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Resumo  Entre diversas técnicas para monitorar e 

administrar atividades humanas, o Sensoriamento Remoto 

se mostra de grande utilidade e confiabilidade como 

ferramenta para tal. Este artigo apresenta a tecnologia de 

Sensoriamento Remoto e suas aplicações em projetos de 

geoprocessamento. São discutidos conceitos básicos como 

satélites, sensores, radiação e comprimento de ondas 

eletromagnéticas, bandas e resolução de imagens, entre 

outros. O trabalho foi realizado com base em referências 

bibliográficas e um estudo de caso, que contempla a 

obtenção de imagem via internet e seu processamento 

através do software Quantum GIS (QGIS). Dentre os 

resultados mais importantes, pode-se ressaltar a vasta 

aplicabilidade e a facilidade de obtenção e processamento 

das imagens de Sensoriamento Remoto. 
 

Palavras Chaves  Sensoriamento Remoto, Processamento 
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INTRODUÇÃO 

Historicamente, segundo [1], reconhece-se que o termo 

Sensoriamento Remoto foi criado para designar o 

desenvolvimento de uma nova tecnologia de instrumento 

capaz de obter imagens da superfície terrestre a distâncias 

remotas. Essa tecnologia consiste em captar ondas 

eletromagnéticas refletidas a partir da superfície terrestre 

com o objetivo de observar e estudar a superfície da terra, 

dos oceanos, da atmosfera, do magnetismo terrestre, etc. 

Podem se apresentar como satélites ou outros equipamentos 

que possuem os sensores de captação.  

As ondas eletromagnéticas, ou radiações 

eletromagnéticas (REM), captadas podem variar entre si em 

relação ao seu comprimento de onda. No âmbito da luz 

visível, encontra-se a variação de aproximadamente 400 a 

700 nanômetros (10-9 metros) de comprimento. REM de 

comprimento menor compreendem as radiações ultravioleta, 

raios X e raios gama. Já para as REM de maiores 

comprimentos, podemos citar o infravermelho, microondas e 

ondas de transmissão de rádio e televisão [2]. A Figura 1 

ilustra o espectro das ondas eletromagnéticas segundo seu 

comprimento. 

 

 
 

FIGURA 1 
ESPECTRO DAS ONDAS ELETROMAGNÉTICAS SEGUNDO SEU COMPRIMENTO 

[3] 

 

A visão humana consegue apenas reconhecer as REM 

que estão dentro do espectro visível. Os cones e os 

bastonetes são as células fotorreceptoras presentes no olho 

capazes de absorver as ondas e mandar informações ao 

cérebro para que ele interprete o que foi captado. Os cones 

reconhecem apenas as cores vermelho, verde e azul, e são as 

múltiplas combinações destas cores que dão origem a todas 

as outras cores que enxergamos. Essa combinação de cores 

também é conhecida como teoria triestímulo da visão 

humana da cor. No campo digital, foi criada uma forma 

parecida de combinação muito utilizada em monitores e 

também no sensoriamento remoto. É a combinação RGB 

(“Red, Green, Blue” que, do inglês, significa vermelho, 

verde e azul) [1]. 

O sensoriamento remoto tem o mesmo princípio do olho 

humano. Os sensores remotos são equipamentos que captam 

e registram a energia refletida ou emitida pelos elementos da 

superfície terrestre. De acordo com a referência [4], há 

sensores que captam dados de diferentes regiões do espectro 

eletromagnético. Dependendo do tipo, o sensor capta dados 

de uma ou mais regiões do espectro (sensor multiespectral), 

permitindo obter dados de energia invisível ao olho humano. 

 

 

 

 



SENSORIAMENTO REMOTO 

Quando um objeto possui cor vermelha, isso significa 

que ele reflete REM que corresponde à cor vermelha e 

absorve as REM correspondentes às outras cores. O mesmo 

acontece para as demais cores e isso depende de 

características moleculares do objeto. A referência [2] 

explica que os elétrons dos materiais estão distribuídos em 

diferentes níveis energéticos, em torno dos núcleos de seus 

átomos. Estes níveis eletrônicos podem absorver maior ou 

menor quantidade de REM. O que não é absorvido é 

refletido e então captado pelos olhos ou sensores. 

Por este motivo, objetos da superfície terrestre, como a 

vegetação, a água e o solo, refletem, absorvem e transmitem 

radiação eletromagnética em proporções que variam com o 

comprimento de onda, de acordo com as suas características 

biofísicas e químicas [4]. Podemos observar esse fenômeno 

na Figura 2, a qual ilustra a porcentagem de REM refletida 

em relação à faixa espectral (comprimento de onda) de 

alguns elementos terrestres. 

 

 
FIGURA 2 

ENERGIA REFLETIDA POR OBJETOS NA SUPERFÍCIE TERRESTRE [4] 

 

Outros fatores que também influenciam no processo de 

interação dos alvos são: textura, densidade e posição relativa 

das feições em relação ao ângulo de incidência solar e à 

geometria de imageamento. Em decorrência desta interação, 

a radiação que deixa os alvos, leva para os satélites a 

assinatura espectral dos mesmos. Os sistemas sensores 

instalados nos satélites são sensíveis a estas diferenças, que 

as registram em forma de imagens, possibilitando a 

interpretação [2]. 

As REM são distinguidas nos sensores pela sua faixa 

espectral, denominadas como bandas de absorção.  Em 

outras palavras, cada banda de absorção corresponde a um 

comprimento de onda emitido pelo alvo. As bandas podem 

corresponder a emissões de infravermelho, ultravioleta ou de 

qualquer intervalo de comprimento de onda. A variedade de 

bandas e sua faixa espectral dependerão do tipo de sensor. 

