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O que é o sensoriamento remoto?

Rees (1990): obtenção de informação sobre um determinado alvo sem contato direto com 

ele.

Lillesand e Kiefer (1994): sensoriamento remoto é a ciência e a arte de obter informação 

sobre um objeto (alvo), área ou fenômeno através da análise de dados adquiridos por um 

dispositivo (sensor) que não está em contato direto com o objeto, área ou fenômeno sob 

investigação.



Fotogrametria e sensoriamento remoto

É ARTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA de se obter informação confiável de imagens de sensores 

imageadores e outros, sobre a Terra e seu meio-ambiente, e outros objetos físicos e 

processos através de gravação, medição, análise e representação (International Society for 

Photogrammetry and Remote Sensing).

Sensoriamento Remoto é uma CIÊNCIA que visa o desenvolvimento da obtenção de 

imagens da superfície terrestre por meio da detecção e medição quantitativa das respostas 

das interações da RADIAÇÃO ELETROMAGNÉTICA com os materiais terrestres. 



Sensores Passivos e Ativos



Sensores Passivos e Ativos



Sistema Sensores

Analógico

Analítico

Digital



LIDAR (Laser Scanner 3D) Câmeras Digitais (RGB)
Câmeras Hiperespectrais (220 

bandas)

Sensores Imageadores

São dispositivos capazes de detectar e registrar a radiação eletromagnética, em

determinada faixa do espectro eletromagnético, e gerar informações passíveis de

interpretação.

Os dados registrados por sensores remotos são planimetria: localização (x e y),

batimetria: elevação (z), cor de objetos, característica de absorção e reflexão de REM,

textura ou rugosidade da superfície.



Característica Sensores Imageadores Orbitais



Plataformas 

Veículos Aéreos Pilotados e Não-Pilotados

Veículos Terrestres

Sensores Estacionários

Satélites



Satélites



Satélites



Sistemas orbitais geo-estacionários (geo-síncronas)

Satélites Meteorológicos 

(METEOSAT, GOES) 

Elevada Resolução temporal

(1 imagem a cada 15 minutos)

Baixa Resolução Espacial

(1 - 13 km)



Sistemas orbitais Sol-síncronas



Sensores Passivos



Reflexão em todos os Comprimentos Onda



Interação da Radiação Eletromagnética com a Superfície



Comportamento Espectral











Radiação Eletromagnética - “Janelas Atmosféricas”



Curva de Emissão da Energia Solar



A distribuição da energia solar na 

superfície terrestre é influenciada por: 

• espalhamento atmosférico por 

moléculas e particulados, 

• absorção gasosa (7 gases na região 

de 0.4 a 2.5 µm) 

– Vapor d’água (H2O), 

– Dióxido de carbono (CO2), 

– Ozônio (O3), 

– Óxido nitroso (N2O), 

– Monóxido de carbono (CO), 

– Metano (CH4),

– Oxigênio (O2)

Efeitos Atmosféricos



Absorção por água 1,45 e 1,95 um



Espalhamento atmosférico

Efeito da radiação por partículas atmosféricas. Há três tipos de espalhamento: Rayleigh, 

Mie e espalhamento não-seletivo.







Resolução Espacial 



Imagens Disponíveis no Google Earth



Resolução Radiométrica

22 = 2 bits = 4 níveis de cinza

28 = 8 bits = 256 níveis de cinza

216 = 16 bits = 65536 níveis de cinza



Resolução Temporal 



Resolução Espectral



Vermelho (R) – Banda do Infravermelho Próximo

Verde (G) – Banda do Infravermelho médio 

Azul (B) – Banda do Vermelho

Composição Colorida

RGB/IP-IM-V



Landsat 8 OLI Moderada Resolução Espacial



Sentinel 2A Moderada Resolução Espacial

https://www.usgs.gov/centers/eros/science/usgs-eros-archive-sentinel-2?qt-science_center_objects=0#qt-science_center_objects









WorldView 3 

Alta Resolução Espacial

GlobalGeo – Digital Globe

Imagens adquiridas pelo satélite WorldView-3 com a banda

pancromática com resolução espacial de 30 cm e com as

bandas multiespectrais R, G, B, NIR-1, NIR-2, Red Edge,

Yellow e Coastal com resolução espacial de 120 cm -

Valor: R$ 2.650,00

Área 25 km²

18/11/2018

Google Earth





Sistema de Sensores Ativos



Radar

● Utiliza a REM na faixa do 

micro-ondas;

● Imageamento independe de 

condições atmosféricas ou de 

iluminação solar;

● Fonte de iluminação controlada;

● Maior capacidade de penetração 

nos alvos que sensores ópticos.



Tipo Diferente de Dados



Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM)

● O SRTM foi uma missão espacial para obter um modelo digital do terreno da Terra 

entre 56°S e 60° N, de modo a gerar uma base completa de cartas topográficas 

digitais terrestres de alta resolução.

● O SRTM consiste num sistema de radar especialmente modificado que voou a bordo 

do Endeavour durante 11 dias da missão STS-99 em Fevereiro de 2000.

● Para adquirir os dados de altimetria estereoscópica, a SRTM contou com dois 

reflectores de antenas de radar. Um reflector-antena estava separado do outro 60 m 

graças a um extensor que ampliava a envergadura do shuttle no espaço. A técnica 

utilizada conjuga software interferométrico com radares de abertura sintética (SAR).



Shuttle Radar Topographic Mission (SRTM)

● As imagens SRTM originais contam com resolução espacial de 90 metros em sua

banda C e 30 metros em sua banda X.

● A EMBRAPA utilizou os dados da banda C e interpolou com outros dados existentes,

fornecendo os dados com 30 metros para todo o Brasil.

● O SRTM consiste num sistema de radar especialmente modificado que voou a bordo

do Endeavour durante 11 dias da missão STS-99 em Fevereiro de 2000.

● Para adquirir os dados de altimetria estereoscópica, a SRTM contou com dois

reflectores de antenas de radar. Um reflector-antena estava separado do outro 60 m

graças a um extensor que ampliava a envergadura do shuttle no espaço. A técnica

utilizada conjuga software interferométrico com radares de abertura sintética (SAR).







Sensores LIDAR abordo de Aeronaves e Satélites

● LIDAR (Light Detection and Ranging) – tecnologia óptica de detecção remota

que mede propriedades da luz refletida de modo a obter a distância ou altura

de um objeto.

● O LIDAR emite feixes de laser na banda do infravermelho próximo (IV) ou

verde e é capaz de modelar a superfície do terreno tridimensionalmente.





LASER + GPS + IMU + COMPUTER







Processamento Digital de Imagens



Georreferenciamento



Mosaico e Recorte



Realce Espectral



Composição Colorida





Operações Aritméticas



Fusão de Imagens

As técnicas de fusão permitem integrar a melhor resolução espacial da banda pancromática à melhor resolução

espectral das demais bandas, produzindo uma imagem colorida que reúne ambas as características. As técnicas de

fusão incluem: (i) Intensidade- Matiz-Saturação (IHS), (ii) Principais Componentes, (iii) Transformação de Brovey,

(iv) Transformação Wavelet, dentre outros (Carper et al., 1990; Chaves et al., 1991; Blanc et al., 1998; Pohl e Van

Genderen, 1998; Jorge et al., 1999). No entanto, o método de IHS é um dos mais utilizados devido a sua eficiência e

facilidade de implementação (Tu et al., 2001).



Classificação



Obrigada!


