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Diagrama esquemático dos padrões de circulação importantes da AS

Fonte: Satyamurty, Nobre e Silva Dias, 1998



 Lillesand & Kiefer (1987) 

“ ... a ciência e arte de receber

informações sobre um objeto, uma área

ou fenômeno pela análise dos dados

obtidos de uma maneira tal que não

haja contato direto com este objeto,

esta área ou este fenômeno”

O que é Sensoriamento Remoto ?



Frota de pombos correio fotógrafos, Bavaria 1903

Desvantagens óbvias: não se controla a

posição da câmera, e muito menos para 

onde o pombo vai....

Introdução ao Sensoriamento Remoto



Reconhecimento aéreo durante 

a Primeira Guerra Mundial

Introdução ao Sensoriamento Remoto



Foguete alemão V2 usado pelos 

americanos para fotos

de até 134 km de altitude, 1946

Introdução ao Sensoriamento Remoto



Uso de instrumentos para captar radiação 

eletromagnética emitida ou refletida por 

objetos observados à distância.

Ex.: radiômetros em solo, sensores em aviões, 

estação espacial,  

satélites, etc.

O que é Sensoriamento Remoto ?



Breve Histórico

• O Sensoriamento Remoto se desenvolveu a partir do aprimoramento 

das técnicas fotográficas e do advento aeroespacial. A primeira 

fotografia aérea que se tem registro foi obtida a bordo de um balão em 

1839.

• A fotografia aérea colorida se tornou possível a partir de 1930 e nessa 

mesma época iniciaram os estudos para elaboração de filmes 

sensíveis à radiação infravermelha. Durante a segunda guerra 

fotografias utilizando filmes infravermelho foram utilizadas para 

detecção de camuflagem.

• Durante as décadas de 50 e 60 vários trabalhos de cobertura vegetal, 

uso do solo e  aplicações de planejamento urbano e regional foram 

feitos em várias partes do mundo usando fotografias aéreas.

• Os sensores orbitais surgiram a partir da década de 60. Sensores 

varriam extensas áreas da superfície terrestre. Esses sensores 

capturavam digitalmente as imagens e os dados eram transmitidos 

para estações de recepção localizadas na Terra.

• Atualmente existem vários satélites que carregam sensores para as 

mais diversas aplicações civis e militares.



Sensoriamento remoto via satélite

Satélite TIROS (Television 

Infrared Observation Satellite) e 

primeira imagem de

sensoriamento via satélite

Fonte: NOAA



Satélite TIROS e uma das primeiras previsões 

meteorológicas a partir de imagens de satélite

Sensoriamento remoto via satélite



Sensoriamento remoto via satélite

MSG

Meteosat Second Generation



• Sensoriamento Remoto (SR) pode ser definido como o conjunto de 
técnicas para obtenção de informações de objetos sem que haja 
contato físico com eles.

• O SR envolve 4 elementos mostrados na                                                
figura abaixo:

• A Radiação Eletromagnética (REM) é o elemento de ligação entre 
todos os demais que se posicionam nos vértices: sensor, alvo e 
fonte de REM. 

• FONTE de REM difere para as diferentes aplicações:

• Sol é a principal fonte de REM para os sensores ópticos;

• Terra é a principal fonte de REM para sensores termais e 
microondas passivo;

• Transmissores de REM na faixa de microondas para radares.

• ALVO é o elemento que se pretende extrair informações;

• SENSOR é o instrumento que coleta a REM refletida, transmitida ou 
emitida pelo alvo;

Princípios Físicos do Sensoriamento Remoto



Princípios Físicos do Sensoriamento Remoto



Princípios Físicos do Sensoriamento Remoto



Balanço de radiação e o Clima da 
Terra
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• O conjunto de comprimentos de ondas que compõem 
a REM é conhecido como Espectro Eletromagnético, o 
qual é dividido em regiões espectrais.

Sensoriamento remoto utiliza energia 
radiante que é emitida e refletida pela 
Terra em vários comprimentos de onda 
do espectro eletromagnético.

