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RESUMO:  

É fato que o ser humano é curioso e necessita sempre responder a todas as suas 

dúvidas, explicar sempre o desconhecido. Nessa ânsia de respostas ele trabalha 

e evolui. O mundo do homem e sua realidade são baseados em cinco sentidos 

físicos primordiais: tato, olfato, paladar, audição e o principal que seria a visão. É 

vendo que o homem tenta conhecer seu mundo, para enxergar cada vez mais 

longe (ou mais perto), onde o olho não alcança, são construídas máquinas ou 

ferramentas que visualizam por nós até onde não podemos ver. É o caso dos 

telescópios, microscópios, satélites, entre outros. 

A curiosidade humana é ilimitada, e mesmo estando na Terra há milhares de 

anos, não conhece e nem conseguiu explicar vários fenômenos. O homem 

também tem o instinto da dominação e a ambição por poder, criando novas 

maneiras de vigiar e controlar lugares, pessoas e coisas. Uma das ferramentas 

mais apropriadas para tais funções é o satélite de imageamento da superfície 

terrestre. Existem especulações que satélites espiões militares conseguem 

detectar detalhes na casa dos centímetros. Porém, o enfoque deste trabalho são 

os sensores de uso civil, para aplicações construtivas e preventivas, que chegam 

a metros de resolução, avaliando os tipos de produtos existentes em relação às 

necessidades de diferentes tipos de usuários, e verificando como um leigo 

poderia escolher a melhor dentre as várias opções do mercado sem ter que fazer 

um estudo intenso sobre o assunto. 
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ABSTRACT:  

It is a fact that mankind is curious and continuously looks for answers to all 

queries, to find out about the unknown.  In its eagerness for answers, mankind 

works and grows.  Man’s world and its reality are based on the five primordial 

physical senses: touch, smell, taste and hearing and the main one: sight.  It is 

through sight that mankind acknowledges the world, and always wants to see 

further away (or closer at hand), to where the eye does not reach; machines or 

tools are constructed to give mankind the ability to see where the simple eye 

cannot. It is the case of telescopes, microscopes and satellites, amongst others. 

The human curiosity is unlimited and even though living on earth for million of 

years, man does not know and cannot explain various phenomena. Man also has 

the instinct of domination and ambition for power, creating new forms of 

awareness and control of places, people and things. One of the most appropriate 

tools for such functions is the Earth surface imaging satellite.  There are 

speculations that military spy satellites can reach targets within virtually 

centimeters’ range.  However, the focus here is on sensors for civilian use, to 

constructive and preventive solutions, that reach resolutions in the order of meters, 

evaluating the types of products offered as opposed to the different types of 

requirements by users, and verifying how a layman would be able to choose the 

best amongst the various market options without having to complete a full 

intensive study on the subject. 
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1. INTRODUÇÃO: 

O homem sempre teve a necessidade de controlar e analisar o ambiente onde 

vive, quer para aumentar seu conhecimento, seu poder ou para aprender mais 

sobre os condicionantes nos quais está inserido na Terra. 

Com a modernidade e o desenvolvimento de novas tecnologias, tais como os 

satélites de observação da Terra, ficou mais fácil adquirir bases para análises do 

espaço geográfico. Hoje são muitas as opções desse tipo de produto no mercado, 

que estão deixando obsoletas várias técnicas que até então eram mais 

empregadas para este objetivo. No caso, a aerofotogrametria (o sensoriamento 

remoto aéreo) que foi, e ainda é, amplamente utilizada para captação de imagens 

da Terra, está perdendo campo significativamente para o sensoriamento remoto 

orbital. 

Cada vez mais a tecnologia dos satélites de observação evolui e sua relação 

custo/benefício melhora em relação à aerofotogrametria convencional. Já existem 

satélites com precisão semelhante à de alguns tipos de aerolevantamentos 

tradicionais, além de não gerarem somente fotografias comuns, pois levam 

consigo sensores que captam e percebem outros elementos contidos no 

ambiente. Estes dados podem ser relacionados, gerando novas imagens para 

várias análises específicas, ampliando sua importância e aumentando ainda mais 

a distância para as técnicas até então empregadas. 

Hoje, existem inúmeros satélites imageando o planeta, com finalidades variadas, 

configurações e características diversas. São muitas as opções de imagens e 

produtos dessa natureza que se pode adquirir, opções suficientes para confundir 

ou dificultar a escolha por parte de um usuário que necessite desse tipo de 

produto. 

A intenção neste trabalho é direcionar um usuário, mesmo que leigo, para as 

melhores opções de escolha, dentre os produtos de sensoriamento remoto 

disponíveis comercialmente, das imagens de satélite que atenderiam plenamente 

seus objetivos, considerando dados práticos e técnicos e evitando analisar preços 

e custos, pois estes estão permanentemente se alterando. 

Neste contexto, o Capítulo 2 apresenta conceitos e um breve histórico do 

surgimento e utilização da tecnologia de sensoriamento remoto orbital. O Capítulo 

3 descreve como é a órbita desses sensores e algumas características comuns 
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de sua constituição física. O Capítulo 4 mostra um levantamento abrangendo os 

satélites de observação comerciais em operação e suas características técnicas 

mais marcantes. O Capítulo 5 apresenta um método para a seleção ou escolha de 

imagens voltado para os usuários. O Capítulo 6 simula o uso do método para 

diferentes tipos de usuários. Enfim, o Capítulo 7 trata das conclusões alcançadas. 

  

2. PRINCIPAIS CONCEITOS E BREVE HISTÓRICO: 

A palavra satélite é de origem latina, vinda de satelles ou satellitis. Na gramática 

da língua portuguesa contemporânea, possui vários significados, sendo 

empregado neste trabalho o conceito de: 

“Corpo que gravita em torno de outro corpo de massa superior , em geral ao 

redor de um astro principal (estrela ou planeta)”, ou: 

“Máquinas construídas sinteticamente pelo homem e enviadas para orbitar em 

torno da Terra ou de outros planetas ou satélites naturais”. (STARONE, 2003) 

O desenvolvimento da tecnologia de satélites artificiais teve início na segunda 

metade do século XX, quando, em 1957, toda a imprensa mundial relatava o 

lançamento dos primeiros satélites criados pelo próprio homem. Os Estados 

Unidos e a União Soviética estavam à frente desses programas, competindo entre 

si pelo poderio espacial. Era o ano Geofísico Internacional. 

O primeiro satélite artificial lançado ao espaço, o SPUTNIK I, subiu aos céus no 

dia 4 de outubro de 1957, pela antiga União Soviética (URSS). Em fevereiro de 

1958, os Estados Unidos colocaram em órbita da Terra o EXPLORER I. 

Com este feito concluído e obtido todo o sucesso das missões, o desenvolvimento 

dessa tecnologia se fez acelerado e não demorou muito para que fossem 

lançados outros satélites em órbita de mais quatro astros pertencentes ao sistema 

solar: O próprio Sol (Luna I, em 1959); a Lua (Luna X, em 1966); Marte (Mariner 

IX, em 1971) e Vênus (Venus IX, em 1975). 

Neste contexto, a primeira nave tripulada a obter imagens da superfície terrestre 

foi a cápsula Mercury, no ano de 1961. As imagens adquiridas nesta missão 

mostraram grandes possibilidades de aplicações no reconhecimento de recursos 

terrestres (NOVO, 1989). 

