
-~L" DESENVOLVIMENTO 
@~~ E TECNOLOGIA 

o SENSORIAMENTO REMOTO 
NO CONTROLE DA POLUiÇÃO 

AMBIENTAL 

INTRODUÇÃO 

E sabido que a fotografia aérea cobre cerca 
de 90% da área do mundo, o que a faz vantajo
sa 'para o mapeamento básico. A cada ano, cer
ca de mais 4% a 5% da área da Terra são cober
tos por nova fotografia aérea. 

O incentivo para continuar este tipo de tra
balho também é alto. Atualmente, somente cer
ca de dois tercos da área terrestre estão cober
tos pela acu raéidade I ímpida da geodésia. 

Adicionalmente, sabe-se que há crescente 
interesse em fotografia aérea de alta altitude 
para mapas temáticos. 

Assim, a fotografia de pequeno formato de 
máquinas aéreas tem-se expandido nos últimos 
anos, juntamente com unidades aerotransporta
das para estudos de poluição, mas nenhum pro
vido de cobertu ra sistemática de áreas relativa
mente grandes. 

Os sensores aerotransportados perm item 
extensiva cobertura da superfície da Terra e 
são remanescentes de fotografias aéreas pré
eminentes. Embora poucas estatísticas sejam 
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avaliáveis sobre recentes aquisições e velocida
des, sabe-se da existência de extensa cobertu ra 
da América Latina (caso específico do Brasil e 
parte da Colômbia, e Equador mais recente
mc .lte), será o primeiro pa ís africano a ter co
bertura completa . 

Com a perspectiva de novos satélites a se
rem lancados no decorrer desta década, um 
crescimento mu ito rápido pode ser esperado na 
aquisição de novos dados de satélites, com enor
me carga sobre os dados regionais e facilidade 
de armazenagem de dados. 

Além do mais, espera-se que, num futuro 
próximo, a qualidade experimental dos senso
res remotos de satél ites esteja também entran
do num estágio operacional, particularmente 
no caso dos sensores sobre mesa . 

Estações rastreadoras de satél ites foram 
constru ídas na Austrália, Brasil, Canadá, China, 
França, Japão, Estados Unidos e União Sovié
tica. Estacões adicionais estão planejadas para 
a Américá Latina (Argentina), África (Quênia, 
Nigéria, Alto Volta) e Ásia. 

O presente crescimento de estações recep
toras de Landsat, baseadas nacionalmente mas 
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Figura 1 

com função regional, tende rapidamente a pro
ver a cobertura mundial. 

Entretanto, com o advento do Landsat, a 
quantidade de dados pode ser grandemente 
aumentada, devido ao maior número de pixe/s 
transmitidos e maior número de espectrais usa
dos. Ao mesmo tempo, a classificação de esta
ções receptoras será reduzida e os dados serão 
armazenados com maior facilidade . 

o BRASIL NA ERA DOS SAT ÉLITES 

Atualmente o Brasil é um dos poucos paí
ses que possuem, ou estão em vias de possuir, 
satélites de apl icação, graças à recente aprova
ção do Governo federal ao projeto, construção, 
qualificação, lançamento e operação em órbita 
dos primeiros satélites experimentais brasileiros. 
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Dentro desse programa, denominado Mis
são Espacial Completa Brasileira, caberá ao Ins
tituto de Pesquisas Espacia is - INP E, órgão 
vinculado ao Conselho Nacional de Desenvolvi 
mento Científico e Tecnológico, a responsabi
lidade pelo desenvolvimento dos satélites e 
estações de solo correspondentes. Por outro 
lado, a implantação do veículo lançador de sa
télite e a construção de base de lançamento em 
Alcântara, no Maranhão, estão a cargo do Ins
tituto de Atividades Espaciais, do Centro Téc
n ico Aeroespac ia I. 

Necessidades nacionais 

Desde o in ício da era espacial o Brasil tem 
demonstrado grande interesse nas aplicações 
espaciais em setores específicos como teleco
municações, meteorologia e no sensoriamento 
remoto de recu rsos natu rais com satél ites. Este . 
interesse foi mot ivado pela possibilidade de co
letar vários tipos de dados confiáveis, e a baixo 
custo, sobre toda a extensão de seu território, 
como também proporcionar um sistema inte
grado de comunicações entre as mais remotas 
regiões do país. 