Visão humana é sensível apenas à luz 
visível, uma pequena parte do espectro 
eletromagnético.

Bases Físicas do Sensoriamento Remoto



Durante o seu caminho através da atmosfera, a radiação solar é 
atenuada pelos gases e aerossóis que a compõem. 

Alguns gases (oxigênio, ozônio, vapor d’água, gás carbônico) absorvem 
a energia eletromagnética em determinadas bandas do espectro, de 
maneira que a atmosfera é intransmissível à radiação nestas bandas.

• O grau de transmissão, ou transmissividade, representa a capacidade das 
ondas eletromagnéticas em penetrarem a atmosfera;

• As faixas de comprimento de onda para as quais a atmosfera parece transmissível 
são definidas como janelas atmosféricas;

• Além de toda a banda do visível, as janelas mais importantes localizam-se no 
IR: são os intervalos entre 0,7 e 2,5 mm, de 3,5 até 4,0 mm e de 8,0 até 12,0 
mm.

Influência Atmosférica



Absorção na atmosfera



• Plataformas orbitais carregam diferentes tipos de sensores para 
uso nas mais variadas atividades. Entre elas destacam-se:

• Defesa e uso militar

• Recursos naturais

• Ambientais e meteorológicos

Sensores Orbitais

METODOLOGIA

● Passiva: 

Captação de radiação emitida ou refletida naturalmente pelo objeto

● Ativa: 

Utilização de fonte própria de radiação para “iluminar” o objeto



Espacial

Temporal

Espectral

Radiométrica

Resoluções em Satélites



• A RESOLUÇÃO ESPACIAL É DETERMINADA PELA; CAPACIDADE DO 
DETECTOR EM DISTINGUIR OBJETOS NA SUPERFÍCIE TERRESTRE

• Em geral, a resolução espacial de um detector é expressa em termos 
do seu campo instantâneo de visada ou IFOV (“instantaneous field of 
view”);

• O IFOV define a área do terreno focalizada a uma dada altitude pelo 
instrumento sensor;

• De uma forma simplificada, o IFOV representa o tamanho do pixel. 

A Resolução Espacial



• 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.  

A Resolução Temporal



• A resolução espectral é um conceito inerente às imagens 
multiespectrais de sensoriamento remoto. 

• EXPRIME A LARGURA DAS BANDAS ESPECTRAIS NAS QUAIS 
AS IMAGENS SÃO ADQUIRIDAS; QUANTO MENOR A BANDA 
ESPECTRAL, MELHOR A RESOLUÇÃO.

• É definida pelo número de bandas espectrais de um sistema
(sensor) e pela amplitude do intervalo de comprimento de 
onda de cada banda. 

A Resolução Espectral



A RESOLUÇÃO RADIOMÉTRICA É DADA PELO NÚMERO DE VALORES DIGITAIS 
REPRESENTANDO NÍVEIS DE CINZA, USADOS PARA EXPRESSAR OS DADOS 
COLETADOS PELO SENSOR. 

Quanto maior o número de valores, maior é a resolução radiométrica.

O número de níveis de cinza é comumente expresso em função do número de dígitos

binários (bits) necessários para armazenar, em forma digital, o valor do nível máximo.

O valor em bits é sempre uma potência de 2. Assim, 5 bits significam (2)5= 32 níveis de cinza.

Os satélites LANDSAT e SPOT têm resolução radiométrica de 8 bits, o que significa o registro de imagens 

em 256 níveis de cinza.