Durante as missões da série Gemini os astronautas ficaram incumbidos de tirar 

fotografias de áreas específicas da superfície da Terra. O primeiro experimento 
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formal que se tem notícia, visando a utilização de sensores para levantamento 

terrestre, foi realizado em 1967, quando a idéia era obter fotografias coloridas por 

meio de câmeras a bordo da espaçonave Apollo 6. 

A análise de dados gerados a partir da coleta de várias faixas do espectro 

eletromagnético, na Missão Apollo 9, influenciou o desenvolvimento do programa 

ERTS (Earth Resources Technology Satellites), mais tarde chamado por 

LANDSAT. 

Em 1972 os EUA lançaram o primeiro satélite de recursos naturais, o ERTS-1, 

inaugurando a era dos satélites não-tripulados desenvolvidos exclusivamente 

para coleta de dados e informações terrestres. 

No ano de 1973, a NASA (National Aeronautics and Space Administration) 

implantou um projeto de sensoriamento remoto a bordo da estação espacial 

Skylab. A partir de várias experiências em sensoriamento remoto, conhecidas 

como EREP (Earth Resources Experiment Package), foi possível coletar 

informações com a utilização de diferentes sistemas sensores. 

 

3. A ÓRBITA E CARACTERÍSTICAS DOS SENSORES EM TORNO  DA TERRA 

Praticamente todos os satélites de imageamento em funcionamento hoje usam o 

mesmo tipo de órbita, a sol-síncrona, ou seja, quando o satélite passa duas vezes 

pelo mesmo ponto, a segunda passada é no mesmo horário da primeira, 

mantendo uma sincronia com a hora solar. Sua órbita ao redor da terra (Polar) 

acontece num ângulo aproximadamente ortogonal ao ângulo que a Terra faz em 

seu movimento de rotação, passando pelos pólos e fazendo uma interseção entre 

os movimentos orbitais do satélite e do astro. Percebe-se que, nessa órbita, o 

satélite consegue imagear toda a superfície da Terra devido a variação dos 

ângulos entre sua órbita e a direção de rotação do planeta, e dependendo de sua 

velocidade e altitude vai variar o tempo de revisita ao mesmo ponto imageado.  

Alguns parâmetros definem a órbita dos satélites, tais como o raio de inclinação, a 

inclinação do plano da órbita, o período de revolução, a altitude, dentre outros. 
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Fig. 01 – Órbita Polar 
 

A altitude que o satélite será colocado em órbita é definida pelo número de 

revoluções diárias do mesmo. Ou seja, as revoluções diárias são o número de 

vezes nas quais o satélite gira em torno da Terra no espaço de um dia terrestre. 

Entre 35.800 e 36.000 Km o satélite demoraria aproximadamente 23 horas e 56 

minutos para completar a volta, que é o tempo gasto pelo planeta para dar uma 

volta completa sobre seu eixo próprio (um dia). Portanto, é uma órbita 

sincronizada com o planeta, sendo denominada Geossíncrona.  

Acontece, em alguns casos, que o plano da órbita seja coincidente com a linha do 

Equador terrestre. Neste caso, um observador na Terra, também posicionado 

sobre o Equador, veria o satélite praticamente imóvel em relação a ele, seguindo, 

assim, uma chamada órbita Geoestacionária. 

Satélites de Sensoriamento remoto e imageamento da Terra são chamados de 

Satélites de órbita baixa, estando posicionados a uma altitude entre 180 e 1000 

Km. Costumam possuir órbitas muito anguladas ou até polares, e fazem várias 

voltas por dia ao redor da Terra. 

Satélites artificiais que giram ao redor da Terra possuem, em sua constituição 

básica, sensores de coleta de dados (variam de um satélite para outro), motores 

de correção de órbita, células e baterias solares, um osciloscópio que equilibra o 

corpo no espaço e aparelhagem de comunicação que envia as informações para 

centrais situadas em solo terrestre. Alguns podem apresentar novos componentes 
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eletrônicos, sensores e lentes mais potentes e modernas, mas a constituição 

primária não se modificou muito ao longo dos anos. 

Os sensores costumam ser de captura de freqüências variadas do espectro 

eletromagnético (multiespectrais) e do luminoso (pancromáticos), também 

possuem sensores de radiância para a intensidade de luz ou radiação e outros 

atuam como radares. Alguns utilizam câmeras muito sensíveis, de altíssima 

resolução, e lentes muito poderosas para além de imagear, fotografar. 

O sensor Multiespectral subdivide a radiação captada em faixas do espectro 

eletromagnético. Fazendo-se combinações entre as faixas será possível gerar 

vários tipos de imagens. Sendo mais usadas as combinações do espectro visível 

e infravermelho. 

O sensor Pancromático que capta a intensidade luminosa refletida pelos objetos 

na Terra, aumenta a definição e percepção dos objetos. As informações captadas 

podem ser associadas às informações de outras bandas, gerando imagens de 

vários tipos. 

Objetos aquecidos pelo sol refletem radiação na faixa do espectro infravermelho, 

sensores instalados em satélites podem perceber esta radiação, amplamente 

utilizada para análises térmicas da superfície da Terra.  

As ondas de rádio e microondas são captadas por sensores utilizados para gerar 

imagens da superfície terrestre. O Satélite emite ondas curtas que são refletidas 

pelos objetos e recebidas novamente pelo satélite. Com alguns cálculos, pode-se 

obter imagens da superfície. Não precisam de luz para produzir resultados. Os 

sensores que utilizam este sistema são conhecidos como Sistemas Radar, de 

abertura real ou sintética. 

Em todas as imagens, e isto vale para todos os satélites comercialmente 

disponíveis, as correções de sistema usam algoritmos de retificação da imagem 

bruta aplicados automaticamente ainda na estação de recepção, usando-se de 

parâmetros espaciais contidos nos arquivos descritores da imagem (dados de 

posicionamento e efemérides do satélite), que conseguem minimizar as variações 

espaciais internas presentes na imagem em seu estado bruto, decorrentes do 

ângulo de curvatura da Terra, variações na velocidade, altura e altitude do 

satélite, deslocamentos de órbita, etc (ENGESAT, 2002).  
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4. OS SATÉLITES 

• 4.1 - Landsat 5 

  

Fig. 02 – Satélite Landsat 5 
!���	"�#���"$$%%%�	�&	���������$��	
��	$
���'���(�& 
 

De acordo com a NASA, no dia 23 de Julho de 1972, foi lançado nos Estados 

Unidos um primeiro satélite chamado ERTS-1 (Earth Resources Technology 

Satellites). 

O Programa ERTS e os satélites que fazem parte dele foram renomeados 

posteriormente de "Landsat" para expressar melhor o interesse sobre 

sensoriamento remoto de recursos naturais terrestres. Foram lançados 7 satélites 

do Programa Landsat desde 1972, sendo que 6 deles forneceram imagens da 

Terra. 

A primeira fase do projeto Landsat consistia do lançamento seqüencial de 3 

satélites, Landsat 1-2-3, que tinham dois sensores básicos: a câmera Return 

Beam Vidicon (RBV) e o Multispectral Scanner (MSS). Por motivos de problemas 

técnicos da câmera RBV, e da superioridade técnica do instrumento MSS do 

ponto de vista espectral e radiométrico, o RBV acabou por ser pouco utilizado e 

foi deixado de lado.  