Efetivamente, a participação brasileira em 
programas internacionais de aplicações espa
ciais, a nível experimental e operacional, tem 
sido cada vez maior e, em termos mundiais, o 
Brasil mantém uma presença de destaque na 
área. 

Nos últimos anos tem-se alcançado um pro
gresso significativo no campo da tecnologia 
espacial, com o desenvolvimento de estações 
terrenas para telecomu n icações de ponto-a
ponto por satélites e na recepção e processa
mento de sinais emitidos por satélites meteo
rológicos e de sensoriamento remoto. 

O grau de importância apresentado pelos 
atuais programas de aplicações espaciais e o 
n(vel de maturidade atingido pelas instituições 
brasileiras de pesquisa e desenvolvimento nas 
atividades espaciais, assim como os crescentes 
requisitos tecnológicos de desenvolvimento na
cional, provocaram o desenvolvimento de saté
lites de aplicações das condições ambientais 
brasileiras, especificamente projetados com o 
objetivo de atender às necessidades nacionais. 
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Na primeira etapa da missão, o objetivo do . 
I NPE é participar da fabricação e operação dos 
satélites iniciais, em número de quatro, com vi 
da útil m (nima de dois anos cada um. 

Os satélites brasileiros terão quatro faixas 
espectrais com 40 km de resolução e serão rela
tivamente pequenos, devendo cada um apre
sentar uma massa inferior a duzentos quilos. 
Eles serão colocados em órbitas circulares e al 
titudes máximas de oitocentos quilômetros. 

Bando de dados 

Os dois primeiros satélites brasileiros terão 
uma missão relativamente simples, que será a 
de retransmitir para a Terra os dados ambien
tais coletados e transmitidos para os satélites, 
através de plataforma de coleta de dados auto
máticos. 

As aplicações principais para essa missão 
são meteorologia e hidrologia. 

Dando seqüência à Missão Espacial Comple
ta Brasileira serão colocados em órbita dois sa 
tél ites de sensoriamento remoto, aproximada
mente dois anos após o lançamento dos satéli
tes de coleta de dados ambientais. 

Os satélites de sensoriamento remoto terão 
quase que o mesmo tamanho e formato de seus 
predecessores, com um maior volume de massa. 

A estação terrena de recepção para os saté
lites brasileiros de sensoriamento remoto estará 
localizada nas proximidades de Cuiabá (MT), 
onde hoje se encontra a estação receptora do 
Landsat, já que este é considerado o ponto cen
trai da América do Sul. 

O sistema que se estabelecerá com a Missão 
Espacial Completa Brasileira irá proporcionar 
ao país um banco de dados próprio. Com os sa
télites ambientais serão armazenadas informa
ções sobre temperatura, pressão, umidade, n(- ' 
vel dos rios e outros. Já os satél ites de sensoria
mento remoto deverão fornecer informações 
úteis sobre a proteção do meio ambiente, pes
quisas do solo, desenvolvimento de centros ur
banos e exploração mineral, entre outras apl i
cações. 

EMPREGO DE IMAGENS LANDSAT 

O objetivo do emprego de imagens Landsat 
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na ' confecção de cartas na esca la de 1/250.000 
é apresentar uma informação metodológica de 
emprego de imagens Landsat na confecção de 
cartas nessa escala. Na primeira fase são feitas 
considerações matemáticas refe re nciando a 
imagem produzida pelo satélite e a superfície 
terrestre. As expressões desenvolvidas deixam 
de considerar efeitos de refração atmosférica, 
variação de altura do satélite, distorção da ima
gem e variação da oscilação do espelho. Como 
as correções para esses efeitos são atualmente 
inviáveis, e considerando a existência de outras 
soluções para o aproveitamento das imagens na 
cartografia, na segunda fase do trabalho é de
senvolvida uma metodologia que, empregando 
os canais 5 e 7 para auxilia rem a definição da 
vegetação, vias de transporte, áreas urbanas, 
cultura e hidrografia, recomenda a análise e 
averiguação dos pontos de coordenadas conhe
cidas para a preparação das pranchas de inter
pretação e das pranchas de retificação. Seguem 
se as etapas seguintes, onde é feito uma trans
formação de imagem através de um retificador, 
passando pela interpretação e o lançamento da 
toponír'nia . 

