aires composta de 9 X 9 pixels

149
148
150
143
132
130
124
115
105

a)

b)
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154 149 140
145 141 133
149 137 119
142 126 100
132 118 97
133 127 108
131 131 115
120 124 120
109 113 107

132 132
118 125
101 117
77 98
70 83
86 87
102 95
111 102
103 93

125
105
95
90
92
100
107
98
82

124
104
93
96
104
107
105
83
57

133
122
112
108
105
96
85
69
44

Quais
são
os
objetos
possivelmente
encontrados
nesta pequena área?

Esta pequena área corresponde
quase a um pixel do satélite
SPOT; qual seria o valor deste
pixel (consultar o histograma)?

Porque será que o segundo pixel
(154) é mais claro que os dois
vizinhos
(a
direita
e
a
esquerda)?
A resposta pode ser uma das
duas opções a esquerda?

4

Anatomia de uma imagem colorida
Imagem do sensor TM do satélite LANDSAT da península do Cabo Bretão na Nova Escócia com
uma resolução de 30 metros. As bandas 3,5 e 4 são representadas em RGB.

Mesmo sem conhecer nada
da região, você consegue
interpretar os principais
elementos?
Quais são as feições mais
marcantes?
Quais são as principais
diferenças com a imagem
de Buenos Aires?
As cores correspondem ao
esperado?
Quais são os aspectos das
imagem que permitem a
sua interpretação?
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PRINCÍPIOS FÍSICOS DO SENSORIAMENTO REMOTO
A radiação eletromagnética: um meio de transporte da informação
Os caminhos da radiação eletromagnética (luz).

Olhando a figura, o que
podemos deduzir em relação às
imagens anteriores?

Qual proporção da radiação tem
a maior importância para o SR?

Qual tipo de radiação
faltando na figura?
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PRINCÍPIOS FÍSICOS DO S.R.: Radiação eletromagnética
Radiação Eletromagnética: Todo corpo acima de 0 K emite energia eletromagnética que é caracterizada por um comprimento de onda
(λ) ou uma freqüência (ƒ ou u).

O comprimento de onda é a distância percorrida pela onda à velocidade v durante um período T

λ = vT
A freqüência é igual à quantidade de ciclos da onda por segundo passando por um ponto fixo.
A freqüência u, a velocidade v et o comprimento de onda são ligados através de:

v = λu
No vácuo, a velocidade de propagação das ondas é c = 300.000 km*s-1, podemos deduzir:

c
λ=
u
Qual a importância desses conhecimentos para o Sensoriamento Remoto?

Como a definição acima permite de responder a última questão da página anterior?
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PRINCÍPIOS FÍSICOS DO S.R.: Corpo Negro
O Corpo Negro é um corpo teórico que absorve toda energia que recebe e emite a própria radiação.
Stefan e Boltzmann estabeleceram que a quantidade de energia que emite o corpo negro é somente função da sua temperatura:

M = σT 4

Lei de Stefan-Boltzmann:
Onde M é a quantidade de energia por unidade de tempo; σ é a constante de Stefan e Boltzmann e T é a temperatura. Na realidade,
corpos negros não existem e todos os corpos refletem ou transmitem uma parte da radiação eletromagnética; são eles os corpos
cinzas.

Podemos deduzir que a parte da radiação eletromagnética absorvida é “transformada” e reemitida.

Qual exemplo comum conhecemos desta fórmula?
Todos os objetos não têm a mesma capacidade de absorver a radiação eletromagnética.

O que podemos deduzir disso?
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PRINCÍPIOS FÍSICOS DO S.R.: Corpo Negro e Temperatura
Como a energia emitida por um corpo negro é somente função da sua temperatura, é possível deduzir a quantidade teórica de
energia emitida em função da temperatura interna do corpo.

É a lei de Plank que permite calcular como a radiação emitida por um corpo é distribuída ao longo do
espectro EM. Essa lei permitiu construir o gráfico da esquerda abaixo. O gráfico da direita mostra o que
sobra da radiação solar na superfície terrestre (depois de ser filtrada pela atmosfera).

Como comparar o gráfico da
esquerda com os fenômenos
conhecidos de aquecimento
do metal?

Porque isso explica que a
Lua não aparece inteira no
crescente?

O que pensar de Vênus?
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PRINCÍPIOS FÍSICOS DO S.R.: Espectro Eletromagnético
O espectro eletromagnética: Uma infinidade de
ondas

A partir das observações anterior, o espectro
eletromagnético pode ser construído.

Note as escalas de comprimento de onda e de
freqüência e a relação entre as duas.

Quais são as parte mais familiares do
espectro?

© 2000 Philippe Maillard

10

PRINCÍPIOS FÍSICOS DO SR: Janelas Atmosféricas
A atmosfera tem as suas propriedades de reflexão, absorção e transmissão da REM, somente a parte transmitida atinge a
superfície.
A atmosfera age como um filtro solar (aparentemente insuficiente) sem o qual toda vida na Terra seria impossível. De fato, a maior parte
do espectro EM é inutilizável para o SR simplesmente porque a atmosfera a bloqueia (reflete), absorve ou difunde. É o caso da luz azul
que apesar de atingir a superfície, chega difundida e aparece para nós como luz ambiente. Portanto a luz azul não permite uma boa
distinção dos objetos. As “Janelas” atmosféricas são aquelas porções que deixam a maior parte da energia EM chegar à superfície.

Os gráficos do lado mostram primeiro a curva
de emissão do Sol no espectro EM e em baixo
a parte da REM que chega efetivamente na
superfície terrestre.
A convolução das duas funções permite de
calcular a quantidade de energia recebida na
superfície para cada porção do espectro.
Comparar estes gráficos com o gráfico da
penúltima página.

Como podemos concluir que a diminuição da camada de ozone afeta a curva de transmissão da REM?

Comparando o gráfico de baixo com o espectro EM numa página anterior, quais são as partes mais utilizáveis do espectro EM
para o Sensoriamento Remoto?
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INTERAÇÃO ENTRE A R.E.M. E A SUPERFÍCIE TERRESTRE
O Balanço de Radiação na superfície terrestre é a quantidade de energia disponível e se defini como:

RN = RS (1 − α ) + RL ↓ − RL ↑

Onde:
RN
é a radiação disponível (Wm-2).
RS
é a radiação solar (Wm-2) composta principalmente de ondas de comprimento curto.
α
é o albedo (refletância total da superfície ponderada pela radiação solar).
RL↓ é a radiação térmica emitida pela atmosfera (Wm-2) composta principalmente de ondas de comprimento longo.
RL↑ é a radiação térmica emitida pela superfície terrestre (Wm -2) composta principalmente de ondas de comprimento longo.

O que acontece com o balanço a noite?

Nesses termos, como interpretar o aquecimento global do planeta?

