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O Que é Sensoriamento Remoto?
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.

O Que é Sensoriamento Remoto?
Rees (1990):
Obtenção de informação sobre
um determinado alvo sem contato
direto com ele
Curran (1985):
Uso de sensores de radiação
eletromagnética (REM) para registrar
imagens que podem ser interpretadas
para fornecer informação útil sobre o
ambiente

Em ciência, sensoriamento
remoto significa observar o nosso
planeta
usando
sensores
de
observação muito acima do solo.
Esses sensores podem ser
câmeras que “enxergam” não somente
a luz visível, mas também a radiação em
outros comprimentos de onda como o
infravermelho e as microondas, por
exemplo

O sensoriamento remoto, por
isso, é conhecido hoje também pelo
termo “Observação da Terra” sendo
feito, comumente, por satélites.

Dados
são
coletados
remotamente para gerar informação.
Os
dados
coletados
remotamente podem ser de diversas
formas:
•Variação na distribuição de forças;
•Variação na distribuição de ondas
mecânicas;
•Variação na distribuição de ondas
eletromagnéticas.

O processo de coleta de informação:
O sensoriamento remoto é regido pela interação entre a radiação
eletromagnética (REM) e o alvo. Para gerar informação relevante, o processo
é composto por sete elementos fundamentais:

O processo de coleta de informação

(A) Fonte de energia ou iluminação
(B) Radiação eletromagnética e
atmosfera
(C) Interação com o alvo
(D) Registro da energia pelo sensor
(E) Transmissão, recepção e
processamento dos dados
(F) Interpretação e análise
(G) Aplicações

Não esquecendo que a energia pode também
ser emitida pelo alvo e que nem todos os sistemas de
sensoriamento remoto produzem imagens

Vantagens do Sensoriamento Remoto:

O sensoriamento remoto é não-intrusivo, no sentido se o
sensor coletar a REM emitida ou refletida pelo alvo sem afetar o seu
estado presente.
Os sensores podem ser
programados para coletar dados
sistematicamente
sobre
um
alvo.
Essa
coleta
determinado
sistemática remove o viés presente
em muitas das coletas de campo
tradicionais.

Limitações do Sensoriamento Remoto
A grande limitação é que o
sensoriamento remoto é freqüentemente
entendido como a solução ideal.

O usuário final de dados de sensoriamento remoto normalmente
o entende como uma solução rápida e barata de obter informação, pois
não pensa nos custos envolvidos na pesquisa espacial para o
desenvolvimento de tecnologias, lançamento de satélites e manutenção
dos programas de Observação da Terra.

Limitações do Sensoriamento Remoto
Os dados de sensoriamento
remoto devem ser sempre usados
considerando as escalas de tempo e
espaço dos processos a serem
investigados .
Os dados de sensoriamento
remoto necessitam de calibração
anterior e posterior ao lançamento do
sensor .
Alguns sensores que emitem
radiação na direção do alvo com grande
potência (RADAR, SONAR, LIDAR etc)
podem ser intrusivos e afetar o alvo.
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