A MISSAO DO SENSORIAMENTO REMOTO 
NO INPE 

Visa à recepção, tratamento e disseminação 
de imagens obtidas por satélites artificiais e ao 

. desenvolvimento de metodologias de aplicações 
dessas imagens para o levantamento de recursos 
terrestres (minerais, agronômicos, florestais, hí
dricos, marítimos etc.) para o monitoramento 
de sua variação, para o uso da terra, assim co
mo para a previsão e o monitoramento de flage
los, polu ição e outros. 

O Brasil possui atualmente um dos maiores 
acervos de dados sensoriais, obtido tanto por 
espaço naves quanto por aeronaves equ ipadas 
com os mais sofisticados instrumentos sensores. 
No território brasileiro encontram-se disponí
veis informes detectados pelos sensores instala
dos nos satélites das séries Landsat, Sky/ab e 
Gemin i. Equipamentos como o MSS, RBV, 
S-190-A e S.-190B registram aspectos, locais ou 
regionais, dentro de características espectrais, 
inclusive fatores relativos a temperatura. 

Por outro lado, o sensoriamento no pa ís, a 



nível aéreo, é coberto integralmente pelo siste
ma PTDUW, do Radam, equipado com sensores 
de Radar (quatro canais), RMK (IV colorido) e 
outros. 

Convém ressaltar que o uso integrado de 
dados sensoriaisem multiestágio, de formaexten 
siva, só é possível no Brasil em conseqüência da 
missão PTDUW (aérea) ter sido planejada já vi
sandoa uma integração com o sistema Landsat 
(na ocasião denominado ERTS), que seria ini
ciado dois anos depois, em 1972. 

O conjunto de sensores operam em ambos 
os sistemas de forma semelhante, de modo a fa 
cilitar a análise e interpretação de dados através 
de processos integrados. 

Multi Spectral Scanner - MSS 

As imagens resu Itantes da detecção do sen-
. sor MSS representam, através de níveis de cin 
za, as intensidades de respostas que os diversos 
ambientes apresentam às faixas espectrais de 
sensibilidade de cada detector individualmente. 

A interpretação dessas imagens é executada 
analisando-se os canais individualmente ou atra
vés de composição de faixas selecionadas, para 
fins específicos litoestruturais. Individualmen
te, cada canal realça certos aspectos geológicos, 
porém a caracterização precisa exige que sejam 
fixadas chaves que estabeleçam de que forma 
aqueles aspectos geológicos se comportam nos 
quatro canais simultaneamente. 

Feições fisiográficas são perfeitamente ca
racterizadas no canal 6. As fratu ras, assim co
mo a vegetação ciliar, são evidenciadas nos ca
nais 5 e 7, porém, uma análise a multiespectro 
melhor define as feições litoestruturais . 

Áreas de "anomalias tonais", identificadas 
visualmente nos quatro canais do L andsat, po
derão ser utilizadas na determinação das curvas 
espectrais que caracterizam melhor este fenô
meno da interpretação automática. 

Return Bean Vidicon - RBV 

o sistema RBV possui características extre
mamente importantes. Trata-se, atualmente, de 
um conjunto de quatro cenas, que cobrem cada 
uma um quarto da área abrangida pelo MSS, 
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conservando-se porém o mesmo formato e, 
conseqüentemente, aumentando-se o poder de 
resolução. Desta forma suas imagens apresen
tam alta resolução geométrica (cerca de 30 me
tros). 

As características espectrais do RBV são se
melhantes às da fotografia aérea, considerando
se, entretanto, que o RBV possui além da visão 
sinótica, sendo cerca de 9.000km 2 cada cena, 
uma resolução que permite a interpretação de 
aspectos geológicos detalhados e regionais, pro
porcionando uma perfeita coerência de concei
to. Apesar de sua impossibilidade de ser trata
do espectralmente, possui inúmeras qualidades 
quanto ao poder informativo . 

De comum, a sombra da imagem RBV pos
sui posicionamento idêntico àqueles obtidos 
pelo Radar no Brasil (exceto na Bahia) com a 
vantagem de não distorcer nem mascarar fei
ções estruturais, fato que ocorre com freqüên
cia no Radar. 

Em certos casos, as imagens R BV podem 
ser interpretadas estereoscopicamente, efeito es
te consegu ido por processo fotogramétrico, in 
tegrando -se fotografias aéreas convencionais do 
R BV, gerando paralaxe programada, podendo 
ser interpretada na escala de 1/100.000 sem 
perda de detalhes. 