A segunda fase do projeto Landsat começou em 1982, com o lançamento do 

satélite Landsat 4, que levava consigo um sensor de uma nova tecnologia, o 

Thematic Mapper (TM) além do já conhecido e utilizado MSS.  

O Landsat 5, de acordo com as previsões técnicas baseadas nas performances 

atuais do satélite, deverá ficar operacional por mais alguns anos após a virada do 
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século. Está, portanto, ainda em operação, e com o lançamento do Landsat 7, 

trabalham em conjunto, pois possuem grande integração entre sensores e órbitas. 

Thematic Mapper – TM  
Bandas  1 2 3 4 5 6 IR Termal  7 

Faixa  0.45 - 0.52 0.52 - 
0.60 

0.63 - 
0.69 0.76 - 0.90 1.55 - 1.75 10.42 - 

12.50 2.08 - 2.35 

Resolução(m)  30 30 30 30 30 120 30 
(a) Multi-Spectral Scanner - MSS  

Bandas  1 2 3 4 
Faixa  0.5 - 0.6 0.6 - 0.7 0.7 - 0.8 0.8 - 1.1 

Resolução (m)  80 80 80 80 

 

Tab.01 - Sensores e Bandas Espectrais - Comparativo MSS e TM (Landsat 5) 
!���	"�#���"$$%%%�	�&	���������$��	
��	$
�����)�#�� 

 
A órbita do Landsat 5 é repetitiva, circular, sol-síncrona e quase polar (entre 81°N 

e 81°S). Está posicionado numa altitude de 705Km e sua velocidade aproximada 

é de 7,7Km/s no solo. Seu ciclo orbital é de 16 dias. A área que imageia, seja pelo 

sensor MSS ou TM, tem largura de 185Km, é recortada em cenas de 185x170Km. 

O satélite leva 24 segundos para imagear esta área. 

 

 

• 4.2 - Landsat 7 
  

Fig. 03 – Landsat 7 
!���	"�#���"$$%%%�	�&	���������$��	
��	$
�����*�(�&�

 
Segundo a Engesat (2002), o Landsat7 é o mais recente satélite em operação do 

programa Landsat, financiado pelo Governo Americano. O satélite foi lançado em 

abril de 1999, com um novo sensor a bordo denominado ETM+ (Enhanced 

Thematic Mapper Plus). A operação do satélite em órbita era, inicialmente, 

administrada pela NASA e os dados gerados por ele, como imagens e a 

comercialização destas, ficam sob os cuidados da USGS (United States 

Geological Survey). A previsão de funcionamento deste satélite é de mais de 

cinco anos, podendo ser prorrogada dependendo de suas condições de 

funcionamento e demanda de informações.  
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Por problemas de funcionamento no sensor ETM+, o Landsat 7 ficou indisponível 

em 31/05/2003, não sendo comercializadas suas imagens por defeitos 

radiométricos. A USGS apresentou uma solução de processamento em Terra das 

imagens defeituosas a fim de corrigi-las para a comercialização normal. Em seu 

acervo existem imagens bem recentes adquiridas pelo Landsat 7, o que significa 

que está em funcionando. (Informativo ENGESAT,2003) 

Uma imagem LANDSAT 7 ETM+ é composta por 8 bandas espectrais que podem 

ser combinadas em inúmeras possibilidades de composições coloridas e opções 

de processamento. Entre as principais melhorias técnicas se comparado ao seu 

antecessor, o satélite Landsat 5, destacam-se a adição de uma banda espectral 

(banda Pancromática) com resolução de 15m, perfeitamente registrada com as 

demais bandas, melhorias nas características geométricas e radiométricas, e o 

aumento da resolução espacial da banda termal para 60m. Esses avanços 

tecnológicos permitem qualificar o LANDSAT 7 como sendo o satélite mais 

interessante para a geração de imagens com aplicações diretas até a escala 

1:25.000, principalmente em áreas rurais, mesmo em grandes extensões de 

território, como acontece freqüentemente no Brasil. 

A órbita do Landsat 7 é repetitiva, circular, sol-síncrona e quase polar (entre 81°N 

e 81°S). Está posicionado numa altitude de 705Km e sua velocidade aproximada 

é de 7,7 Km/s no solo. Gira ao redor da Terra 14 vezes por dia, completando um 

giro em 99 minutos. Seu ciclo orbital é de 16 dias. A área que imageia é de 

185Km, recortada em cenas de 185x170 Km. O satélite leva 24 segundos para 

imagear esta área.��

Sensor  Banda 
1 

Banda 
2 

Banda 
3 

Banda 
4 

Banda 
5 

Banda 
6 

Banda 
7 

Banda 
8 

TM 0.45 
0.52 

0.52 
0.60 

0.63 
0.69 

0.76 
0.90 

1.55 
1.75 

10.4 
12.5 

2.08 
2.35 

- 

ETM+ 0.45 
0.52 

0.53 
0.61 

0.63 
0.69 

0.78 
0.90 

1.55 
1.75 

10.4 
12.5 

2.09 
2.35 

0.52 
0.90 

Tab.02 – Bandas Espectrais e Resolução Espacial (Landsat 7) 
!���	"�#���"$$%%%�	�&	���������$��	
��	$
�����*�#�� 
 

As bandas do visível e do infravermelho mantiveram a resolução espacial de 30 m 

do Landsat 5 (canais 1, 2, 3, 4, 5 e 7). As bandas do infravermelho termal (canais 
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6L e 6H) passam a ser adquiridas com resolução de 60 metros, contra 120 m no 

Landsat 5. A nova banda Pancromática (canal 8) tem 15 m de resolução espacial. 

 

• 4.3 – Ikonos II 

Fig. 04 – Satélite Ikonos II 
!���	"� http://www.engesat.com.br/satelites/images/ikonos1.jpg�
 

O satélite IKONOS II foi lançado no dia 24 de Setembro de 1999, e está em 

operação desde o inicio de janeiro de 2000. Ele é administrado pela Space 

Imaging, que preserva os direitos de comércio de suas imagens para o mundo 

todo. O satélite produz imagens com até 1m de resolução espacial. Foi o primeiro 

de uma grande geração de satélites comerciais a propiciar, para uso civil, uma 

resolução tão alta. 

A órbita do Ikonos II é repetitiva, circular, solsíncrona e quase polar (98,1°). Está 

posicionado numa altitude de 680 Km e sua velocidade aproximada é de 7,0 Km/s 

no solo. Sua órbita tem sentido descendente, de Norte para Sul, e seu ciclo de 

revisita é de 2,9 dias no modo pancromático e 1,5 dia no multiespectral. Produz 

cenas de 13x13Km e mosaicos até 12.000Km². 

BANDA PAN AZUL VERDE VERMELHO INFRAVERMELHO 
PRÓXIMO 

FAIXA  0.45 - 
0.90  

0.45 - 
0.52  

0.52 - 
0.60  

0.63 - 0.69  0.76 - 0.90  

RESOLUÇÃO 
(metros) 

1 4 4 4 4 

Tab. 03 – Bandas Espectrais e Resolução Espacial (Ikonos II) 
!���	:  http://www.engesat.com.br/satelites/images/ikonos.htm�

 
Com 1m de resolução no modo PAN é um dos sensores que oferece a melhor 

resolução espacial apresentada entre as imagens orbitais atualmente disponíveis. 

