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Satélites 
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• Órbita Polar 
• Cíclica, heliossíncrona 

 



• Órbita Geoestacionária 

 



• Órbita Geoestacionária 



Quantos 
satélites 
orbitam a 
Terra? 



Satélites orbitando a Terra 

Fonte: NASA 

• Em 50 anos de atividade no espaço, 6600 satélites foram lançados – 3600 
continuam em órbita, 1000 ativos 

• Existem 29 mil resíduos maiores que 10cm, 670 mil maiores que 1cm e mais de 
170 milhões maiores que 1mm, com velocidade de até 35 mil milhas por hora 

Fonte: http://mic.com/articles/82483/experience-just-how-much-space-junk
is-floating-around-in-one-astounding-interactive 



Satélites e lixo espacial 

Satélites Cosmos e Iridium_33 (2009) 

 

 

Satélite russo colide com resíduos de 
satélite chinês (2013) 

 

Fonte: http://www.space.com/20138-russian-satellite-chinese-
space-junk.html 



Satélites e lixo espacial 

 

Fonte: National Geographic <http://ngm.nationalgeographic.com/big-idea/12/space-trash> 



O que é uma 
imagem de 

determinado 
sensor? 



O que é uma imagem de determinado sensor? 



Recepção e 
transmissão 



Recepção e transmissão 



Recepção e transmissão 



• O que diferencia um satélite/ sensor de outro? 



• O que diferencia um satélite/ 
sensor de outro? 

• Fonte de energia 

• Região do espectro eletromagnético 

• Resoluções do sensor 

 



O que diferencia um sensor/satélite de outro?  
Fonte de Energia 

Passivo Ativo 



Região do espectro eletromagnético 

Fonte: UFPR 

O que diferencia um sensor/satélite de outro?  



• Resoluções do Sensor 
 

• Resolução Temporal 
 

• Resolução Espectral 
 

• Resolução Espacial 
 

• Resolução Radiométrica 



• Resolução Temporal 

 



• Resolução Temporal 

 



• Resolução Espectral 

Define a largura espectral das 

medidas  do sensor. Quanto maior 

número de medidas menor será o 

intervalo de comprimento de onda 

(banda espectral). 

 



• Resolução Espectral 

 



• Resolução Espectral 

 



• Resolução Espacial: 

Está relacionada com a capacidade 

de cada sensor em detectar os 

objetos da superfície terrestre. 

Desta forma, quanto melhor a 

resolução espacial, menor o objeto 

distinguível pelo sensor. 

 

 



• Resolução Espacial – Alta resolução 

 

Resolução Espacial: 1m x 1m  



• Resolução Espacial – Alta resolução 

 



• Resolução Espacial – Alta resolução 

 



• Resolução Espacial – Alta resolução 

 



• Resolução Espacial – Média resolução 

 



• Resolução Espacial – Média resolução 

 



• Resolução Espacial – Média resolução 

 



• Resolução Espacial – Baixa resolução 

 



• Resolução Radiométrica:  
• capacidade do sistema em detectar pequenos sinais  

 8-Bit 11-Bit 



• Resolução Radiométrica 



• Análise  Temporal 

 



• Análise Temporal 

 



• Análise Temporal 

 



• Análise Temporal 

 