COMPARAÇÃO DE MÉTODOS DE 
CLASSIFICAÇÃO PARA INTERPR ETAÇÃO 

DE IMAGENS URBANAS 

Entre os métodos de reconhecimento de 
forma utilizados para a interpretação de dados 
do satélite Landsat em zonas urbanas, a análise 
da textura se revela como uma das mais interes
santes. Existem dois tipos de ensaio . 

A partir de uma análise nos principais com 
ponentes, se executa inicialmente uma pesquisa 
da textura medindo o afastamento entre o va
lor de um pixel e o do seu vizinho . Não se con
sideram os afastamentos inferiores a um limite 
fixado. 

O segundo ensaio consiste num truncamen
to de histograma do parâmetro de textura, a 
fim de reagrupar as classes brandamente repre
sentadas. 

Reforçam -se também os efeitos de contraste. 
Os dois métodos são aplicados a um estudo das 
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LONGITUDE 

Figura 2 - Cobertura global dos satélites estacionários. 

estruturas urbanas da cidade de Lubumbashi 
(Zaire). 

São tiradas conclusões que mostram todo o 
interesse da segunda técnica para uma análise 
mais apurada sobre o planejamento urbano. 

o PRODUTO CARTOGRÃF ICO OBTIDO 
ATRAVÉS DA IMAG EM LANDSAT 

o Ministério do Exército, através da Direto
ria de Serviço Geográfico, e o Conselho Nacio
nal de Desenvolvimento Científico e Tecnológi
co, através do Instituto de Pesquisas Espaciais, 
celebraram um convênio de cooperação e inter
câmbio científico, com o objetivo de desenvol
verem metodologia para a confecção de docu
mentos cartográficos com a utilização de ima
gens orbitais, obtidas por satélites artificiais. 
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LEGENDA 
- - - Cobertura em telecomunicação 
-- Cobertura em imagem 

Produtos 

As publicações que lhes foram distribuídas 
apresentam a metodologia para cada produto 
cartográfico, e que são os seguintes: 
- carta-imagem de satélite preliminar; 
- carta-imagem de satélite completa; 
- carta topográfica atualizada por meio de ima-

gem de satélite. 

Carta-imagem de satélite preliminar 

Produto cartográfico obtido pelo lançamen
to 'da imagem de satélite sobre dados compila
dos a partir da interpretação da imagem de sa
télite e de outras fontes, quando inexiste levan
tamento aerofotogramétrico regular. 
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Figura 3 - Coberturas atuais e futuras do satélite Landsat. 
Trata-se de coberturas correspondentes a um 

satélite Landsat a 992km de altitude e a uma altura de 5°. 

Imagens empregadas 

Atualmente estão usando, ainda, as imagens 
retificadas obtidas a partir do sensor MSS (Mul
ti Spectral Scanner) dos Landsat 2 e 3. 

Isto significa que a imagem utilizada não é 
submetida a qualquer tratamento destinado a 
corrigi-Ia geometricamente de forma a compati
bilizá-Ia com a precisão planimétrica exigida pe
la escala da carta. 

Os reaparelhamentos da estação receptora 
de Cuiabá e do sistema de processámento de 
imagem do I NPE permitem a recepção, no Bra
sil, de dados da nova geração de sensores que 
agora se inicia com o TM (Thematic Mapper 
Mapeado Temático) do Landsat IV, com sete 
bandas espectrais e resolução de 30m no solo. 

LEGENDA 
-- Em serviço 
- - - Em construção 
_____ Em projeto 

Este instrumento surgiu através da experiência 
adquirida, em vários anos de operação. Possui 
características básicas semelhantes aos seus an
tecessores, porém mais poderoso, estendendo o 
escopo inicial previsto para os satélites, além do 
mero sensoriamento de recursos naturais. Tem 
características bem melhores, tais como maior 
resolução, nova cobertura espectral do instru 
mento, estabilidade em órbita e a precisão de 
apontamento do novo modelo de espaçonave 
utilizado para os Landsats, a partir do Landsat 
IV, permite toda uma nova gama de aplicações 
de implementação difícil, insatisfatória ou in 
viável com o MSS. A pesquisa apontará, com 
certeza, outras possibilidades de utilização nas
cidas com essa nova geração de sensor a bordo 
de satélites artificiais. 
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Carta-imagem de satélite com pleta 

Obtidas pelo lançamento de imagens Land
sat retificadas sobre a redução fotográfica em 
base estável, na escala de 1/250.000, dos foto
plásticos gravados relativos à hidrografia, alti
metria, planimetria e vegetação das cartas topo
gráficas existentes nas escalas de 1/100.000 e/ 
ou 1/50.000. 