1 bit

(2 níveis de cinza)

5 bit

(32 níveis de cinza)

A Resolução Radiométrica



Polar

Equatorial

Geoestacionário

Tipos de Órbitas



- Polar e Equatorial 

• ALTITUDE: 250 – 800 km
• VELOCIDADE: ~ 27000km/h
• Sensoriamento Remoto e Meteorológicos

Satélites de órbita baixa



Satélites de 
Órbita Polar



SATÉLITES Geoestacionários: 

• ALTITUDE: ~36.000 km

• Área de observação é sempre a mesma

• Meteorológicos e de Comunicação

Satélites de órbita distante



Órbitas de Satélites



Principais regiões espectrais (ou canais)



SATÉLITES METEOROLÓGICOS



NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration)

O programa de satélites NOAA é gerido pela National

Oceanic and Atmosferic Administration (NOAA), através

do National Environmental Satellite Data and Information

Service (NESDIS), e pela National Aeronautics and

Space Administration (NASA), que é responsável pelo

desenvolvimento e lançamento dos aparelhos.Este

programa começou por se denominar TIROS (Television

and Infrared Observation Satellite), e foi desenvolvido

pela NASA e pelo Departmento de Defesa dos Estados

Unidos, na tentativa de desenvolver um sistema de

satélites meteorológicos. Entre 1960 e 1965 foram

lançados 10 satélites TIROS. Entre 1966 e 1969, foram

lançados 9 novos satélites, denominados TOS (TIROS

Operational Satellites), operados pela ESSA

(Environmental Science Services Administration),

pertencente à NOAA. Em 1970, o TIROS-M recebeu a

designação de ITOS (Improved TOS), iniciando-se assim

uma nova geração de satélites, que incluíam sensores

de infra-vermelhos.



GOES - (Geostationary Operational Environmental Satellites)

Satélites americanos mantidos pela National

Oceanic and Atmospheric Administration

(NOAA). Os dados são distribuídos pelo

National Environmenta Satellite and

Information Service (NESDIS). Sua altitude e

órbita são semelhantes ao Meteosat. As

imagens do globo terrestre são obtidas a cada

30 minutos. O GOES é um dispositivo de 5

canais espectrais sendo um Visível (0,55-0,75

µm), três canais Infravermelhos (3,8-4,0 µm,

10,2-11,2 µm, 11,5-12,5 µm) e o canal de

Vapor d'Água (6,5-7,0 µm). No canal Visível, a

resolução é 1 km. Nos canais Infravermelhos,

a resolução é de 4 km. No canal Vapor d'água,

a resolução é de 8 km.



METEOSAT

Satélites geoestacionários europeus mantido

pela EUMETSAT. A EUMETSAT é uma

organização intergovernamental criada em

uma convenção internacional que reuniu 17

países europeus. A altitude dos satélites é de

35.800 km. Seu campo de imagem (42% da

superfície da terra) é restrito à sua localização

sobre na vertical sobre a intersecção do

Equador com o meridiano de Greenwich.

Equipado com um sensor espectral, ele

explora a superfície terrestre por faixas. Para

cada pixel desta faixa, se obtém a energia

irradiada para diferentes gamas espectrais. Os

três espectros do Meteosat são o Visível (0,45-

1,00 µm). o Infravermelho (10,5-12,5 µm) e

Vapor d'Água (5,7-7,1 µm).











Composite Image from GOES West, GOES East, 

Meteosat-5, -7, GMS



Canal 4 – Infra Canal 3 – Vapor

Canal 1 - Visível



Temp. Realce Colorida

Canal 4+1 – Infra + Visível



Satélites Geoestacionários - Cobertura

Sensoriamento Remoto

Visível Vapor Infravermelho



Earth Observing System
EOS AM-1 Terra

Lançamento: Dezembro 1999

Altitude: 705 km

Período órbita: 98.88 minutos

Equador: 10:30 AM descendente

Instrumentos:

 Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)

 Advanced Spaceborne Thermal Emission Radiometer 
(ASTER)

 Multi-angle Imaging Spectroradiometer (MISR)

 Measurement of Pollution in the Troposphere (MOPITT)

 Clouds and the Earth Radiant Energy System (CERES)

Satélites - Sensores



Lançamento: Maio 2002

Altitude: 705 km 

Período Órbita: 98.8 minutos

Equador: 13:30 ascendente

Instrumentos:

• Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer (MODIS)

• Atmospheric Infrared Sounder (AIRS)

• Advanced Microwave Sounding Unit (AMSU)

• Advanced Microwave Scanning Radiometer-EOS (AMSR-E)