Permite discriminar objetos de 1 m² de área ou maiores. Isso quer dizer que suas 

imagens podem ser usadas como base de trabalhos que necessitem de maior 
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proximidade e que antes só podiam ser feitos com a utilização de fotografias 

aéreas, tais como planejamento urbano, agricultura de precisão, dentre outros 

(Engesat, 2002). 

 

• 4.4 – Quick Bird 

Fig. 05 – Quick Bird 
!���	: http://www.digitalglobe.com�

 
De acordo com a Digital Globe (2003), antiga EarthWatch, em 18 de outubro de 

2001, após o fracasso de seu antecessor Quick Bird I, é lançado o Quick Bird 2 

ou, somente Quick Bird, num projeto revolucionário que pretendia otimizar as 

técnicas de observação da Terra. É o mais bem equipado sistema sensor em 

atividade no momento, tendo melhor resolução final de imagens que seu maior 

concorrente, o Ikonos. Mas não é tão expressivo quanto o rival, pois seu custo é 

bem mais elevado e ainda não se popularizou tanto. 

A órbita do Quick Bird é repetitiva, circular, sol-síncrona e quase polar (98,1°). 

Está posicionado numa altitude de 450Km. Sua órbita tem sentido descendente, 

de Norte para Sul e seu ciclo de revisita é de 1 a 3,5 dias. Produz cenas de 

16.5Km x 16.5Km. Sua resolução é de 61 centímetros no modo multiespectral e 

2,4m no pancromático, com bandas verde, vermelho, azul e  infravermelho 

próximo. 

BANDA PAN AZUL VERDE VERMELHO INFRAVERMELHO 
PRÓXIMO 

FAIXA  0.45 - 
0.90  

0.45 - 
0.52  

0.52 - 
0.60  

0.63 - 0.69  0.76 - 0.90  

RESOLUÇÃO 
(metros) 

0.61 2.44 2.44 2.44 2.44 

Tab. 04 – Bandas Espectrais e Resolução Espacial (Quick Bird) 
�����!���	"�http://www.digitalglobe.com 
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• 4.5 – CBERS 

Fig. 06 – CBERS 
!���	" http://www.engesat.com.br/satelites/images/cbers3.jpg 
�

Segundo o INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), o Chinese-Brazilian 

Earth Resources Satellite ou CBERS, é o nome do satélite produzido na parceria 

entre brasileiros e chineses.  

Um programa de cooperação foi assinado em 6 de julho de 1988 entre a China e 

o Brasil para desenvolver dois satélites de observação da Terra. Os satélites 

CBERS1 e CBERS-2 foram lançados por foguetes chineses da série Longa 

Marcha a partir da base de lançamento de Shanxi e Taiyuan respectivamente, na 

Republica Popular da China. 

Possuem o sensor WFI (Wide Field Imager) com 260m de resolução, o IR-MSS 

(Infra-Red Multiespectral Scanner) com 80m de resolução e CCD (Coupled 

Charged Device) de 20m de resolução óptica. 

A órbita dos CBERS é repetitiva, circular, sol-síncrona e quase polar (98,504°). 

Está posicionado numa altitude de 778Km. Sua órbita tem sentido descendente, 

de Norte para Sul e seu ciclo de revisita é 26 dias. Produz cenas de 113Km a 

890Km dependendo do sensor utilizado (INPE,2003). 

Especificações CCD IR-MSS WFI 
Bandas 

Espectrais 
0,51 - 0,73 (pan) 

0,45 - 0,52 
0,52 - 0,59 
0,63 - 0,69 
0,77 - 0,89 

 

0,50 - 1,10 (pan) 
1,55 - 1,75 
2,08 - 2,35 

10,40 - 12,50 
 

0,63 - 0,69 
0,76 - 0,90 

 

Resolução 20 80 (pan e IV) 260 
Tab. 05 – Bandas Espectrais e Resolução Espacial (CBERS) 
Fonte: http://www.cbers.inpe.br/pt/programas/satelites2.htm 
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• 4.6 – SPOT 5 

Fig. 07 – SPOT 5 
Fonte: http://www.engesat.com.br/satelites/images/spot5_2.jpg  

 
É o quinto de uma geração de satélites imageadores franceses, começou a 

funcionar em 2002 e é o mais bem equipado do grupo. O programa é uma 

iniciativa do governo francês com parcerias dos governos belga e sueco, sendo 

gerenciado pelo CNES (Centro Nacional de Estudos Espaciais). 

A inovação desse satélite é a possibilidade de adquirir em apenas uma varredura 

modelos tridimensionais de terreno, pois possui duas câmeras independentes, 

mas que podem trabalhar em conjunto, as HRS (High Resolution Stereoscopic). 

Possui também um sensor multiespectral de vegetação com 1 Km de resolução e 

o HRG (High Resolution Geometric) com 5m de resolução em modo pancromático 

e 2.5m em modo multiespectral. 

A órbita do SPOT 5 é repetitiva, circular, sol-síncrona e quase polar (98,7°). Está 

posicionado numa altitude de 822Km. Sua órbita tem sentido descendente, de 

Norte para Sul e seu ciclo de revisita é 26 dias. Produz cenas de 60Km x 60Km 

com resolução de 2,5m (Engesat, 2002). 

Especificações HRG 
0,51 - 0,73 (pan) 
0,45 - 0,89 (multi) 

 

Vegetation 
 

HRS 
Estereoscopia 

20º visada 

Resolução 2,5m  
5m (P&B) 

1Km 
(multiespectral) 

5m (P&B) 
2,5m 

Tab. 06 – Bandas Espectrais e Resolução Espacial (SPOT 5) 
Fonte: http://www.engesat.com.br/satelites/images/spot5.htm  
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• 4.7 – EROS A 

Fig. 08 – EROS A 
Fonte: http://www.engesat.com.br/satelites/images/eros.jpg 

 
É o primeiro de uma constelação de satélites modernos de imageamento que 

serão lançados no início do século XXI. O EROS A já está operando desde o ano 

2000 e o próximo da série, o EROS B1, está previsto para o final de 2003. Depois 

dele virão mais cinco, até o lançamento do EROS B6 em 2005, implantando de 

forma completa todo o sistema, que a partir daí funcionará integrado. Usa o 

sensor CCD (Charge Coupled Device) de 1,8m de resolução. 

A órbita do EROS A é repetitiva, circular, sol-síncrona e quase polar (98,7°). Está 

posicionado numa altitude de 480Km. Sua órbita tem sentido descendente, de 

Norte para Sul. Produz cenas de 12,5Km x 12,5Km com resolução de 1,8m. Sua 

capacidade de revisita não será importante quando o sistema inteiro estiver 

integrado, pois outro satélite da constelação fará a revisita quando necessário 

(Engesat, 2002). 