Material utilizado 

Serão utilizadas imagens Landsat retifica
das, cujo processamento é o seguinte: 

Com o auxílio de um digitador de coor
denadas, os pontos homólogos são identifica
dos, respectivamente, nas cartas topográficas 
existentes e na imagem Landsat da mesma re
gião, a ser mapeada; em seguida, são medidos e, 
a seguir, armazenados em fitas magnéticas dis
tintas, gerando, assim, dois arquivos. 

Com um programa adequado, estes dados 
são combinados com os das fitas já usadas na 
geração da imagem medida, isto é, da imagem 
não retificada, resultando, na sa ída, a fita de 
correção que será empregada no processamen
to da imagem retificada. 

Carta topográfica atualizada 

O produto cartográfico obtido pela comple
mentação do original de restituição ou de com
pilação de uma carta topográfica desatualizada, 
através da interpretação de imagens Landsat. 

. A atualização é executada com o emprego 
de imagens não retificadas. O produto final não 
apresenta, como .as anteriores, o fundo da ima
gem. 

Atualmente, devido à utilização de imagens 
MSS, com resolução de BOm no solo, estamos 
nos restringindo à escala de 1/250.000. Com a 
disponibilidade de imagens TM, prevê-se o seu 
aproveitamento na atualização de carta em 1/ 
100.000, que constitui a escala do mapeamen
to sistemát ico do território brasileiro . 

POLUiÇÃO NO BRASIL 

No Brasil, a agressão ao meio ambiente co-
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meçou cedo, no regime colonial, com a devasta
ção das matas, o que ainda ocorre em nossos 
dias, com bem maior intensidade, pelo incom
paravelmente maior poder de destru icão dos 
meios empregados: a moto-serra, os póssantes 
tratores tracionando pesados carretões de até 
duas toneladas, e também os criminosos desfo
Ihantes, assassinos da flora e da fauna, que 
substituíram o machado e a foice. 
. Desapareceram, em conseqüência dessa 
ação irracional, a floresta atlântica, que se de
s~nvolvia ao longo do litoral, a floresta subtro
pical dos estados do Sul, as matas de araucária 
do Par~ná! todas de inestimável valor ecológico 
e .ec~~omlco, com graves conseqüências sociais, 
cllmatlcas e também para a segu ranca do trânsito ' 
nas rodovias e ferrovias em trechos montanho- I 

sos atingidos freqüentemente pelos deslizamen
tos. 

Foi também devastada a vegetação ciliar, 
sobretudo nas regiões Nordeste, Sudeste e Sul, 
com agravamento das enchentes, pelo constan
te assoreamento que sofrem os rios com desa
parecimento da fauna aquática e de' intensifica
ção da esquistossomose, de vez que o caramujo 
hospedeiro do Schistossoma, que provoca a do- . 
ença, proliferou nas águas aquecidas das mar
gens dos cursos d'água, lagos e lagoas desprovi- . 
dos de vegetação ciliar. 

O Pol ígono das Secas, que cada vez mais se 
amplia, cobrindo já imensa área desde o Estado 
do Piau í ao de Minas Gerais, caminhando a pas
sos largos para a aridez, é também conseqüên- . 
cia da destruição .da cobertura vegetal. 

. As inundações e deslizamentos que ocor
rem no R io de Janeiro após qualquer chuva for
te são também frutos da destru ição das matas, 
nas encostas das elevações, su bstitu ídas essas 
matas por favelas . 
. Na Amazônia, a devastacão florestal co- ' 
~eçou no in ício deste século 'na região bragan
tina, percorrida pelas via férrea Belém-Bragan- . 
ça. Area coberta pela hiléia característica, so
berba e majestosa, foi transformada pelo des
matamento em capoeira, raqu ítica, estéril e im- . 
produtiva. 

Nos dias atuais o desmatamento prossegue 
de modo irracional e perigosa na Amazônia em 
áreas enormes, como em Paragominas (PA): por 
exemplo, em que a vigorosa cobertura vegetal 



h ileiana foi substitu ída por fazendas de criação, 
rapidamente degradadas pela invasão de ervas 
daninhas e falta de sais minerais no solo para 
desenvolvimento do gado. 

