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INTRODUÇÃO

SIG - SISTEMA DE INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS

➢ É um sistema que contribui para o reconhecimento, análise e gestão de uma determinada área da

superfície terrestre.

➢ É composto de hardwares, softwares, procedimentos computacionais e recursos humanos.

➢ É estruturado pelo: • GPS – SISTEMA DE POSICIONAMENTO GLOBAL

• SENSORIAMENTO REMOTO

• GEOPROCESSAMENTO
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SENSORIAMENTO REMOTO (SR): CONCEITOS E CARACTERÍSTICAS

SR

GEOTECNOLOGIA Observação da superfície terrestre.

análise temporal e espacial

Exemplo: IMAGENS DE SATÉLITES 



SENSORIAMENTO REMOTO (SR): DEFINIÇÃO

De forma simplificada: é uma técnica de obtenção de dados sobre um objeto sem tocá-lo.

Considerando essa definição, as máquinas fotográficas, escâneres, satélites, aviões, balões,

espectrorradiômetros, radares meteorológicos, etc., são todos considerados sensores remotos,

pois captam informações de um alvo (pessoa, árvore, nuvem, rio) sem que haja contato entre eles.



NÍVEIS DE COLETAS DE DADOS



“O sensoriamento remoto significa observar o nosso planeta usando sensores muito acima do solo. Podem

ser câmeras que ‘enxergam’ não somente a luz visível, mas também a radiação em outros comprimentos

de onda como o infravermelho e as micro-ondas, por exemplo”.

coleta de dados é feita a partir do registro da radiação eletromagnética (REM) refletida ou emitida

pelo alvo na superfície terrestre em diferentes comprimentos de onda do espectro

eletromagnético.

SENSORIAMENTO REMOTO (SR): DEFINIÇÃO





ESPECTRO

ELETROMAGNÉTICO

CAMPO ELÉTRICO

CAMPO MAGNÉTICO



TIPOS DE SENSORES REMOTOS

IMAGEADORES NÃO-IMAGEADORES



TIPOS DE SENSORES REMOTOS

SENSORES REMOTOS PASSIVOS

SENSORES REMOTOS ATIVOS



SENSORES ÓPTICOS  X  SENSORES DE RADAR



GEOPROCESSAMENTO



PROJETO RADAM E RADAM BRASIL
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4. Resp.: As latitudes e longitudes são coordenadas geográficas utilizadas

para a localização dos mais diversos pontos da Terra. Sua importância para os

SIGs está na possibilidade de oferecer a localização de qualquer área a ser

mapeada, bem como no fornecimento de informações para o GPS, que indica

a posição de qualquer ponto e quaisquer coordenadas terrestres.