• Clouds and the Earth Radiant Energy System (CERES)

• Humidity Sounder for Brazil (HSB)

Satélites - Sensores

Earth Observing System
EOS PM-1 AQUA



TERRA/AQUA - (Sensor MODIS)

O sensor MODIS (Moderate Resolution

Imaging Spectroradiometer) é o principal

instrumento a bordo do satélite Terra (EOS AM-

1) e Aqua (que também transporta o HSB

(Humidity Sensor for Brazil), sensor brasileiro

de umidade atmosférica), um dos Sistemas de

Observação da Terra da NASA. O MODIS

realiza observações de toda a superfície

terrestre a cada 1 ou 2 dias, e adquire dados

em 36 bandas espectrais que se situam entre

0.4 e 14.4 mm e se distribuem em diferentes

grupos de resolução espacial. Estes dados

contribuem para melhorar nossa compreensão

da dinâmica global e os processos que

ocorrem na terra, nos oceanos e na atmosfera

mais baixa.

Terra

Aqua



EOS Aqua

AIRS

HSB

AMSU-A1(3-15)

AMSU-A2(1-2)

Delta II 7920

MODIS

Aqua 325 Gb de dados/dia



SENSOR MODIS

COMPOSIÇÃO RGB



The Challenge:
Global Earth Observation, a System of Systems

Terra

TRMM

SORCE

SeaWiFS

Aura

Meteor/

SAGE

GRACE

ICESat

Cloudsat

Jason

CALIPSO

GIFTS

TOPEX
Landsat

NOAA/

POES

GOES-R

WindSat

NPP

COSMIC/GPS

SSMIS

NPOESS

Aqua

MSG



Imagem e Medida de 
Precipitação

Monitoramento do Ozônio

TSM
Circulação Oceânica

Detecção e Mapeamento de 
Desastres Naturais

Mapeamento  e 
Monitoramento de Neve e 

Gelo

Observação Ambiental



Fogo...



Queimadas/

fumaça

SENSOR MODIS DO AQUA:

DETECÇÃO DE QUEIMADAS

NA AMAZÔNIA

CPTEC / SET. 2002

nuvens
superfície 

sem 

nuvens







•Focos Detectados Noaa 12 

Bolivia 13/8

http://earthobservatory.nasa.gov/NaturalHazards/Archive/Sep2004/Bolivia_TMO2004257_lrg.jpg


QUEIMADAS

15/10 e início de 16/10



QUEIMADAS



NDVI
Normalized Difference Vegetation Index

IVDN – Índice de Vegetação 

por Diferença Normalizada

12

12

RR

RR
NDVI

R1 – Refletância no canal VIS

R2 – Refletância no canal IR

– 1 ≤ NDVI ≤ + 1

Estresse hídrico Vegetação exuberante

VALORES COMUNS DO NDVI

- água: R1 > R2  NDVI < 0 
- nuvens: R1 ~ R2  NDVI ~ 0
- solo nu (vegetação rala): NDVI > 0 
- Vegetação densa e úmida  NDVI >> 0



NDVI
Normalized Difference Vegetation Index

Vegetação refletância (normalmente) baixa na banda visível (VIS) e alta
no infra-vermelho próximo (IVP).

A clorofila que absorve a radiação solar para permitir a fotossíntese,
enquanto que o tecido das folhas tem baixa absorção no IVP.

A cobertura vegetal com estresse hídrico tende a absorver menos radiação
solar, aumentando sua refletância no espectro visível e a absorver mais no
infra-vermelho próximo.

Assim, a diferença entre a refletância (R2 - R1 – índice diferencial) entre
esses comprimentos de ondas tende a decrescer característica da cobertura
vegetal quanto ao estresse hídrico.