Toda energia disponível superfície terrestre é empregada de alguma forma; uma parte serve a aquecer o solo por condução; uma parte
é usada para evaporação da água; uma parte serve à modificação da atmosfera (convecção) ; e uma parte é usada pelos organismos
em processos fotoquímicos (assimilação da clorofila). Assim temos:

RN + LE + G + H + s = 0

Onde:
RN
é a radiação disponível (Wm-2)
LE
é a energia usada para a evaporação da água (L sendo o calor necessário à evaporação da água e E a quantidade de água
evaporada por unidade de tempo).
G
é a quantidade de energia usada no aquecimento do solo
H
é o fluxo de calor sensível, energia usada pela convecção do ar
s
é a quantidade de energia usada na fotossíntese (menos de 1% da RN).

O que pensar da frase “receber o calor do Sol”?
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INTERAÇÃO ENTRE A R.E.M. E A SUPERFÍCIE TERRESTRE
O Balanço de Radiação na superfície terrestre de dia e de noite.
A partir das informações da página anterior, podemos construir modelos
esquemáticos do balanço de energia na superfície da Terra.

As nuvens têm um papel
duplo e oposto, porquê?
Qual componente é afetada
pela diminuição da camada
de ozone?

A noite, qual tipo de radiação eletromagnética
podemos observar e medir na superfície da
Terra?

O desmatamento afeta o
balanço de várias maneiras,
Qual é o papel das nuvens a noite?
quais são as principais?
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PRINCÍPIOS FÍSICOS DO SR: Comportamento Espectral
O Comportamento Espectral dos objetos (alvos): Juntando as
informações das páginas precedentes
•

A radiação eletromagnética é distribuída e caracterizada de acordo
com o comprimento das suas ondas (ou freqüência) da qual os
nossos olhos percebem apenas uma pequena parte.

•

Os diversos objetos têm a capacidade de absorver, refletir e

transmitir essa radiação de maneira diferenciada.
O comportamento espectral de um objeto é função da sua capacidade
de absorver, refletir e transmitir a radiação eletromagnética de acordo
com as várias partes do espectro. Esta variação das partes absorvida,
refletida e transmitida da radiação é função das propriedades

biofísicas dos objetos.

Qual é o comportamento espectral na luz visível de: uma praia
de areia, uma poça d’água, uma rua asfaltada, um pasto, uma floresta
e um telhado de barro?
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COMPORTAMENTO ESPECTRAL: Refletância
A radiação eletromagnética refletida: uma fonte natural de informação

A capacidade dos objetos de refletir a radiação nas várias partes do espectro é chamada de Refletância e é geralmente exprimida em
porcentagem.

O gráfico abaixo mostra a curva de refletância geral da vegetação para a parte visível
(de 0,4 a 0,6 m) e infravermelho próximo (de 0,6 a 2,6 m) também chamado de
infravermelho visível (talvez por ter alguns animais enxergando nesta faixa).

Observando a pequena faixa visível do
espectro, como relacionar as relevâncias
com a nossa percepção das cores?

O que podemos concluir da comparação
geral entre as refletâncias na luz visível
e infravermelho?
Como deve se modificar a curva de
refletância da vegetação na época da
seca?
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COMPORTAMENTO ESPECTRAL: Assinaturas espectrais
A Assinatura Espectral de um objeto (geralmente chamado de alvo) é função da interação entre o mesmo e a R.E.M. Em S.R., é
a assinatura espectral dos objetos que permite a sua identificação, sua localização, sua caracterização e sua diferenciação de
outros objetos.
O conceito de Assinatura Espectral vai, muitas vezes, além da simples caracterização do comportamento de um objeto em relação à
refletância e pode ser expandia a outros atributos dos dados de S.R. em geral. Podemos então expandir o conceito a sete
características distintas dos alvos terrestres.
1. a assinatura pela medição do sinal refletido ou emitido
2. a assinatura espectral propriamente dito, associada à caracterização do sinal refletido ou emitido nas diversas partes do
espectro.
3. a assinatura da polarização do sinal (principalmente para o Radar)
4. a assinatura da fase do sinal (principalmente para o Radar)
5. a assinatura temporal associada à modificação das características espectrais (lato senso) no tempo (e.g. crescimento da
vegetação).
6. a assinatura angular ou anisotropia (orientações preferenciais)
7. a assinatura espacial associada à forma, ao tamanho e ao arranjo dos objetos.

Como descrever as assinaturas 1,2,5,6 e 7 dos seguintes alvos: um reflorestamento de eucalipto, um pântano, uma intrusão
granítica?
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COMPORTAMENTO ESPECTRAL: Assinaturas espectrais
A maioria dos sensores de S.R. gravam informações relativas à partes específicas do espectro: o visível, o infravermelho
(próximo, médio e térmico) e as microondas. Os sensores do tipo Radar (microondas) são geralmente do tipo ativo (emitem a
própria fonte de energia) e, portanto podem ser considerados separadamente.
Os três tipos de superfícies mais observadas na superfície terrestre são: Solo,
Vegetação e Água (nas suas diversas formas). Portanto, devemos tentar entender o
comportamento espectral geral desses três alvos.

Comparar o comportamento dos 3 tipos
de superfície no visível; isto corresponde
à nossa percepção?
Como iremos perceber essas 3
superfície se a gente visse apenas em
preto e branco no infravermelho
próximo?
O
que
podemos
deduzir
do
comportamento geral da água e como
isso se relaciona com a cor do céu?
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COMPORTAMENTO ESPECTRAL: Rochas e Minerais
As rochas e os minerais cobrem grandes partes da superfície terrestre e representam boa parte dos nossos recursos naturais.
Apesar de serem, muitas vezes cobertos pelo solos e pela vegetação, a sua composição físico-química influem a resposta dos
vários sensores usados em S.R., especialmente na parte do infravermelho térmico.
Os gráficos abaixo representam algumas assinaturas espectrais de rochas nas partes visível e infravermelha próxima do
espectro (a esquerda) e as assinaturas (em termos de emissividade) de alguns minerais no infravermelho térmico (a direita).

Como as cores descritas correspondem às curvas do
Sabendo que no domínio térmico, a refletância é igual
gráfico; o que pensar dessas rochas como refletores?
a 1 menos a emissividade, o que pensar das curvas desses
minerais de modo geral; como associar as propriedades
térmicas desses minerais às curvas?
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COMPORTAMENTO ESPECTRAL: Vegetação
A vegetação se interpõe, muitas vezes, entre a radiação solar da atmosfera e as superfícies pedológicas e minerais
subjacentes, além de ser um dos principais agente de transformação do gás carbônico em oxigênio (o principal sendo os
plantões) e de ser a base de sustentação da vida. Portanto, a sua importância em S.R. é de primeira ordem. Adicionalmente, a
vegetação pode ser associada diretamente à composição dos solos, ao clima, ao relevo e a outros processos.
A curva de refletância da vegetação já foi apresentada anteriormente mas é
representada, dessa vez, de maneira a poder associar vários processos químicos e
biológicos à sua forma específica. Cada espécie vegetal tem a sua curva característica
mas todas as curvas têm uma forma parecida com a curva abaixo.

