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Introdução

A base de dados “Satélites de Monitoramento” é 
uma fonte de pesquisas disponível na internet sobre 
as principais características dos sensores e satélites 
utilizados em pesquisas na área agrícola e ambiental. 
A base reúne um conjunto de informações extraídas 
de fontes confiáveis e atende diferentes públicos, 
desde o educacional até profissionais especializados 
em geotecnologias. Em 2013, a Embrapa 
Monitoramento por Satélite lançou a quarta edição 
dessa base em sua página da internet (http://www.
sat.cnpm.embrapa.br/), onde foram disponibilizados 
conteúdos sobre 32 missões orbitais e suborbitais.

A atualização constante dos dados contidos na 
página é necessária e contribui para a disseminação 
de informações geoespaciais. O dinamismo existente 
no mercado de observação da Terra resulta na rápida 
evolução de novos sistemas sensores e satélites, que, 
por sua vez, influenciam diretamente as pesquisas 
que visam extrair informações a partir dos produtos 
orbitais. A importância dos satélites e seus produtos 
vem aumentando consideravelmente no dia a dia, 

gerando inovações e abrindo novas fronteiras para a 
pesquisa.

Entre os conteúdos disponíveis na base de dados, os 
usuários podem encontrar um breve histórico sobre 
a missão orbital ou suborbital de seu interesse; as 
principais características e a vida útil dos satélites; 
os principais sensores lançados a bordo dos satélites 
e suas características; as principais aplicações dos 
sensores e seus produtos em agricultura e ambiente; 
e também podem conhecer como os dados fornecidos 
pelos diversos sensores são utilizados nas pesquisas 
da Embrapa Monitoramento por Satélite.

Objetivos

Este Comunicado Técnico tem o objetivo de 
apresentar as funcionalidades da base de dados 
Satélites de Monitoramento, mantida pela Embrapa 
Monitoramento por Satélite, com o objetivo de 
disseminar características e dados disponíveis sobre 
as principais missões orbitais utilizadas em agricultura 
e ambiente.
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Material e Métodos

Para a atualização, a equipe partiu de um conteúdo preexistente e realizou buscas em diversas fontes de 
dados, especialmente naquelas disponíveis gratuitamente na internet. Os procedimentos metodológicos para a 
atualização foram descritos anteriormente por Criscuolo et al. (2009) e são sintetizados abaixo:

1. atualização de informações textuais sobre aspectos históricos, operacionais e sobre as principais 
aplicações da missão espacial;

2. revisão de tabelas com dados técnicos sobre as principais características dos satélites e seu período 
de vida útil;

3. acréscimo de informações, textos explicativos e tabelas com dados técnicos sobre os equipamentos 
sensores a bordo dos satélites;

4. divulgação de pesquisas e ações desenvolvidas pela Embrapa Monitoramento por Satélite a partir de 
imagens e dados extraídos da referida missão espacial;

5. revisão e inclusão de exemplos de imagens;

6. atualização das fontes utilizadas na pesquisa; e

7. elaboração de um sistema de cadastramento de usuários.

Em relação ao conteúdo disponível na terceira edição, publicada em 2009, houve a inclusão de seis missões 
orbitais inéditas e seus respectivos sensores. Para esta nova edição, a interface também passou por um 
processo de reformulação, que tornou possível a consulta do conteúdo a partir de três formas diferentes de 
acesso: a) por missões orbitais; b) por satélites em atividade e desativados; c) por sistemas sensores ópticos e 
radares. A inclusão do sistema de cadastramento de usuários foi essencial para a equipe conhecer o público que 
utiliza o sistema. Além do cadastro, os contatos dos usuários com o Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC) 
da Embrapa contribuem para o desenvolvimento de melhorias e a inclusão de novos dados em atendimento às 
necessidades do público.

Resultados

No primeiro mês de atividade, a base de dados Satélites de Monitoramento recebeu 2.663 visitas e 10.008 
consultas. Ao todo, foram realizados 600 cadastros de usuários, 47% dos quais são provenientes de 
instituições de pesquisa, desenvolvimento e universidades; 12%, de consultores e profissionais liberais; 12%, 
de funcionários do governo federal, estadual e municipal; além de estudantes de ensino fundamental, médio e 
técnico.