Sua interpretação, portanto, deve levar em consideração os ciclos
fenológicos das culturas a fim de se distinguir as oscilações naturais do
estado da vegetação

Fonte: DSA/CPTEC/INPE



Sistema Brasileiro de Coleta de Dados 

Ambientais

CBERS 2

SCD1

SCD2

. O Sistema Brasileiro de Coleta de 

Dados Ambientais é constituído pelos 

satélites SCD 1, SCD 2 e CBERS 1, 

que, praticamente de hora em hora, 

retransmitem para a estação em Cuiabá 

os dados hidro-meteorológicos gerados 

por, aproximadamente, 600 plataformas 

de coleta de dados espalhadas pelo 

território nacional. 

. Após processamento em Cachoeira 

Paulista, os dados são distribuídos a 

mais de 60 usuários finais. Entre as 

aplicações encontram-se o 

monitoramento do nível de água em rios 

e represas, e a geração de medidas “in 

loco” para modelos meteorológicos 

utilizados nas previsões de tempo e 

clima. 



Sistema Brasileiro de Coleta de Dados 

Ambientais



• Infravermelho

– AIRS Atmospheric Infrared Sounder

– IASI Infrared Atmospheric Sounding Interferometer

– CrIS Cross-track Infrared Sounder

– HES Hyperspectral Environmental Suite

• Microondas

– AMSU Advanced Microwave Sounding Unit

– MHS Microwave Humidity Sensor

– ATMS Advanced Technology Microwave Sounder

– AMSR Advanced Microwave Scanning Radiometer

• Imageadores

– MODIS MODerate resolution Imaging Spectroradiometer

– AVHRR Advanced Very High Resolution Radiometer

– VIIRS Visible/IR Imaging Radiometer Suite

– ABI Advanced Baseline Imager (GOES-R)

• Satélites

– CALIPSO Cloud-Aerosol Lidar and Infrared Pathfinder Satellite Observations

– EUMETSAT EUropean organization for exploitation of METeorological SATellites

– GOES Geostationary Environmental Operational Satellite

– METOP METeorological Observing Platform

– NESDIS National Environmental Satellite, Data, and Information Service

– NPOESS National Polar-orbiting Operational Environmental Satellite System

– NDE NPOESS Data Exploitation

– NPP NPOESS Preparatory Project

– OCO Orbiting Carbon Observatory

Satélites - Sensores



Diagrama esquemático dos padrões de circulação importantes da AS

Fonte: Satyamurty, Nobre e Silva Dias, 1998





Terra  homogênea 

sem rotação







www.cptec.inpe.br



Terra  homogênea





Assim como a circulação da célula de Hadley, a circulação zonal 

na região tropical transporta energia das regiões de movimento 

ascendente para regiões onde há subsidência.
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Fluxo de umidade da Amazônia

O Jato de Baixos Níveis ao leste dos Andes (SALLJ) transporta umidade 
atmosférica da Amazônia para o SE/S Brasil-N. Argentina (Bacia do Prata)



Padrão observado em 

Setembro 2005

Região Amazônica: 
presença de ar descendente 
(de cima para baixo) 
inibindo a formação de 
nuvens e chuva

Cortesia: Jacy Saraira - SIPAM





Canal 4 – Infra Canal 3 – Vapor

Canal 1 - Visível

Tipos de 

Imagens



Temp. Realce Colorida

Canal 4+1 – Infra + Visível

Tipos de 

Imagens







Sistemas Convectivos de Mesoescala (MCCs)
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Que é uma Frente?

www.cptec.inpe.br



Estrutura tridimensional de uma frente







Frentes frias

-



500 hPa



Eixo do cavado em 500 hPa





Intensidade da frente 



Intensidade da frente e padrão de nebulosidade







Geadas

www.cptec.inpe.br
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Baixas não frontais



Baixas não frontais



Baixas não frontais



Baixas não frontais



Baixas não frontais



Baixas não frontais



Baixas não frontais



Baixas não frontais



Baixas não frontais



Baixas não frontais



Baixas não frontais



Baixas não frontais



As Zonas de Convergência do Atlântico, Pacífico e Índico Sul



Descrição dos Principais Sistemas Climáticos 

Região Sul-Sudeste e Centro-Oeste
Zona de Convergência do Atlântico Sul (ZCAS)