Qual é a relação entre a parte visível
dessa curva e as cores das folhas no
outono das latitudes altas?
O sensor ideal para vegetação usaria
qual parte do espectro?
Como a insuficiência em água afetaria a
curva de refletância?
Um índice de vegetação é geralmente
baseado na razão Infravermelho ÷
vermelho, porquê?

© 2000 Philippe Maillard

19

COMPORTAMENTO ESPECTRAL: Água, Neve e Gelo
A maior parte da superfície do nosso planeta é coberto de água na sua forma líquida ou sólida; da mesma forma, as nuvens se
interpõe freqüentemente entre o sensor e o alvo. Que seja diretamente através de estudos hidrológicos ou indiretamente
através do conteúdo hídrico da vegetação, dos solos ou das nuvens, a água é o principal elemento observável com o
Sensoriamento Remoto.
No visível, dependendo do seu estado, a água tem propriedades óticas muito
diferentes. Como a composição é sempre a mesma, são as outras propriedades
ligadas ao arranjo das moléculas que causam essas diferenças.

De acordo com o gráfico da água no
estado líquido, qual é a cor da água;
como explicar a diferencia com a cor que
observamos normalmente?

De acordo com a parte visível do
espectro, qual seria a principal diferença
entre neve e nuvens?

Qual é a melhor parte do espectro para
poder separar os três estados da água?
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COMPORTAMENTO ESPECTRAL: Microondas ativas (Radar)
•
•
•

Os sistemas de aquisição de dados de tipo Radar emitem a própria fonte de energia na faixa das microondas.
Neste caso, as ondas eletromagnéticas recebidas pela antena do Radar não são chamada de reflexão mas de retrodifusão.
As superfícies terrestre respondem aos impulsos emitidos pelo radar de acordo com dois fatores principais:
1. Fatores geométricos: ângulo de incidência e rugosidade da superfície.
2. Fatores elétricos: refletividade e condutividade dos materiais geralmente representada pela constante dielétrica.

Imagem do satélite canadense Radarsat de abertura sintética e no modo de resolução largo (200 m) do delta do rio Mackenzie
nos territórios do Noroeste.

A)
B)
C)
D)
E)

As águas salgadas do mar de Beaufort
O rio Mackenzie (de tom mais escuro)
Vegetação de tipo tundra da ilha Richards
Morro “Caribou” com tundra
Terras saturadas e coberta de grama
selvagem

Qual são os principais destaques desta imagem?
Porque a água em A é mais clara que em B?
Como explicar a diferencia entre C e E?
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COMPORTAMENTO ESPECTRAL: Fatores geométricos (Radar)
Os fatores geométricos afetando a retrodifusão das microondas emitidas por um sistema radar são de dois tipos:
1. O ângulo de incidência
2. A rugosidade da superfície
O ângulo de incidência dos impulsos do radar dependem da orientação da antena do radar, da inclinação da superfície e da posição
do alvo em relação ao alcance da antena (próximo “near range” ou longe “far range”). A figura abaixo permite a visualização de todos
esses fatores.

O que aconteceria com a parte
direita da montanha se o avião fosse voar
mais baixo?

O que pensar do efeito da inclinação
do relevo?
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COMPORTAMENTO ESPECTRAL: Fatores geométricos (Radar)
(continuação)
A rugosidade da superfície influa diretamente a quantidade de retrodifusão; um refletor perfeito ou especular refletirá toda energia dos
impulsos de microondas com um ângulo igual, porém oposto ao ângulo de incidência enquanto o difusor perfeito ou Lambertiano, irá
refletir a radiação de maneira igual em todas as direções. A maioria das superfícies terrestres se encontram entre essas duas
situações idealizadas.
Nota: a maioria das superfícies são consideradas como difusores perfeitos ou Lambertianas no visível e infravermelho.

Um avião “invisível” (“stealth”) usaria qual propriedade de material para não ser detectado por radares?

Como descrever a rugosidade da água, do metal, da terra, da vegetação, da neve?
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OS SENSORES EM S.R.: a visão humana
A visão é o sentido predileto do ser humano; é tão natural que não percebemos a sua complexidade. O olho é o órgão sensor
da visão: os olhos transmitem imagens deformadas e incompleta do mundo exterior que o córtex visual filtra e organiza para
que o cérebro as interpretam; o córtex visual e o órgão principal da visão humana. Outros órgãos podem fornecer informação
“visual” ao córtex como o ouvido ou o toque.
O olho humano é um instrumento de uma sensibilidade fantástica: em ar limpo, a chama de uma vela pode ser percebida a uma
distância superior a 15 km (10-14 parte da luz produzida pela vela). Seguem alguns fatos técnicos sobre o sensor visual.
•
•
•
•

120.000.000 de bastonetes 6.000.000 de cones em cada olho para um total de 250.000.000 de células receptores nos dois olhos
(uma televisão possuí apenas 250.000 elementos picturais ).
Porção do espectro eletromagnético visível: 0,4 a 0,7 µm; sensibilidade máxima dos bastonetes: 0,51 µm (verde) e dos cones: 0,56
µm (alaranjado) sendo que os bastonetes são, em média 500 vezes mais sensíveis à luz que os cones.
3 tipos de cones: α sensíveis à REM entre 0,4 e 0,5 µm ou azul, β entre 0,45 e 0,65 µm ou verde (com superposição no azul e no
vermelho) e γ entre 0,5 e 0,68 µm ou vermelho (com superposição no verde).
Visão estereoscópica possível entre 25 cm e 500 m (500 m significa uma diferencia angular de ± 30 segundos (1:120 de um grau).
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Os bastonetes são 500 vezes mais sensíveis que os cones, como essa sensibilidade é empregada?

O que pensar das curvas de sensibilidade dos cones em termos de comparação entre si e de superposição?

Dado a diferencia de sensibilidade entre cones e bastonetes, como explicar que conseguimos distinguir uns 25 tons de cinza
mas até 300 cores diferentes?
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OS SENSORES EM S.R.: os sistemas fotográficos
A fotografia aérea ou orbital (nem todos os satélites adquiram imagens digitais) usa os mesmos princípios de base que a
fotografia comum que é baseada em um processo fotoquímico.
Os componentes do sistema fotográfico são:
1. um objetivo composto de várias lentes e caracterizado por uma distância focal f (distância entre o filme e o centro óptico do objetivo)
2. um diafragma permitindo de regular a quantidade de luz atravessando o objetivo usando um diâmetro variável d
3. um filtro espectral determinando a banda (faixa do espectro EM) espectral a atingir o filme
4. uma película fotográfica usando cristais de bromure de prata fixados em uma gelatina e suportada por uma base plástica
5. um obturador permitindo de controlar o tempo de exposição
Em fotografia, é a abertura relativa que é geralmente considerada e se exprime como a relação
entre distância focal e diâmetro de abertura. As aberturas relativas utilizadas na indústria são:
ƒ:1; ƒ:1,4; ƒ:2; ƒ:2,8; ƒ:4; ƒ:5,6; ƒ:8; ƒ:11; ƒ:16; ƒ:22; cada valor representa uma quantidade duas
vez menor de luz penetrando o objetivo.