Especificações CCD 
Bandas 

Espectrais 
0,5 - 0,9 

 
Resolução 1.8m 

Tab. 07 – Bandas Espectrais e Resolução Espacial (EROS A) 
Fonte: http://www.engesat.com.br/satelites/images/eros.htm 
 

• 4.8 – IRS-P6 

Fig. 09 – Resourcesat 1 – IRS-P6 
!���	" http://www.engesat.com.br/satelites/images/irs-p6-200.jpg 
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É o mais novo e moderno satélite da constelação indiana IRS, vem com a 

pretensão de substituir as imagens SPOT e Landsat. Possui sensores de 

captação pancromática e multiespectral, além do infravermelho próximo, 

prometendo superioridade frente aos seus concorrentes. Foi lançado em outubro 

de 2003 e espera-se que já esteja imageando em 2004, quando estará na sua 

órbita correta. 

A órbita do IRS-P6 é repetitiva, circular, sol-síncrona e quase polar (98,7°). Estará 

posicionado numa altitude de 817Km. Sua órbita tem sentido descendente, de 

Norte para Sul. Faz uma volta em 101.35 minutos, 14 voltas por dia e revisita em 

5 dias. Produz cenas de 141Km x 141Km com resolução de 23m e 70Km X 70Km 

com resolução de 5m (Engesat, 2002).  

������ ����	
� �������������� ���� �����	��� ������ ������
� 
LISS-3 Cena completa 141 por 141 Km Colorido 23 m 4 bandas 24 dias 
LISS-3 Quadrante 70 por 70 Km Colorido 23 m 4 bandas 24 dias 
LISS-4 Cena completa 70 por 70 Km P&B 5 m 1 banda 5 dias 
LISS-4 Subcena 23 por 23 Km Colorido 5 m 3 bandas 5 dias 
AWiFS  Cena completa 700 por 700 Km Colorido 55 m 4 bandas 5 dias 
AWiFS  Quadrante 370 por 370 Km Colorido 55 m 4 bandas 5 dias 

Tab.08 – Sensores e características técnicas (IRS-P6) 
!���	" http://www.engesat.com.br/satelites/images/irs.htm 
 
 
•  4.9 – RADARSAT 

Fig. 10 – RADARSAT 
Fonte"�http://www.engesat.com.br/satelites/images/radarsat1.jpg��

 
É um satélite que utiliza sensores diferentes dos convencionais utilizados pelos 

satélites de imageamento que captam a luz e combinam-a para gerar diferentes 

tipos de imagens. Seu sensor utiliza microondas para gerar um canal de dados a 

ser decodificado numa imagem monocromática, que pode combinar-se com 

outros dados e formar imagens em cores. 
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Possui o sensor SAR (Syntethic Aperture Radar) envia um impulso em direção ao 

planeta e mede o quanto desse impulso retorna, formando a imagem. Não sofre 

interferências de nuvens, chuva, pó, nevoeiro ou fumaça e não depende da 

iluminação. Tem resolução de 8 a 100m e pode varrer uma área de 50 a 500Km 

em linha. 

A órbita do RADARSAT é repetitiva, circular, sol-síncrona e quase polar (98,6°). 

Está posicionado numa altitude de 798Km. Sua órbita tem sentido descendente, 

de Norte para Sul. Faz uma volta em 101.7 minutos, 14 voltas por dia e revisita 

em 24 dias (Engesat, 2002).  

 

• 4.10 – ENVISAT 

Fig. 11 – ENVISAT 
Fonte: http://www.engesat.com.br/satelites/images/envisat2.jpg�

 
Como cita a ESA (European Spacial Agency), o Envisat foi lançado em 2002,  e 

no mesmo ano estava iniciando seus trabalhos de observação do planeta. É um 

dos mais robustos satélites em órbita hoje, transportando vários sensores em 

operação independente ou sincronizada. Além de outras funções, trabalha como 

radar e como imageador com os respectivos sensores ASAR e MERIS. 

O ASAR (Advanced Syntethic Aperture Radar) tem resolução entre 25m e 1Km, é 

o sucessor do SAR a bordo dos ERS-1 e 2. O MERIS (Medium Resolution 

Imaging Spectromer Instrument) tem resolução de 300m e possui 15 bandas 

espectrais. 

A órbita do ENVISAT é repetitiva, circular, sol-síncrona e quase polar (98,55°). 

Está posicionado numa altitude de 799.8Km. Sua órbita tem sentido descendente, 

de Norte para Sul. Faz uma volta em 101.59 minutos, 14 voltas por dia e revisita 

em 35 dias.  
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• 4.11 – KOMPSAT 

Fig. 12 – Kompsat 
Fonte: http://www.engesat.com.br/satelites/images/kompsatart1.jpg  

 
O Kompsat-1 é o primeiro de uma série de 7 satélites coreanos que estarão 

formando uma constelação completa até 2015.  O Kompsat-1 foi lançado em 1999 

e espera-se uma vida útil superior a 3 anos. 

Possui vários sensores, sendo os mais importantes: EOC (Eletro-Optical Camera) 

com 6,6m de resolução e 17Km x 17Km de recobrimento. OSMI (Ocean Scanning 

Multi-Spectral Imager) com resolução de 1Km, 6 bandas espectrais e faixa de 

800Km de imageamento. SPS (Space Physics Sensor) com sensores que medem 

partículas e a Ionosfera (Engesat, 2002). 

A órbita do Kompsat é repetitiva, circular, sol-síncrona e quase polar. Está 

posicionado numa altitude de 685Km. Sua órbita tem sentido descendente, de 

Norte para Sul. Faz uma volta em 98.46 minutos, 14 voltas por dia. 

 

• 4.12 – ORBVIEW 

Fig. 13 – ORBVIEW 
Fonte: http://www.engesat.com.br/satelites/images/orbview3.jpg 
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O satélite Orbview-3 é atualmente o mais moderno entre seus dois antecessores. 

Lançado em 2000 pela OrbImage. É um satélite civil e comercial com alta 

resolução espacial.  

Possui sensores muito sensíveis e potentes, captando 1m de resolução no modo 

pancromático e 4m no modo multiespectral. Sua faixa de recobrimento é de 8Km. 

A órbita do Orbview é repetitiva, circular, sol-síncrona e quase polar (97°). Está 

posicionado numa altitude de 470Km. Sua órbita tem sentido descendente, de 

Norte para Sul. E possui períodos variáveis de revisita (Engesat, 2002). 

 

BANDA PAN AZUL VERDE VERMELHO INFRAVERMELHO 
PRÓXIMO 

FAIXA (m) 0.45 - 
0.90 µ 

0.45 - 
0.52 µ 

0.52 - 
0.60 µ 

0.62 - 0.69 µ 0.76 - 0.90 µ 

RESOLUÇÃO 
(Metros) 

1 4 4 4 4 

Tab. 09 – Bandas Espectrais e Resolução Espacial (ORBVIEW) 
Fonte: http://www.orbimage.com/ 
 

• 4.13 – ASTER 

Fig. 14 – Satélite EOS AM-1 
Fonte:  http://www.engesat.com.br/satelites/images/aster.jpg 
 

De acordo com a NASA, o ASTER (Advanced Spaceborne Thermal Emission and 

Reflection Radiometer) é um dos Instrumentos a bordo do satélite EOS AM-1 e 

obtém imagens de média resolução (15 a 90 m) da Terra nas regiões dos 

espectros  visível, infravermelho próximo, médio e térmico. A operação do satélite 

em órbita é administrada pela própria NASA. 