- Definida como uma faixa persistente (> 4 dias) de nebulosidade orientada no 

sentido noroeste-sudeste, associada a uma zona de convergência na baixa 

troposfera, que se estende desde o sul da Amazônia ao Atlântico Sul Central, 

nos meses de verão do HS;

- Em baixos níveis: observa-se o escoamento de norte/noroeste que começa ao 

longo da encosta leste dos Andes e se estende para a região sudeste do 

Brasil na forma de um jato, contribuindo para a convergência de umidade 

(necessária para a manutenção da ZCAS), da Amazônia para o Brasil Central 

e regiões Sul e Sudeste;

- Possíveis mecanismos para a formação e permanência da ZCAS: a) liberação 

de calor latente na AS, b) ancoramento da confluência de baixos níveis da 

ZCAS associada aos Andes e c) efeito da temperatura da água sobre o 

Atlântico;

- No Brasil, atua principalmente nas Regiões Sudeste e Centro-Oeste, podendo 

atuar também sobre o sul da Bahia ou no Estado do Paraná;

- É uma das principais causas da estação chuvosa nas regiões Sul e Sudeste, 

desempenhando um papel substancial na ocorrência de enchentes severas;



ZCAS



ZCAS



Áreas de convecção profunda no setor norte do Nordeste do Brasil associadas à

atuação da Zona de Convergência Intertropical (ZCIT)

Zona de Convergência Intertropical

Período de atuação: Jan-Jun



Zona de Convergência Intertropical





SISTEMAS 

SINÓTICOS



Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs)

- Os VCANs que atuam sobre o NE são de origem tropical e, em geral, são 

persistentes;

- Originam-se sobre o Oceano Atlântico (20oW-45oW; 0o-28oS) e atuam 

principalmente na primavera, verão e outono, com maior freqüência em janeiro;

- Penetram no interior da região NE, na maioria das vezes, próximo a Salvador, 

desintensificando-se à medida que se deslocam para oeste, produzindo céu 

claro na parte central e sul do NE e chuvas no setor norte;

- Em muitos casos, os VCANs se formam ou intensificam-se devido à penetração 

dos SF em latitudes tropicais;

- Ciclo de vida variável: de algumas horas a mais de 2 semanas;

- Trajetória irregular, com tendência a ser anticiclônica, iniciando o círculo sobre o 

Oceano Atlântico Sul nas latitudes subtropicais e, quase sempre deslocam-se 

de leste para oeste;



Vórtices Ciclônicos de Altos Níveis (VCANs) - continuação

- Caracterizam-se por movimento subsidente de ar frio e seco no seu centro e 

movimento ascendente de ar quente e úmido na sua periferia;

- Ao se deslocar para oeste sobre o NE, inibem chuvas sobre esta região; impede 

também o deslocamento de SF para o litoral do NE, contribuindo para 

precipitações persistentes na região SE. 

Diagrama Esquemático da 

nebulosidade associada ao VCAN. 

(Fonte: Kousky e Gan, 1980)

Imagens do satélite METEOSAT-7 (Fonte: FUNCEME)



Distúrbios de Leste ou Ondas de Leste (OL)

- São ondas que se formam no campo de pressão atmosférica ao longo do 

escoamento dos alísios na faixa tropical do globo devido à liberação de calor 

latente nas áreas de precipitação convectiva, deslocando-se de leste para 

oeste;

- Podem causar precipitações acentuadas ao longo de suas trajetórias;

- Na região de baixa pressão da onda, o tempo é caracteristicamente chuvoso, 

associando-se à tempestades;

- Na AS, estes distúrbios ocorrem na faixa tropical do Atlântico e deslocam-se para 

oeste até atingir o litoral e a Zona da Mata do NE, principalmente no inverno;

- O ar úmido é injetado pela circulação anticiclônica e a zona de convergência 

provoca ascensão deste ar, favorecendo a formação de nuvens de grande 

extensão vertical (convecção).



Figura: Nebulosidade que está se deslocando desde a costa da 

África até o litoral leste do Brasil. Fonte: FUNCEME
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