É possível fazer a analogia com o olho
humano; quais elementos do sistema
fotográfico
correspondem
a
componentes do olho humano?

Quais são as principais diferenças
com o olho humano?
A progressão das aberturas relativas
corresponde a que valor numérico?
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OS SENSORES EM S.R.: a fotografia preto & branco
A fotografia p&b foi durante muito tempo muito mais desenvolvida tecnicamente que a fotografia colorida (esta última só
alcançou um nível tecnológico melhor a uns 25 anos).
Existem vários tipos de filmes p&b de acordo com as curvas de sensibilidade à luz. O parâmetro ISO de um filme é principalmente
relacionado com o tamanho dos grãos de sal de prata da emulsão: quanto maior os grãos, mais sensível o filme e mais grossa a
definição (resolução espacial). Filmes possuem também curvas características de sensibilidade a várias regiões do espectro; algumas
curvas de filmes usados em foto aérea são representadas no gráfico abaixo (a direita).

Comparem as curvas de sensibilidade espectral dos filmes com a curva de sensibilidade dos bastonetes do olho humano; o que
podemos deduzir?

O que pensar da curva de sensibilidade do filme infravermelho?

© 2000 Philippe Maillard
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OS SENSORES EM S.R.: a cor
A cor pode ser criada artificialmente de duas maneiras distintas: por processo aditivo ou subtrativo.

O processo aditivo é usado para criar cores a partir de fontes de
luz que emitem em um das três cores primárias (correspondendo a
cada tipo de cone no olho humano). Quando os feixes de luz são
todos sobrepostos, a cor branca é gerada. Todas as cores
conhecidas podem ser criadas variando a intensidade de cada
feixe separadamente.
© 2000 Philippe Maillard

O processo subtrativo é usado para criar cores a partir de tintas
que refletem em uma das três cores complementares (ou
absorvem as cores primárias). Este processo é usado para todo
processo de impressão em papel branco inclusive a reprodução
fotográfica. O processo subtrativo pode ser simulado através de
filtros sobrepondo uma fonte de luz branca.
28

OS SENSORES EM S.R.: a fotografia colorida
A fotografia colorida permite não apenas de mostrar um mundo perecido com a visão dos nossos olhos mas também de
combinar três níveis de informação (bandas espectrais) oferecendo uma interpretação integrada ao usuário.
O processo fotográfico colorida é muito mais complexa que o processo p&b. A foto colorida é possível através do uso de uma série de
filtros bloqueando partes do espectro e emulsões sensíveis a diferentes bandas espectrais colocadas em uma ordem específica que irão
permitir a recomposição das cores através de um processo subtrativo.

Comparem as curvas de sensibilidade espectral dos filmes com as curvas de sensibilidade dos cones do olho humano; o que
podemos deduzir?

No filme infravermelho falsa cor, a curva de sensibilidade do infravermelho (cyan representado em vermelho) sobrepõe quase
todo espectro visível; isso irá afeitar a foto resultante como?

© 2000 Philippe Maillard
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A FOTOGRAFIA COLORIDA: cor e falsa cor
Fotografia coloridas resultam da codificação de bandas do espectro visível em cores que correspondem a essas bandas criando assim a
ilusão da cor natural. Fotos em falsa cor usam esse mesmo processo de codificação, porém, com um deslocamento da parte do
espectro gravado (verde, vermelho e infravermelho) para comprimentos de onda menores correspondendo à parte somente visível (azul,
verde e vermelho). Esses dois processos são ilustrados abaixo.
O filme cor natural
O filme falsa cor

Porque, em uma foto infravermelha colorida a vegetação não aparece em azul?

Com imagens multibandas digitais, podemos expandir este processo a outras partes do espectro; como?
© 2000 Philippe Maillard
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A FOTOGRAFIA COLORIDA: cor e falsa cor
Canal Azul em Azul +

PROCESSO COR NATURAL
Canal Verde em Verde +
Canal Vermelho em Vermelho

= Foto em Cor Natural

Canal Verde em Azul +

PROCESSO FALSA COR
Canal Infravermelho em Vermelho
Canal Vermelho em Verde +

= Foto em Falsa Cor

Comparar os dois processos e explicar as principais diferenças; o que pensar do resultado final?
© 2000 Philippe Maillard
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OS SENSORES EM S.R.: Radiômetros e Espectroradiômetros
Nem todos os sensores em S.R. produzem imagens; por exemplo, as curvas de sensibilidade ou de refletância apresentadas
anteriormente foram construídas a partir desses instrumentos. É o caso dos Radiômetros e Espectroradiômetros que são
instrumentos utilizados para fazer medidas pontuais que, muitas vezes, servem a calibrar estudos de refletância ou mesmo
imagens digitais.
O radiômetro é um instrumento eletro-óptico que serve para medir a radiação eletromagnética refletida. Muitos radiômetros profissionais
reproduzem o sinal gravado por sensores aéreos ou orbitais como os satélites LANDSAT e SPOT. O radiômetro mais conhecido é o
aparelho que usa o fotógrafo para medir a quantidade de luz disponível numa cena. Os radiômetros usados em S.R. são geralmente
digitais e têm um amplificador de sinal.

Quais cuidados especiais devemos tomar para calibrar uma imagem de satélite com medidas efetuadas com um radiômetro?

Qual tipo de problema podemos antecipar usando um radiômetro para calibrar imagens digitais?

© 2000 Philippe Maillard
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OS SENSORES EM S.R.: Radiômetros e Espectroradiômetros
Continuação: radiômetros e espectroradiômetros são principalmente usados para o estabelecimento do comportamento
espectral de alvos: vegetação, água, solos, minerais, …

O espectroradiômetros é um radiômetro que possuí a capacidade de dividir ou “fatiar” a radiação eletromagnética em faixas (ou b andas
espectrais) geralmente estreitas. O espectroradiômetro produz geralmente um tipo de gráfico ou curva espectral assim como as curvas
representadas na seção sobre o comportamento espectral.

Um espectroradiômetro é geralmente muito mais sensível que um radiômetro, porquê?