Estudos sobre poluição ambiental 

Sendo uma área do processo de planejamen
to urbano que está sendo alvo de um grande es
forço, a monitoria, controle e eliminação da 
poluição ambiental é um excelente exemplo da 
probabilidade de utilização de dados sensoria
dos remotamente. 

O estudo de dados colhidos por imageado
res termais e filmes coloridos tem mostrado 
que estes são os mais úteis na descoberta de 
áreas poluídas e de fontes de poluição, bem co
mo no controle da descarga de agentes polu ido
res. 

Através das imagens detectamos os mais di
versos tipos de poluição ambiental: 
- detecção de poluição termal; 
- detecção de área de mineração de carvão po-

lu ída por ácido sulfúrico; 
- detecção de irifestação em cultura da batata; 
- determinação de áreas florestais infestadas 

por insetos; 
- detecção de poluição marítima. 

Polu ição termal 

Por consumirem oxigênio em grande escala, 
as algas são consideradas não apenas como os 
indicadores de poluição (excesso de materiais 
orgânicos na água), mas também como polui
ção, devido aos problemas que acarreta . A pre
sença de algas e sua distribuição foi detectada 
no rio Potomac, em Washington, pela utilização 
de filmes infravermelhos coloridos. 

As algas aparecem como estrias vermelhas 
ao longo do rio. 

Detecção de área de mineração de carvão 
poluída por ácido sulfúrico 

Neste caso, além da destruição paisag ística, 
o problema maior é o causado pela poluição do 
solo e das águas por ácido sulfúrico. 

Como ao carvão estão associados pirita e 
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outros minerais sulfúricos, estes, reagindo em 
presença do ar e da água, se decompõem, for
mando ácido sulfúrico que é absorvido pelo so 
lo ou drenado para cursos d'água. Os resíduos 
de ácido sulfúrico que permanecem no solo 
tornam-no contaminados por mais de cinqüen
ta anos e, na maioria dos casos, esses resíduos 
contam inados são levados aos rios conti nua
mente por anos a fio. 

Detecção de infestação em cultura de batata 

A cultura de batata infestada por Phytoph
tora infestans, ou "fu ngo de batata". Podemos 
identificar através do infravermelho as áreas in
festadas, po is estas aparecem destacadas em 
manchas escu raso As áreas saudáveis se apresen
tam em vermelho vivo. 

Detecção de áreas florestais infestadas 
por insetos 

Árvores infestadas por insetos podem ser 
imediatamente localizadas com o uso de foto
grafias infravermelhas coloridas. 

As árvores atacadas (em azul) contrastam 
com aquelas ainda não infestadas (em vermelho 
e rosa). 

Estudos florestais 

No caso de aplicação de sensoriamento re
moto para fins de administração de recursos flo
restais os resultados obtidos são dos mais signi
ficativos. Este aspecto se reveste de suma im
portância quando se leva em consideração o 
processo de desmatamento incontrolado e ge
neral izado com todas as suas conseqüências 
ecológicas, simbióticas e biológicas de âmbito 
regional. Assim com a utilização das técnicas de 
~ensoriamente remoto, podem-se tornar mais 
efetivos o planejamento e o manejo de áreas 
florestais, sejam elas de reserva ou de expansão . 

Outro aspecto muito importante em que o 
uso de sensores é de grande valia é na detecção 
e controle de doenças e/ou pragas ocorrentes 
nas áreas florestais. O uso de imagens infraver
melhas coloridas possibilita a determinação pre
cisa das áreas infestadas, mas é provavelmente 
no controle de incêndios em matas e florestas 

71 



DESENVOL VIMENTO E TECNOLOGIA 

que o sensoriamento remoto apresenta vanta
gens inigualáveis. 

A presença de grandes e espessas nuvens 
de fumaça nas áreas de incêndio dificulta, se 
não impossibil ita, a exata determinação da área 
atingida e a extensão do fogo. 

Neste caso, somente o uso de um imagea
dor termal faz com que seja possível uma visão 
exata da área com fogo . 

Sensoriamento remoto na oceanografia 

Ocupando uma área correspondente a 72% 
da superfície terrestre, os oceanos são uma fon 
te de alimentos, um meio de transporte, um 
inesgotável depósito potencial de minerais e um 
importante indicador do estado dos processos 
de sustentação da vida em nosso planeta . Con
siderando que os oceanos absorvem monóxido 
e dióxido de carbono e, por sua vez, lançam 
oxigênio, calor e vapor d'água na atmosfera, a 
fotossíntese nas camadas superficiais dos ocea
nos é o processo-chave da vida dos sistemas 
ecológicos e biológicos marinhos. 