Bandas Espectrais 
VNIR 
SWIR 
TIR 

Veja o gráfico abaixo 
0.5-0.9 
1.6-2.5 

8-12 
Resolução Espacial 15 m (VNIR: 3 bandas), 

30 m (SWIR: 6 bandas), 
90 m (TIR: 5 bandas) 

Tab. 10 – Bandas Espectrais e Resolução Espacial (ASTER) 
Fonte: http://asterweb.jpl.nasa.gov/ 
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• 4.14 – MODIS 

Fig. 15 – Satélite EOS AM-1 
Fonte: http://www.engesat.com.br/satelites/images/modis.jpg 

 
Segundo a NASA, o sensor MODIS (Moderate Resolution Imaging 

Spectroradiometer) é o principal instrumento a bordo do satélite Terra (EOS AM-

1), um dos sistemas de observação do planeta. O MODIS realiza observações de 

toda a superfície terrestre a cada 1 ou 2 dias, e adquire dados em 36 bandas 

espectrais. Possui resolução entre 250 e 1Km, com 2230Km de varredura. 

Ban
da 

Longitude 
de onda (nm)  

Radiância 
Espectral  

Usos Principais  Resolução 
(m) 

Píxels  
imagen  

Nº línhas  
imagem  

1 620 - 670 21.8 
2 841 - 876 24.7 

Límites de Terra, 
Nuvens e Aerosois 250 5416 > 20000 

3 459 - 479 35.3 
4 545 - 565 29.0 
5 1230 - 1250 5.4 
6 1628 - 1652 7.3 
7 2105 - 2155 1.0 

Propriedades da 
Terra, Nuvens, 

Aerosois 
500 2708 > 10000 

8 405 - 420 44.9 
9 438 - 448 41.9 
10 483 - 493 32.1 
11 526 - 536 27.9 
12 546 - 556 21.0 
13 662 - 672 9.5 
14 673 - 683 8.7 
15 743 - 753 10.2 
16 862 - 877 6.2 

Biogeoquímica Cor 
do Oceano, 
Fitoplancton 

17 890 - 920 10.0 
18 931 - 941 3.6 
19 915 - 965 15.0 

Vapor de Água 
Atmosférico 

20 3660 - 3840 0.45 (300K) 
21 3929 - 3989 2.38 (335K) 
22 3929 - 3989 0.67 (300K) 
23 4020 - 4080 0.79 (300K) 

Temperatura de 
Superfície e 

Nuvens 

24 4433 - 4498 0.17 (250K) 
25 4482 - 4549 0.59 (275K) 

Temperatura 
Atmosférica 

26 1360 - 1390 6.0 
27 6535 - 6895 1.16 (240K) 
28 7175 - 7475 2.18 (250K) 

Vapor de Água 
Nuvens Cirrus 

29 8400 - 8700 9.58 (300K) Propriedades das 
Nuvens 

30 9580 - 9880 3.69 (250K) Ozonio 
31 10780 - 11280 9.55 (300K) 
32 11770 - 12270 8.94 (300K) 

Temperatura de 
Superfície, Nuvens 

33 13185 - 13485 4.52 (260K) 
34 13485 -13785 3.76 (250K) 
35 13785 -14085 3.11 (240K) 
36 14085 -14385 2.08 (220K) 

Altitude Máxima 
das Nuvens 

1000 1354 > 5000 

Tab. 11 – Bandas e Dados Técnicos (MODIS) 
Fonte: http://modis.gsfc.nasa.gov/ 
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5. A ESCOLHA DAS IMAGENS E CENAS 

Para se escolher imagens de satélite, é necessário que o usuário ou o profissional 

que irá utilizá-las conheça previamente um pouco sobre elas. Não são como as 

ortofotos aéreas, pois possuem muito mais possibilidades e recursos de análises. 

Os satélites carregam consigo sensores que disponibilizam faixas do espectro 

eletromagnético separadamente, o que significa que a luz é filtrada e 

compartimentada em seções de ondas que levam informações diferentes entre si. 

 
Fig. 16 – Exemplo de Imagem Ikonos – 28/11/2001 -True Color, 1m de resolução.  
Fonte: http://www.spaceimaging.com/gallery/ioweek/archive 

 

Os objetos se comportam de maneira desigual quando refletem luz. É esta luz 

refletida que o satélite irá captar, percebendo sensíveis alterações e 

representando-as na forma de imagens da área coletada. Conjugando e 

relacionando as seções de ondas (chamadas bandas espectrais) que o satélite 

dispõe, serão geradas várias imagens diferentes da mesma região. Umas 

destacarão mais a temperatura, outras a umidade, a vegetação, áreas urbanas, 

rurais, hidrografia, solo, culturas e muito mais. Cada um destes itens reflete 

intensidade luminosa e cores com desigualdades perceptíveis e, a partir daí, 

poderá ser feita a escolha da imagem. 
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Fig. 17 – Exemplo de Imagem Landsat 7 – 26/10/03 – bandas 7,5,3 – 15m 
Fonte: http://landsat7.usgs.gov/gallery/index.php 
 

Existem também os radares, que não trabalham com a luz, emitem microondas na 

direção da Terra e calculam as distorções e o tempo de retorno da onda refletida 

para gerarem um mapa topográfico ou representação do terreno. 

�
!�&��+,�-�./	��
���	����&	����������-�+0$ ,$+001�-�) ��
!���	"�#���"$$%%%�	�&	���������$��	
��	$���&	2������

� 

Portanto, alguém que vá adquirir imagens não pode simplesmente escolher na 

sorte, precisa de um conhecimento mínimo para não ter surpresas desagradáveis. 

Com tantas opções e ofertas no mercado, é preciso seguir alguns passos simples 

para se fazer uma escolha coerente: 

I. O profissional ou usuário precisa ter suas intenções bem claras. 

Caracterizar o assunto do trabalho. Ambiental, urbano, meteorológico, etc. 

II. Deve-se conhecer as proporções com as quais irão ser feitas as análises. 

A escala e o nível de proximidade da Terra e dos objetos é fator 
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determinante. Para isso, basta definir quais detalhes deverão ser vistos. 

Por exemplo, equipamentos urbanos são elementos pequenos, por volta de 

1m² de área, então, será melhor utilizar imagens de alta resolução. Já as 

massas de ar têm grande volume e cobrem grandes áreas, precisam de 

uma imagem com resolução menor e recobrimento maior pois nesse caso 

o importante é ver o todo e não os detalhes. 

Seguindo estes dois passos, é possível ter uma idéia da resolução e tipo de 

imagem. 

III. Determinar a área de interesse. É bom ressaltar que imagens de grandes 

áreas com alta resolução podem ficar muito caras e muito carregadas para 

processamento em computadores. É preciso avaliar bem qual a melhor 

resolução e a área para tomar uma decisão mais coerente. Algumas 

empresas possuem muitas imagens em acervo, outras necessitam de 

encomenda e programação para imagear a região. 

IV. Observar a questão temporal, se a análise é de âmbito atual ou ao longo 

de um ciclo de tempo (passado, presente ou futuro). Pode acontecer de um 

trabalho necessitar de atualização constante num espaço de tempo. Por 

exemplo, de dez anos atrás até os dias de hoje com atualizações anuais ou 

outro a contar do presente, com duração de seis anos e atualizações 

periódicas semestrais. Satélites mais antigos possuem anos de 

imageamento sobre uma mesma região, mas estão para ser desativados. 