© 2000 Philippe Maillard
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OS SENSORES EM S.R.: Sensores imageadores mecano-ópticos
Sensores mecano-ópticos são radiômetros dotados de uma sistema de
varredura (scanner) e de formação de imagem. Os sensores mecanoópticos foram os primeiros sistemas imageadores a serem usados a
bordo de plataformas orbitais.
Os sensores mecano-ópticos usam geralmente um sistema com um espelho
rotativo para direcionar o radiômetro em uma parte do chão criando assim
uma sucessão de medidas radiométricas. Quando mais de um radiômetro é
usado, um sistema de filtros permite que várias bandas do espectro sejam
adquiridas simultaneamente. No sentido longitudinal, a imagem é formada
pelo deslocamento da plataforma. A velocidade da plataforma deve ser
calculada de maneira a que o sensor não “perde” nenhuma parte da
superfície scaneada.

Como o sistema de espelho rotativa irá afetar a geometria da imagem?

No sentido transversal e longitudinal, o que acontece com o tamanho da
marca elementar do pixel?
Como a atitude da plataforma afeta a geometria da imagem?

© 2000 Philippe Maillard
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OS SENSORES EM S.R.: Sensores imageadores eletro-ópticos
Os sensores mais recentes (Landsat TM, SPOT, Íkonos) não usam mais
a tecnologia do espelho rotativo sendo uma parte móvel, a
probabilidade de quebrar era maior. No lugar, milhares de sensores são
colocados lado a lado para formar a linha de varredura.
Sensores eletro-ópticos não usam partes móveis como o espelho do sensor
mecano-óptico; no lugar, a imagem é formada no sentido transversal através
de um vetor (ou matriz no caso de imagens multiespectrais) de sensores,
cada um responsável por um único pixel da linha de varredura. No sentido
longitudinal, a imagem continua sendo formada pelo deslocamento da
plataforma.

Quais problemas de geometria são eliminados através deste
sistema?

© 2000 Philippe Maillard
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OS SENSORES EM S.R.: O Radar imageador
O Radar (“RAdio Detection And Ranging) é um sistema de detecção ativo que opera na faixa das ondas radio renomeadas de
microondas. O sistema é chamado de ativo porque produz a própria fonte de energia. A antena do radar serve tanto para emitir
um sinal de impulsos de microondas quanto para receber o retorno deste sinal após ter encontrado algum obstáculo.
O princípio do radar é baseado no tempo de retorno dos impulsos que, após processamento são transformados em distâncias. Sabendo
que o sinal se propaga à velocidade da luz, a distância é calculada por:
Onde x é a distância, c a velocidade da luz (3x108
m/seg) e t é o tempo de retorno do impulso. Como o
sinal teve que atravessar duas vezes a distância o
separando do objeto, a distância é dividida por dois.

x=

c∗t
2

Os radares operam em freqüências da ordem de 3 GHz (comprimento de onda de 10 cm) produzindo impulsos de 10-6 segundos de
duração. Se dois objetos são separados de uma distância inferior à distância percorrida pelo impulso durante o tempo de duração, os
dois objetos não serão separáveis no sinal de retorno. Em outros termos, o limite de resolução oblique (chamada de “slant range
resolution”) é proporcional à duração dos impulsos do radar:
Onde ∆d é a distância mínima entre dois objetos para
que estejam separados e τ é o tempo de duração do
impulso.

∆d =

c ∗τ
2

Geralmente, os radares usados em S.R. são de visada lateral (ver s figura) e, portanto, a resolução efetiva no chão, a resoluçã o
transversal é superior à resolução oblique e é calculada com:

rt =

c ∗τ
2 cosθ

Onde rt é a resolução transversal e θ é o ângulo de depressão da
antena do radar.

© 2000 Philippe Maillard
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OS SENSORES EM S.R.: O Radar lateral (SLAR)
Os radares imageadores são geralmente do tipo lateral; o termo SLAR (“Side-Looking Airborne Radar”) é freqüentemente
usado para descrever esta configuração. Neste tipo de radar, a aeronave ou o satélite carrega uma antena cuja dimensão
longitudinal é coincidente com a direção de deslocamento. A antena emite impulsos na direção normal à direção de
deslocamento, os quais são dirigidos de um só lado da plataforma.
Os componente de um sistema de tipo SLAR são ilustrados na
figura abaixo. Ao contrário dos imageadores passivos que
precisam de um mecanismo de varredura (mecânico ou
eletrônico), o sistema radar é somente baseado na duração da
gravação do retorno do sinal.

A resposta dos vários objetos à microondas de um radar dependem
em grande parte de fatores geométricos (mas de fatores elétricos
também). Ambos os ângulos da antena e da superfície influem sobre o
retorno dos impulsos. Na figura abaixo, podemos observar o efeito de
sombra e de encurtamento causados pela presencia de um relevo de
inclinação média.

Qual é a influência da altitude da plataforma sobre a resolução transversal; e da freqüência?
© 2000 Philippe Maillard
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OS SENSORES EM S.R.: O Radar lateral (SLAR)
A resolução longitudinal de um radar do tipo SLAR a abertura real é completamente diferente da resolução transversal e depende de
outros fatores. Basicamente, a resolução longitudinal (rl) é função da largura do feixe no chão. O problema é que essa largura não é
constante mas depende da distância entre o objeto (ou o chão) e a antena como pode ser observado na figura abaixo. Quanto mais
distante o objeto, maior a largura do feixe e pior a resolução. Da mesma maneira, quanto menor o ângulo de depressão, maior o
aumento da largura do feixe. A resolução longitudinal é estabelecida com a seguinte fórmula:

λ h
rl = φd ≈
L sinθ

Onde φ é o ângulo de abertura do feixe; d é a distância do objeto; λ
é o comprimento de onda; L é o comprimento da antena; h é a
altitude da plataforma e θ é o ângulo de depressão do feixe do
radar.

Analisando essa fórmula, as únicas maneiras de melhorar a resolução longitudinal (que não é geralmente muito boa para radares a
abertura real) é de aumentar o tamanho da antena ou reduzir o comprimento de onda. O aumento do tamanho da antena é limitado por
restrições técnicas e físicas. A segunda opção faria perder as vantagens dos comprimentos de onda compridos como a penetração das
nuvens. A título de exemplo, imagine um satélite a uma altitude de 500 km com uma antena de 5 m, um comprimento de onda de 1 cm
(que já é considerado pequeno para um radar) e um ângulo de depressão de 30°, teremos uma resolução longitudinal de 2000 m!

Com os mesmos parâmetros do
satélite imaginário (h=500m; λ=1cm; θ=30°), qual
seria o tamanho da antena para obter uma
resolução longitudinal de 50m?
O valor de L cai para quanto se a plataforma é
aérea e voa a uma altitude de 5000m?