Outro aspecto importante a ser considera
do nos estudos oceanográficos é o que se refere 
à pesca. 

A localização das áreas piscosas e das suas 
características é, portanto, da mais alta relevân
cia, não apenas por motivos ecológicos e/ou 
biológicos. 

Um dos mais· sérios problemas nos estudos 
oceanográficos é o que se refere à localização e 
combate à poluição, em especial aquela causada 
por navios petroleiros. 

PERSPECTIVAS FUT URAS DO 
SE NSO R IAM ENTO RE MOTO 

O lançamento do satéli t e Spot 

O satélite Spot foi lançado na Base Espacial 
de Kourou, na Guiana Francesa, através do fo
guete Ariene. 

O Spot está equipado com dois sistemas 
H RV (Haute Réso/ution Visib/e) , que é um 
scanner multiespectral, porém com um novo 
sistema de varredura, que não precisa de espe
lhos móveis varrendo o terreno para formar 
uma linha de imagem. Neste novo sistema cha-
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mado CCO (Charge Coup/ed Device), a forma
ção de uma linha de imagem resulta da presen
ça de uma linha de detetores no plano focal do 
instrumento, e a sucessão de linhas da imagem 
resulta do próprio movimento do satélite. Este 
novo sistema é que permite a alta resolução do 
HRV. 

Um espelho plano pode ser comandado pa
ra cobrir um intervalo de mais ou menos 270 

em relação à vertical nadir. Essa inclinação per
m ite ao instrumento imagear qualquer ponto 
dentro de uma faixa de 475 km, em ambos os 
lados da órbita do satélite. 

Ouadro 1. Faixas expectrais do Spot. 

HRV Modo multiespectral Modo pancromático 

0,50 a 0,59m 
bandas 0,61 a 0,6Bm 0,51 a 0,73m 

0,79 a 0,B9m 

Pixel 20 x 20 metros 10 x 10 metros 

NÇI Pixels 
3.000 6.000 por linha 

Essa área poderá ser observada em diferen 
tes dias, durante o período de 26 dias, depen
dendo da latitude geográfica da área de interes
se, e levando-se em consideração a possib il idade 
de reorientar o espelho de bordo. 

Por exemplo, no Equador, a área poderá ser 
observada sete vezes, através de sete órbitas dis
tintas; se for na latitude 450 , a área poderá ser 
observada onze vezes. 

Desta maneira, torna-se possível a obtenção 
de pares de imagens com esteroscopia, ou seja, 
imagens de uma determinada área podem ser 
obtidas de diferentes ângulos de observação du 
rante sucessivas órbitas do satélite. 

As duas maiores inovações desse satélite 
são, sem dúvida, a possibilidade de reorientação 
do espelho com a conseqüente esteroscopia e a 
alta resolução de 10 metros. 

De acordo com o Centro Nacional de Estu
dos Espaciais (CN ES), as seguintes aplicações 
serão possíveis através das imagens do Spot 1 
- estudo de uso da terra; 
- monitoramento de recursos renováveis; 
- auxílio na exploração mineral em petróleo; 



- trabalhos cartográficos em média escala (1/ 
100.000); 

- atualizações cartográficas de mapas na escala 
1/50.000. 
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Figura 4. Orbitas e estações receptoras previstas para o satélite Spot. São vistos as 
órbitas descendentes do satélite e os limites geográficos para obtenção de 

dados pela estação de Toulouse (França). Estações Landsat em serviço e projetadas 
para serem compatfveis com o Spot. 

CONCLUSÃO 

Doravante, haverá grande dinamização do 
uso de imagens em cartografia, pois com o lan
çamento de novos satélites e os aperfeiçoamen
tos técnicos, os métodos atingirão as precisões 
cartográficas exigidas. 

Assim, não apenas o I NPE, mas toda a co
munidade nacional devem, através de cursos, 
estágios ou pesquisas, se manter sempre em dia 

. com as novas técnicas de sensoriamento remo
to, a fim de que se possa tirar maior proveito 
possível dos produtos das imagens de satélites, 

Ten Cel Marcos Aurélio de Lacerda 

conjugando esforços para que haja maior pro
gresso do país em consonância com a não-proli
feração de qualquer tipo de poluição. 
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