Já os novos talvez nem tenham imageado grandes áreas, mas ainda terão 

vida ativa de mais alguns anos, sendo importante considerar estes fatores 

na hora da escolha . 

V. É preciso saber quais satélites estão em atividade e se suprem as 

necessidades do trabalho a ser realizado.  

Nesse ponto, várias opções serão descartadas por não atenderem ao objetivo e 

outras já estarão próximas de serem escolhidas. 

VI. Observar se o satélite dispõe de produtos com todas as bandas 

necessárias e quais serão adquiridas. Notar também se as imagens 

possuem algum tipo de referência geográfica e se geram mosaicos de 

cenas unidas que formam uma imagem maior caso a cena padrão não 

cubra a área total necessária. Notar o cobrimento de nuvens, o ângulo da 
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câmera durante o imageamento da área e o horário e época do ano. 

Algumas empresas disponibilizam sites com buscas de imagens de acervo 

onde se pode pré-visualizar a imagem e se informar sobre seus 

parâmetros, tipos de produtos, condições de pagamento e entrega. 

VII. Enfim, comparar os preços das opções que poderão ser escolhidas 

para a aquisição, caso mais de uma sirva.  

O custo da aquisição da imagem não foi colocado como fator primordial pois o 

que é importante na obtenção são as características de cada uma delas, se irão 

suprir, ou não, as necessidades do trabalho proposto. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagr.01 – Esquema de aquisição de imagens de Satélite 

 

 

Usuário  

• Intenções 
• Uso 
• Escala 
• Proporções  

Área de  
interesse  

 

Espaço  
Tempo 

 

ESCOLHA 
DO 

SATÉLITE 
PREÇO 

Escolha do 
produto 

(Imagem, Bandas 
e Mosaico) 

 

Considerar a Resolução, o 
tempo de atividade, as áreas 
de recobrimento, se aceitam 
encomendas e se suas cenas 
geram mosaicos. 



 34

Relações entre resolução e aplicação dos satélites de imageamento terrestre 
(em metros) 

   APLICAÇÕES  
 
 
 
  
  
  
SATELITES 

USO DO 
SOLO 

RURAL 
URBANO 

  
  

MAPAS 
CARTOGRA

FIA 
  

  
  

HIDROGRAFIA 
GEOMORFOLO

GIA 
VEGETAÇÃO 

  
  

CLIMA 
UMIDADE 
VENTOS 
NUVENS 

TEMPERATU
RA 

RADIAÇÃO 
  
  

  
  

AERO 
ESPACIAL 

  
  

  
  

DEFESA 
  
  

  
  

DESASTRE 
DANO 

AMBIENTAL 
  
  

SPOT 5 
5m / 
2,5m 5m / 2,5m 5m / 2,5m * * * * * 

IKONOS 4m / 1m 4m / 1m 4m / 1m * * * 4m / 1m 4m / 1m 

LANDSAT 5  
80m 
/30m * 80m /30m 120m 120m * * 80m /30m 

LANDSAT 7  
30m / 
15m * 30m / 15m 60m 60m * * 30m / 15m 

ENVISAT 
1km / 
25m 1km / 25m 1km / 25m * * * * * 

ASTER 
 

1,8m 
 

1,8m 
 

1,8m 
 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
1,8m 

EROS A 
 

0,82m 
 

0,82m 
 

0,82m 
 
* 

 
* 

 
* 

 
* 

 
0,82m 

KOMPSAT * 
1km/1km/

6,6m * * * 
1km/1km/

6,6m * * 
ORBVIEW 3 

E 4 4m / 1m 4m / 1m 4m / 1m * * * * * 

IRS * 5,8m * * * * * * 
QUICK 
BIRD 

2,44m/ 
0,61m 

2,44m/ 
0,61m * * * * 

2,44m/ 
0,61m * 

JERS 
30m / 
18m 30m / 18m 30m / 18m * * * 30m / 18m 30m / 18m 

C-BERS * 80m / 20m 80m / 20m 
260m/ 
60m 

260m/ 
60m * * 80m / 20m 

ERS 1 E 2 * 25m 25m * * * * 25m 
Tab. 12 – Quadro comparativo (Resolução/ Uso) entre os satélites 

 

6. UTILIZAÇÃO DO MÉTODO DE ESCOLHA DAS IMAGENS 

Para a obtenção das imagens de satélite, o usuário deve seguir passos simples 

que lhe garantirão maior qualidade e um melhor resultado final. Pois, são tão 

diversas as aplicações que podem ser utilizadas e os produtos oferecidos que não 

seria difícil ter dúvidas na hora da aquisição. Poderá ocorrer de mais de um 

produto atender as necessidades do trabalho, neste caso, caberá ao interessado 

escolher qual será utilizado dentre os resultados obtidos, podendo entrar neste 

momento o preço como condicionante de escolha. 

A seguir serão apresentados dois exemplos hipotéticos diferentes mas que 

servem bem para avaliar qual seria a melhor escolha de imagem em cada um. 

Seguindo os passos propostos para se obter um resultado satisfatório.  
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• 6.1 – Caso 1 

Consideremos que um grande fazendeiro de gado de corte queira fazer um 

levantamento visual de suas posses, com o intuito de obter informações sobre 

áreas de pastoreio, áreas cultivadas, rios, córregos, lagos e um total domínio dos 

limites de sua propriedade. Ele também tem o interesse de observar as condições 

de suas terras no período de cheia e no de seca.  Não sabe qual o 

posicionamento geográfico de suas terras, mas sabe-se o município onde está 

inserida a propriedade e a área que é de 450 hectares.  

Estas informações já são suficientes para seguir as fases de escolha da imagem: 

I. As intenções do proprietário seriam de controle patrimonial e territorial 

para proposta de melhoria em sua propriedade.  Com uso rural e 

agropecuário.  

II. Não é necessário que vejamos cada um dos animais e plantas dentro da 

propriedade e sim a área de pasto, área cultivada e hidrografia, o que 

significa que é uma escala visual maior, que englobe a área como um 

todo.  

Já podemos descartar todas as opções de alta resolução, tais como Ikonos, 

Quickbird, Orbview, Kompsat, Eros e Spot pois produzem imagens com elevado 

grau de proximidade do solo que mostram muitos detalhes que nestas proporções 

seriam desaconselháveis. Já satélites de média resolução seriam ideais neste 

caso, pois não mostram imagens muito próximas nem muito afastadas. São 

suficientes para uma análise global sem perder os detalhes significativos, 

apresentam resolução entre 10 e 50 metros e escala de 1:50.000 até 1:250.000. 

As opções com baixa resolução também serão descartadas devido à distância 

visual dos elementos na imagem, saem Envisat e Aster. 