© 2000 Philippe Maillard
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OS SENSORES EM S.R.: O Radar lateral a abertura sintética
Os problemas de resolução longitudinal do radar a abertura real inviabilizava o uso de plataformas orbitais para a geração de
imagens radar da terra. Afim de resolver esses problemas, o radar a abertura sintética foi desenvolvido; permitindo um limite
de resolução teórico de L/2 onde L é o comprimento da antena.
A idéia da antena sintética é de tirar vantagem do deslocamento da plataforma de aquisição e de gravar os retornos dos impulsos
durante um tempo maior usando o efeito Doppler e um sistema de janelas. Quando a plataforma se aproxima do objeto, a velocidade de
deslocamento causa um aumento aparente da freqüência permitindo assim de “reconhecer” e diferenciar este objetos dos outros
situados em frente à antena ou atrás. Quando um objeto penetra no feixe do radar, ele começa a refletir uma parte dos impulsos em
direção à antena. Quando o objeto é situado a um número inteiro de comprimentos de onda, ele é “visto” pelo radar (marcas pretas no
holograma do radar); entre esses locais, o objeto não é visto (marcas brancas no holograma do radar). Um holograma radar é assim
construído a partir do sinal de interferência dos vários “sinais” de retorno.
Quando o holograma é,
após
processamento,
iluminado com uma luz
coerente, cada “instância”
do objeto no holograma age
como
uma
fonte
independente de luz. Atrás
do holograma, só existe um
único ponto onde todas
essas fontes interferem de
maneira construtiva; neste
ponto, a luz de toda figura
de interferência forma a
imagem do objeto.
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Resolução espacial, espectral, radiométrica e temporal
O conceito de resolução em S.R. é muito importante porque ele condiciona o aspecto dos dados adquiridos. A resolução
espacial é um fator importante mas na realidade, ela é interligada com as outras formas de resolução.
Resolução espacial: o termo resolução espacial é geralmente
confundido com o tamanho da marca elementar ou pixel. Na realidade,
em termos fotográficos, a resolução espacial é aproximadamente igual
ao tamanho do pixel x 2,5. Um pixel de tamanho pequeno implica
geralmente um número de sensores muito grande, um número de
órbitas maior (tempo de retorno mais demorado), uma resolução
espectral mais grosseira ou uma resolução radiométrica mais grosseira
ou todos esses fatores juntos pois a quantidade de energia disponível
(em sensores passivos) é sempre a mesma.
Resolução espectral: exprime a largura das bandas espectrais nas
quais as imagens são adquiridas; quanto menor a banda espectral,
melhor a resolução. É por esta razão por exemplo que o sensor
pancromático do satélite SPOT (0,51-0,73 µm) consegue um pixel
quatro vezes menor que para o sensor multiespectral que divide o
espectro em duas bandas no visível (0,50-0,59 µm e 0,61-0,68 µm)
como pode ser visto na figura.
Resolução radiométrica: é a capacidade de dividir o sinal recebido em
o maior número possível de níveis possíveis. Uma resolução espacial
ou espectral muito fina não adianta se elas significam a redução
exagerada da resolução radiométrtica. Resoluções radiométricas típicas
são de 6 bits (SPOT 1), 8 bits (LANDSAT TM) ou 16 bits (Radar).
Resolução temporal: é o tempo de retorno da plataforma no mesmo
lugar; quanto maior este tempo, pior a resolução temporal. A aquisição
de imagens de resolução espacial muito fina significa geralmente um
tempo de retorno mais longo. O tempo de retorno pode ser
artificialmente diminuído através do uso de visada lateral controlável
como os satélite SPOT, RADARSAT e CBERS; conflitos podem ocorrer
em regiões densamente povoadas.
© 2000 Philippe Maillard
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DEFORMAÇÕES GEOMÉTRICAS E TIPO DE SENSOR
Cada tipo de sensor causa deformações geométricas
de algum tipo. O modo de aquisição dos dados, o
ângulo de visada utilizado e as características ópticas
das lentes são os principais fatores afetando a
geometria das imagens. Vejam a direita a
representação esquemática dos principais tipos de
deformações.

a) visão oblique do terreno.
b) projeção ortográfica (utilizada em cartografia); todos os
pontos da região são vistos como se fossem ao Nadir.
c) projeção
radial
produzida
pelo
instantâneos
fotográficos; o aumento da distância focal reduz o
efeito deslocamento aparente.
d) projeção cilíndrica produzida por sensores usando o
princípio da linha de varredura; neste caso, o Nadir vira
uma linha
e) projeção radar provocada pelo princípio do radar
baseado no tempo no lugar da distância. Neste caso, o
sinal do topo dos objetos chega antes da base
provocando este deslocamento. os objetos diretamente
atrás desse “relevos” não são vistos pelo radar.
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AS PLATAFORMAS DE AQUISIÇÃO EM S.R.
Chamamos de “plataforma de aquisição” todo veículo terrestre, marítimo, aéreo ou orbital
capaz de suportar um sensor de qualquer tipo em condição de operação. Geralmente as
plataformas são classificadas de acordo com a sua altitude de operação.
As plataformas terrestre e marítimas operam a proximidade de superfície da Terra enquanto as
plataformas aéreas são usadas para altitudes variam de algumas centenas de metros
(ultraleves) até 20 quilômetros (aviões pressurizados de grande altitude). As plataformas
orbitais operam na faixa de 300 a 1500 quilômetros para órbitas heliossíncronas (satélites de
observação da Terra) e até 36.000 quilômetros para órbitas geoestacionárias (satélite
meteorológicos).
As plataformas de baixa altitude (terrestre ou aéreas) são prejudicadas pela falta de
estabilidade (estradas irregulares, ondas no mar, turbulência no ar,…) e são geralmente
usadas somente para aquisição de dados pontuais (radiômetro, espectroradiômetro) ou
fotográficos (instantâneos químicos ou digitais). Os sistemas usando o princípios da linha de
varredura precisam de plataformas muito estáveis como aviões de grande altitude ou
plataformas orbitais (ônibus espacial, skylab, satélite).
A esquerda, de baixo para cima: um
ultraleve, um monomotor leve, o
ônibus espacial e o satélite
Landsat.

U Za

A direita: medidas radiométricas
pontuais a partir de uma plataforma
terrestre móvel permitindo um
afastamento de chão de alguns
metros.

u

7
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AS PLATAFORMAS DE AQUISIÇÃO: Sensores digitais aéreos
Sensores digitais baseados em linhas de varredura a bordo de plataformas aéreas são freqüentemente usados para estudos
precisando de uma resolução muito fina (apesar de que a nova geração de satélites de observação já oferecem esta
característica) ou quando o momento de aquisição é crucial (incêndio florestal, desastre ecológico, cataclismos,…).
Uma rotação em qualquer
um dos três eixos da
aeronave causa distorções
na imagem que só podem
ser corrigida se a aeronave
esta gravando dados de
atitude em tempo real. Além
desses três
tipos
de
distorções, variações de
velocidade e de altitude
alteram os dados.

Este Falcon 20 incorpora dois instrumentos de
Sensoriamento Remoto: o sensor MSS sendo
mecano-óptico e o Meis II, um sensor eletro-óptico
oferecendo 6 bandas espectrais reguláveis no visível
e infravermelho. Além dos sensores, a aeronave é
equipada de instrumentos de navegação de alta
precisão, de um giroscópio eletrónico para medir as
alterações de atitude assim como equipamentos de
processamento de imagens.
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Qual é o efeito da
variação de velocidade e de
altitude sobre a geometria
do pixel?