A consulta à base de dados Satélites de Monitoramento é feita por meio do link http://www.sat.cnpm.embrapa.br/.  
Os usuários podem encontrar informações sobre satélites de monitoramento de recursos naturais, 
meteorológicos, científicos e de navegação utilizados em pesquisas sobre agricultura e ambiente. A Figura 1 
ilustra as três formas principais de acesso ao conteúdo: todas as missões disponíveis (a); satélites em atividade 
e desativados (b); e sistemas sensores ópticos e radares (c).
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Sigla Nome da missão Sigla Nome da missão
1 ADEOS Advanced Earth Observing Satellite 17 JERS Japanese Earth Resources Satellite
2 ALMAZ Almaz (Diamond) 18 KOMPSAT Korea Multipurpose Satellite
3 ALOS Advanced Land Observing Satellite 19 LANDSAT Land Remote Sensing Satellite
4 AQUA Aqua Project Science 20 METEOSAT Meteorological Satellite
5 CBERS Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres 21 NOAA National Oceanic Atmospheric Administration
6 DMSP Defense Meteorological Satellite Program 22 PLÉIADES Pleiades Satellite constellation
7 ENVISAT Environmental Satellite 23 ORBVIEW OrbView
8 EROS Earth Remote Observation Satellite 24 QUICKBIRD QuickBird
9 ERS European Remote Sensing Satellite 25 RADARSAT Radarsat
10 GALILEO Galileo Positioning System 26 RAPIDEYE RapidEye
11 GEOEYE GeoEye 27 SPOT Système Pour l´Observation de la Terre
12 GLONASS Global Navigational Satellite System 28 SRTM Shuttle Radar Topography Mission
13 GOES Geostationary Operational Environmental Satellite 29 TERRA Earth Observing System (EOS)
14 GPS Global Positioning System 30 TERRASAR-X TerraSAR-X
15 IKONOS Ikonos 31 THEOS Thailand Earth Observation Satellite
16 IRS Indian Remote Sensing Satellite 32 WORLDVIEW WorldView

Tabela 1. Missões disponíveis na base de dados Satélites de Monitoramento.

No item de menu “Missões”, o usuário tem acesso às informações completas sobre as 32 missões orbitais e 
suborbitais disponíveis na base de dados, identificadas na Tabela 1.

Figura 1. Interface principal do banco de dados Satélites de Monitoramento.
              Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite (2013).
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Uma vez identificado o interesse do usuário, a interface permite seu acesso a todas as informações disponíveis 
sobre o satélite. Os itens contemplados em cada missão são: introdução, características e vida útil dos satélites, 
principais sistemas sensores, principais aplicações, exemplos de aplicações na Embrapa Monitoramento por 
Satélite, exemplos de imagens e referências.

Na introdução, foram inseridas informações textuais sobre a apresentação da missão, e também é possível 
encontrar notas sobre a origem, o contexto no qual a missão foi criada e suas principais características (Figura 
2).

Figura 2. Texto de introdução sobre a missão DMSP.
              Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite (2013).

Após a introdução, foram incluídas informações, no formato de tabelas, sobre as principais características 
dos satélites, como data e local de lançamento, características da órbita e principais sistemas sensores. Na 
sequência, como demonstrado na Figura 3, o usuário pode acompanhar a vida útil dos satélites que compõem a 
missão e saber se estão em atividade ou desativados
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Figura 3. Exemplo de interface com informações sobre as principais características e sobre a vida útil dos 
satélites.

             Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite (2013).
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As especificações técnicas sobre os principais sensores aparecem por meio de informações textuais e em 
formato de tabela, que, no caso dos sensores ópticos, contempla dados sobre as bandas espectrais, resolução 
espectral, resolução espacial, resolução temporal, resolução radiométrica e área imageada e, no caso dos 
radares, modo, canais, frequência, comprimento de onda, ângulo de visada, polarização, resolução espacial, 
resolução temporal, área imageada e resolução radiométrica. 

Figura 4. Exemplo de característica dos principais sensores.
              Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite (2013). 

Na sequência, foram inseridas informações sobre as principais aplicações dos dados e imagens fornecidas pelos 
sensores e também exemplos de aplicações de imagens e extração de dados por meio de pesquisas e ações 
desenvolvidas pela Embrapa Monitoramento por Satélite, como ilustrado na Figura 5.
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A interface traz, ainda, exemplos de imagens obtidas por sensores a bordo das missões orbitais e suborbitais, 
além das referências utilizadas para elaboração e atualização dos textos (Figura 5).

Figura 5. Acesso às aplicações em pesquisas da Embrapa e exemplos de imagens obtidas 
pelo sensor.

             Fonte: Embrapa Monitoramento por Satélite (2013).

Além da consulta por missão orbital, o usuário também pode fazer a consulta por satélites em atividade e 
desativados ou pelo sensor de seu interesse. Esta última forma de acesso contempla uma lista de 114 sensores 
ópticos e radares
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Conclusões

Com este trabalho, a equipe espera contribuir para disseminar informações atualizadas aos usuários de 
geotecnologias no Brasil. No caso da Embrapa Monitoramento por Satélite, as informações disponíveis na base 
de dados a respeito de quais sensores devem ser utilizados para a finalidade da pesquisa podem auxiliar a equipe 
de pesquisadores e analistas na elaboração de zoneamentos, indicadores de sustentabilidade e competitividade, 
apeamentos e monitoramentos do uso e da cobertura das terras.
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