III. É preciso saber onde a área de interesse, representada por um retângulo 

envolvente, está geograficamente posicionada. Escolhido o satélite que irá 

disponibilizar as imagens será necessário saber se já possui imagens 

recentes da região em acervo ou se será preciso encomendar e programar 

o satélite para efetuar o imageamento. A área de imagem deverá ser 

informada mesmo que aproximada, para se ter idéia de quanto em área 

será adquirido de imagens. No caso, 450 hectares. 
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IV. O fazendeiro precisa de uma imagem recente que caracterize as 

condições atuais de sua propriedade. É necessário então encomendar 

imagens coletadas na data mais próxima aos dias atuais ou fazer uma 

encomenda de imageamento. Também quer analisar períodos de seca e 

cheia, para isso, precisará encomendar mais cenas da região em cada 

uma dessas épocas, as mais recentes possíveis ou ao longo de 5, 10 ou 

15 anos passados, boas para uma análise mais precisa ao longo de um 

grande espaço de tempo e já seriam suficientes para uma previsão do que 

ocorreria no futuro. 

V. Satélites de média resolução são os mais aconselháveis, para este 

trabalho. Alguns exemplos em atividade são: Landsat 5 e 7(com alguns 

problemas técnicos), CBERS, IRS e Radarsat. E os mais utilizados para 

esta finalidade de classificação de vegetação, meio ambiente, agropecuária 

e cultivos em geral são os satélites de múltiplas bandas equalizáveis ou 

com sensores multiespectrais. 

Com mais estas informações, são descartados os radares, pois penetram a 

cobertura vegetal e não captam diferenças de substâncias e materiais que os 

sensores de luz explicitam. 

VI. Para uma análise de cobertura de solo, o fazendeiro necessitará de 

bandas espectrais que classifiquem este tipo de informação, dependendo 

da combinação, diferentes tipos de culturas, solos e água poderão ser 

detectados, além da imagem em cores reais que mostra os elementos 

contidos dentro da área. Caso a área seja maior que uma cena do satélite, 

é necessária a soma de tantas quantas cenas forem preciso até que se 

inscreva a região toda dentro da união de cenas ou mosaico. É importante 

visualizar o “preview” que as empresas disponibilizam em sites das cenas 

para que cobertura de nuvens e distorções sejam descartadas. 

VII. Sobraram as opções Landsat, CBERS e IRS para a escolha da imagem 

mais adequada. São três opções suficientemente apropriadas para a 

execução do trabalho proposto, ficando a cargo do Fazendeiro fazer uma 

escolha aleatória entre elas, a que mais o agrada visualmente ou pelo 

preço das cenas, escolhendo a que sairia mais em conta. 
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Diagr.02 – Esquema de aquisição de imagens de Satélite para o Caso 01 

 

• 6.2 – Caso 2 
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necessária a obtenção de uma imagem com alto grau de resolução 

espacial e que cubra a maior área possível. 

Já podem ser desconsiderados todos os satélites de pequena e média resolução 

espacial, sobrando apenas os com sensores potentes o bastante para 

identificarem pequenos objetos. Que seriam: Ikonos, Quikbird, Orbview, Kompsat, 

Eros e Spot. 

III. Cidades possuem áreas de classificação média para satélites de 

observação, podem estar inteiramente contidas dentro de uma única cena, 

dependendo da área da cidade e do tamanho da cena do sensor. 

Escolhido o satélite que irá disponibilizar as imagens será necessário saber 

antecipadamente se já possui imagens recentes da região em acervo ou se 

será preciso encomendar e programar o satélite para efetuar o 

imageamento. Para saber isto, deve-se ter disponível as coordenadas de 

pelo menos dois cantos do retângulo envolvente da cidade e fazer uma 

busca nos sites, procurando pelas imagens mais recentes posicionadas na 

mesma coordenada.  

IV. Não é necessária uma análise temporal para este trabalho, então a 

imagem mais atual será suficiente para atender aos quesitos especificados. 

V. Como já citado, serão os satélites de alta resolução os mais indicados 

para este trabalho. Temos o Ikonos que proporciona 1m de resolução em 

imagem de cores verdadeiras feita pela equalização de bandas 

multiespectrais (R,G,B) com a banda pancromática. O Quickbird com 

0,61m , o Orbview com 1m, o Kompsat com 6,6m, o Eros com 1,8m e o 

Spot com 2,5m. 

Podemos eliminar entre os de alta resolução, aqueles que ainda possuem 

resolução menor, como o Kompsat, o Spot e o Eros. Pois estes ainda podem 

perder alguns detalhes significativos no campo visual da aplicação. 

VI. Agora, deve-se prestar atenção no posicionamento geográfico da região 

que pode estar na interseção de duas cenas (chamada sobreposição ou 

overlap) ou inserida dentro de uma cena apenas, o que seria mais 

econômico. Em imagens de alta resolução nota-se mais claramente as 

distorções e ângulos feitos pela câmera, é melhor adquirir imagens com a 
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menor angulação possível, pois grande angulação pode ocultar 

informações importantes que deveriam estar contidas na imagem. 

VII. Considerando a melhor resolução e a angulação entre as imagens tem-

se como melhores opções o Ikonos e o Quick Bird e para escolher a opção 

mais adequada entre as duas deve-se comparar o custo por quilômetro 

quadrado de área oferecido na cena. 

Não existe uma imagem que é a melhor para uma determinada tarefa, existem, na 

verdade, imagens que se enquadram e identificam com mais acuidade dentre os 

condicionantes impostos por estas tarefas. Por isso, nos estudos de caso 

apresentados anteriormente não se chegou a um resultado único, e sim a 

algumas opções que satisfazem os parâmetros do problema. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Diagr.03 – Esquema de aquisição de imagens de Satélite para o Caso 02 
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7. CONCLUSÃO 

As imagens de satélite são, nos tempos atuais, ferramentas de uso quase 

indispensável no cenário de gerenciamento e controle político-territorial, 

empresarial e civil de qualquer região do planeta. Isso quer dizer que este 

sofisticado produto não é mais de domínio exclusivo de militares especializados, 

mas de qualquer pessoa que tenha interesse em adquiri-lo para realizar algum 

trabalho. Porém é um produto complexo que requer muito cuidado e atenção 

desde sua aquisição até sua edição ou equalização final, para se obter resultados 

satisfatórios.  

Comprar uma imagem de satélite é muito fácil, basta um cartão de crédito e, em 

alguns casos, não fazer parte de uma relação de nomes de criminosos e 

terroristas proibidos de comprá-las. É só fazer o pedido e aguardar a entrega em 

alguns dias após o pagamento. Porém adquirir a imagem certa para o trabalho 

pretendido irá influir em todo o desenvolvimento e conclusão desse trabalho, 

tornando o produto caro e de difícil manuseio.  

A utilização destes passos simples, abordados na pesquisa, permitem que um 

indivíduo qualquer, com intenções de adquirir imagens de satélite, mas sem 

conhecimento técnico, possa escolher qual produto oferecido pelo mercado 

melhor lhe atenderá. Evitando gastos adicionais com o desperdício e escolha de 

imagens erradas. Vale a pena lembrar que a intenção dessa pesquisa não é o de 

ensinar a trabalhar e tratar as imagens, e sim de representar uma das várias 

maneiras de se escolher o melhor produto dentre os vários oferecidos pelo 

mercado e adquirí-lo com a certeza de estar fazendo um negócio pelo menos 

satisfatório. 

Sendo esta uma maneira de popularizar as imagens de satélites dentre os vários 

setores profissionais, mostrando sua importância e difundindo seu uso como 

instrumento necessário para análises nos mais diversos campos de conhecimento 

e gestão. E transformando-as numa ferramenta amigável e de fácil acesso e 

manuseio por qualquer interessado. 
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