As
envolvem
informação?

correções
perda
de
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AS PLATAFORMAS ORBITAIS
Plataformas orbitais são naves tripuladas ou não que se deslocam em volta à Terra e que usam a as forças gravitacionais e
centrífugas para se manter em órbita. A órbita de um satélite é caracterizada pelo semi-eixo maior para órbitas elípticas ou pelo
raio para órbitas circulares e pela inclinação em relação ao eixo de rotação da Terra.
Existem basicamente três tipos de órbitas usadas em Sensoriamento Remoto:
1. Uma órbita heliossíncrona é caracterizada pelo fato de que o plano da órbita do satélite forma um ângulo constante com o plano
orbital da Terra em volta ao Sol. Este tipo de órbita tem a vantagem para o S.R. que para uma mesma latitude, o satélite sempre
passa aproximadamente no mesmo horário local. Desta maneira, os satélite de observação da Terra operando no visível e
infravermelho aproveitam geralmente a parte da manha antes que as nuvens de convecção começam a se formar. Essas órbitas são
possíveis entre 300 e 1500 quilômetros de altitude e nunca passam pelos pólos. As órbitas dos satélites LANDSAT, SPOT e CBERS
são deste tipo e chamados de heliossíncrona quase-polar por passar perto dos pólos.
2. Uma órbita é chamada de geoestacionária quando o satélite fica constantemente em cima do mesmo ponto geográfico. Uma órbita
geoestacionária é necessariamente equatorial; o seu plano se confunde com o equador e circular. Esse tipo de órbita envolve
grandes altitudes na ordem de 36.000 quilômetros. Para o S.R., essa grande distância implica uma resolução espacial (marca
elementar) muito grossa (hectométrica ou quilométrica). Órbitas geoestacionárias são usadas para satélites de meteorologia como o
GOES (Geostationary Operational Environmental Satellite) e o METEOSAT que oferecem a possibilidade de adquirir dezenas de
imagens por dia.
3. A órbita circular qualquer oferece a vantagem de sempre sobrevoar a superfície terrestre à mesma altitude. Este tipo de órbitas faz
o satélite sobrevoar a qualquer hora do dia e da noite; por isso ele é mais usado para satélites de tipo radar como SEASAT e ERS-1
que têm a própria fonte de iluminação da Terra e não são afetados pela cobertura de nuvens.
Os satélite que orbitam a uma altitude relativamente baixa (menos de 1000 km) são ligeiramente freiados pela rara atmosfera e
precisam, portanto, de um sistema de correção da órbita. Além dos mecanismos de correção de altitude e de órbita, um satélite de S.R.
possuí antenas de recepção do dados e das instruções do centro de operações; antenas de transmissão dos dados; painéis solares que
o fornecem a energia suficiente à captura e à transmissão dos dados; sensores; gravadores magnéticos que permitam a transmissão
em outra hora.
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AS PLATAFORMAS ORBITAIS: LANDSAT
O programa LANDSAT começou em 1972 com o lançamento do então chamado ERTS-1. O programa continua até hoje com um
total de 6 lançamentos sucedidos (o LANDSAT-6 saiu de órbita logo após o lançamento). Os três primeiros satélites
carregavam a bordo sensores operando no visível e no infravermelho próximo com uma resolução da ordem de 80 metros. A
partir do LANDSAT-4, os instrumentos de aquisição de dados forma trocados e incluem o sensor TM (Thematic Mapper)
oferecendo uma resolução no chão de 30 metros em 6 bandas espectrais no visível, infravermelho próximo e médio assim que
uma banda no infravermelho térmico com uma marca elementar de 120 m. O programa LANDSAT adquiriu milhões de imagens
para dezenas de países e todas as aplicações. O programa LANDSAT é operado por uma empresa privada, EOSAT desde 1978.
O LANDSAT 7 foi lançado no dia 15/04/1999.
CARACTERÍSTICAS DA ÓRBITA DOS SATÉLITES LANDSAT
Tipo: heliossíncrona
Cruzamento do equador: 9h:30 (hora local) Distância entre órbitas adjacentes: 159 km (no equador)
Ciclo de cobertura: 18 dias
Distância entre órbitas sucessivas: 2760 km (no equador)
Inclinação: 99° no equador
Período : 103 minutos
Duração do ciclo: 251 revoluções
Altitude média: Landsat 1-3 920 km Landsat 4-7 705 km

Sensor
Resolução espacial

Número de bandas
Descrição das bandas
espectrais

CARACTERÍSTICAS DOS SENSORES A BORDOS DOS SATÉLITES LANDSAT
MSS
RBV
TM
Multispectral Scanner
Return Beam Vidicon
Thematic Mapper
79x82m
80m (LANDSAT 1 E 2)
30m (bandas 1-5 e 7)
30m (LANDSAT 3)
120m (banda 6)

7
banda 1 0,45-0,52 µm
banda 2 0,52-0,60 µm
banda 3 0,63-0,69 µm
banda 4 0,76-0,90 µm
banda 5 1,55-1,75 µm
banda 6 10,4-12,5 µm
banda 7 2,08-2,35 µm
Plataformas
LANDSAT 1-5
LANDSAT 1-3
LANDSAT 4-5
LANDSAT 7
Aproximadamente quantas órbitas passam pelo Brasil; sabendo que uma imagem cobre 185km x 185 km, quantas imagens são
necessárias para cobrir o território brasileiro (as imagens têm uma superposição média de 20%)?
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4
banda 4 0,5-0,6 µm
banda 5 0,6-0,7 µm
banda 6 0,7-0,8 µm
banda 7 0,8-1,1 µm

3
banda 1 0,475-0,575 µm
banda 2 0,580-0,680 µm
banda 3 0,690-0,830 µm

ETM
Enhanced TM
15m (banda pan-X)
30m (multispectral)
60m (IV térmico)
8
As mesmas bandas que o
TM com uma banda
pancromática adicional:
SiPD 0,50 -0,90 µm
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AS PLATAFORMAS ORBITAIS: SPOT
O primeiro satélite SPOT foi lançado em 1986 pela empresa francesa SPOT-Image e incorporou uma série de inovações
tecnológicas tanto nos sensores HRV quanto nos modos de aquisição de dados. A banda pancromática oferecia uma
resolução espacial de 10 m (comparando com 30 m do sensor TM) mais compatível com o tamanho das parcelas latifundiárias
europeus. O satélite incorporava ainda a possibilidade de orientar os seu sensores lateralmente de 27° permitindo assim a
criação de pares estereoscópicos além de oferecer a possibilidade de “ver” uma mesma região em até 11 órbitas diferentes.
Os aspectos negativos dos satélite eram a eliminação da gravação sistemática, uma qualidade espectral reduzida em relação
as bandas do TM, um custo maior (uma imagem SPOT cobre uma região de 60km x 60km até 90km).
CARACTERÍSTICAS DA ÓRBITA DOS SATÉLITES SPOT
Tipo: heliossíncrona
Cruzamento do equador:10h:30 (hora local)
Inclinação:98,7°no equador Ciclo de cobertura: 26 dias
Período : 101 minutos
Duração do ciclo: 359 revoluções
Distância entre órbitas adjacentes: 108 km (no equador)
Distância entre órbitas sucessivas: 540 km (no equador)
Altitude média: 832 km
CARACTERÍSTICAS DOS SENSORES DOS SATÉLITES SPOT
Sensor
HRV
Haute Resolution dans le Visible
Resolução espacial
Número de bandas
Descrição das bandas
espectrais

Plataformas

20mx20m Multiespectral
10mx10m Pancromático
4
banda MX1 0,50-0,59 µm
banda MX2 0,61-0,68 µm
banda MX3 0,79-0,89 µm
banda PX 0,51-0,73 µm
SPOT 1-4

Qual é a diferencia de paralaxe entre um par de imagens SPOT e um par de fotografias aéreas?
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AS PLATAFORMAS ORBITAIS: CBERS
O programa CBERS (China-Brazil Earth Ressource Satellite) foi iniciado em 1998 com o objetivo de obter imagens
respondendo às exigências de monitoramento ambiental do globo com uma ênfase nos problemas próprios aos dois países
envolvidos. Entre outras características, o CBERS foi lançado no dia 14/10/1999 e incorpora instrumentos operando no visível
e infravermelho (próximo e térmico) de resolução espacial fina e grossa afim de permitir a aquisição de imagens para o
mapeamento de precisão (p. ex. regiões urbanas) ou rápido de grande territórios (Amazônia ). Três tipos de sensores
imageadores foram embarcados a bordo do CBERS cujo o CCD (alta resolução) permite a orientação do visor para aquisição
de imagens em estereoscopia.

Tipo: heliossíncrona
Inclinação: 98,5° no equador
Período : 100,26 minutos

CARACTERÍSTICAS DA ÓRBITA DOS SATÉLITES CBERS
Cruzamento do equador:10h:30 (hora local) Distância entre órbitas adjacentes: ±110 km (no equador)
Ciclo de cobertura: 26 dias
Distância entre órbitas sucessivas: ?
Duração do ciclo: 364 revoluções (?)
Altitude média: 778 km

CARACTERÍSTICAS DOS SENSORES A BORDOS DOS SATÉLITES LANDSAT
WFI
CCD
IRMSS
Wide Field Imager
High Res. CCD
InfraRed MSS
Resolução espacial
260m x260m
20m x 20m
80m x 80m
Número de bandas
2
5
4
Descrição das bandas
banda 1 0,63-0,69 µm
banda Pan 0,51-0,73 µm
banda Pan: 0,50-1,10 µm
espectrais
banda 2 0,77-0,89 µm
banda Azul 0,45-0,52 µm
banda IV médio 1: 1,55-1,75 µm
banda Verde 0,52-0,59 µm
banda IV médio 2: 2,08-2,35 µm
banda Vermelho 0,63-0,69 µm
banda IV térmico: 10,40-12,50 µm
banda IV próximo 0,77-0,89 µm
Visada
Nadir
Nadir
-32° a +32°
Plataformas
CBERS-1
CBERS-1
CBERS-1
Sensor

A configuração dos três sensores sugere quais aplicações?
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AS PLATAFORMAS ORBITAIS: IKONOS II
O satélite IKONOS II faz parte de uma nova geração de satélite com uma resolução espacial particularmente fina (1 metro em
modo pancromático). O satélite foi lançado no dia 24/09/1999 e esta fornecendo imagens de altíssima qualidade. Com o
IKONOS II, o número de aplicações possíveis aumentou consideravelmente permitindo estudos de urbanismo detalhados,
cartografia de base, e até contagem de cabeças de gado no pasto!

Tipo: heliossíncrona
Inclinação: 98,1° no equador

CARACTERÍSTICAS DA ÓRBITA DOS SATÉLITES IKONOS II
Cruzamento do equador:10h:30 (hora local) Velocidade: 7 km/Seg.
Período : 98 minutos
Altitude média: 681 km

CARACTERÍSTICAS DO SENSOR DO IKONOS II
Sensor
WFI
Wide Field Imager
Resolução espacial
4m x 4m multiespectral
1m x 1m pancromático
Número de bandas
4
Descrição das bandas
Azul 0.45 - 0.52µ
espectrais
Verde 0.52 - 0.60µ
Vermelho 0.63 - 0.69µ
IV próximo 0.76 - 0.90µ
Faixa de imageamento
13 km x 13 km no Nadir
Resolução radiométrica
2048 níveis (11 bits)
Visada
-26° a +26°
Confere a resolução espacial nesta porção de imagem de
Porto Velho - RO

Quais outras aplicações esta resolução permite na sua área de conhecimento; a alta resolução espacial é sempre uma
vantagem?
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AS PLATAFORMAS ORBITAIS: RADARSAT
O primeiro satélite canadense de observação da Terra foi colocado em órbita em 1995 com um sensor de tipo radar em banda
C (5,3 GHz ou 5,6 cm) polarizada HH. O sensor do RADARSAT é do tipo SLAR com um ângulo de incidência variável entre 20° e
59° permitindo a construção de Modelos Digitais de Terreno como e uma resolução espacial variando entre 10m x 10m e 100m
x 100m. Para o território brasileiro, o RADARSAT oferece a possibilidade de obter imagens em partes do território que são
quase sempre cobertos de nuvens. A resolução variável permite de manter o custo das imagens a valores razoáveis para
grandes regiões.
CARACTERÍSTICAS DA ÓRBITA DOS SATÉLITES SPOT
Tipo: heliossíncrona
Cruzamento do equador: 6h:00-18h:00 (hora
Altitude: 798 km
local) descendente e ascendente
Inclinação:98,6°no equador Ciclo de cobertura: 24 dias
Período : 101,5 minutos
Duração do ciclo: 336 revoluções (?)
Distância entre órbitas adjacentes: ±120 km (no equador)
CARACTERÍSTICAS DOS SENSORES DOS SATÉLITES SPOT
Sensor
SAR
Synthetic Aperture Radar
Resolução espacial
variável:
padrão:30m x 30m (100 km)
largo: 30m x 30m (150 km)
alta resolução: 10m x 10m (50 km)
scanSAR largo: 100m x 100m (500 km)
scanSAR estreito: 50m x 50m (300 km)
Descrição da banda
banda C, 5,3 GHz (5,6 cm) HH
Plataformas
RADARSAT-1

Qual é a duração do impulso radar para obter uma resolução transversal de 10m?
O ângulo de incidência (complemento do ângulo de depressão) é necessário para formar pares estereoscópicos?
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