A imagem final será a combinação de todas as bandas 

de acordo com as REM captadas. Como dito anteriormente, 

cada elemento da superfície terrestre reflete diferentes 

quantidades de REM em relação à sua faixa espectral. Para 

que possamos destacar certo elemento do alvo numa 

imagem, devemos escolher apenas as bandas das quais 

maiores quantidades de REM são emitidas. Para gerar a 

imagem desejada, é possível combinar as bandas de 

inúmeras formas até que se encontre a melhor combinação 

para a finalidade do estudo. 

A Figura 3 mostra imagens de três bandas diferentes de 

um mesmo local. Com a combinação das três bandas, pode-

se atribuir uma cor para cada banda. Na parte inferior da 

Figura 3 existem dois exemplos de combinação, atribuindo 

cores diferentes para cada banda. Podemos observar que as 

duas imagens geradas apresentam algumas diferenças entre 

si. 

 

 
FIGURA 3 

COMPOSIÇÃO DE BANDAS (ADAPTADO DE [5]) 

 

A geração de imagem é a etapa final do sensoriamento 

remoto e é ela quem servirá de base para estudos e projetos 

de geoprocessamento. A imagem dependerá das bandas 

escolhidas, como visto na Figura 3, e também de sua 

resolução, que dependerá unicamente do tipo de sensor que 

foi utilizado. A referência [2] diz que cada sistema sensor 

tem uma capacidade de definição do tamanho do pixel, que 

corresponde a menor parcela imageada. O pixel é 

indivisível. É impossível identificar qualquer alvo dentro de 

um pixel, pois seu valor integra todo o feixe de luz 

proveniente da área do solo correspondente ao mesmo. 

A dimensão do pixel é denominada de resolução 

espacial. Sua dimensão será correspondente a uma 

determinada dimensão no “mundo real”. Por exemplo, 

existem imagens em que um pixel corresponde à área real de 

20m x 20m, outras com pixels equivalentes a 5m x 5m, entre 



outros. Quanto menor for a área real representada por um 

pixel, maior será a resolução espacial da imagem. 

A Figura 4 nos fornece um exemplo da diferença entre 

resoluções. Da esquerda para a direita, temos uma imagem 

fornecida por um sensor de resolução espacial de 30m, 

seguida por uma resolução de 10m e por último, de 1m. 

Podemos perceber que na imagem de resolução menor (de 

30m por pixel) não é possível distinguir as ruas, casas e 

elementos pertencentes ao local observado. À medida que a 

resolução aumenta, a imagem adquire mais nitidez, e desse 

modo, se torna possível distinguir cada elemento. 

 

 
FIGURA 4 

IMAGENS COM RESOLUÇÃO ESPACIAL DE 30M, 10M E 1M [1] 

 

Além da resolução espacial, ainda existem as resoluções 

espectral, radiométrica e temporal. Segundo [1], a resolução 

espectral está relacionada ao número de bandas situadas em 

diferentes regiões espectrais e com larguras estreitas de 

comprimentos de onda, o que permite distinguir um material 

do outro. Resolução radiométrica se diz respeito à 

intensidade de radiância (fluxo de REM) que provém da área 

de um pixel unitário. Maior será a resolução radiométrica, 

quanto maior for a capacidade do detector para medir as 

diferenças de intensidades dos níveis de radiância. A 

referência [2] define resolução temporal como o período de 

tempo que um satélite volta a visitar uma mesma área. 

Aplicações 

As imagens de sensoriamento remoto podem ser 

aplicadas, por exemplo, para [6]: 

 acompanhamento do uso agrícola das terras; 

 apoio ao monitoramento de áreas de preservação; 

 atividades energético-mineradoras; 

 cartografia e atualização de mapas; 

 desmatamentos; 

 detecção de invasões em áreas indígenas; 

 dinâmica de urbanização; 

 estimativas de fitomassa; 

 monitoramento da cobertura vegetal; 

 queimadas, secas e inundações; 

 sedimentos em suspensão nos rios e estuários 

 impacto das atividades humanas sobre o meio ambiente; 

 monitoramento de fenômenos naturais; 

 meteorologia e agrometeorologia. 

 

Satélites e sensores 

Os sensores são as “máquinas fotográficas” que formam 

as imagens. Têm por finalidade captar a REM proveniente 

da superfície terrestre e transformar a energia conduzida pela 

onda em pulso eletrônico ou valor digital proporcional à 

intensidade desta energia [2]. Os sensores se dividem em 

duas categorias: 

 Passivos: o alvo observado por esse tipo de sensor emite 

REM proveniente da energia solar ou emitidas da 

própria superfície terrestre; 

 Ativos: sistemas utilizam REM artificial, produzida por 

radares instalados nos próprios satélites. Estas ondas 

atingem a superfície terrestre onde interagem com os 

alvos, sendo refletidas de volta ao satélite [2]. 

Além das resoluções espectral e espacial, os sensores 

ainda se diferem quanto a sua faixa de imageamento da 

superfície terrestre, ou seja, quanto à área captada em uma 

imagem. Podemos citar os sensores TM (Thematic Mapper), 

CCD (Charge-Coupled Device) e AVHRR (Advanced Very 

High Resolution Radiometer) que cobrem uma faixa de, 

respectivamente, 185, 60 e 2700 km. 

Os sensores podem estar localizados tanto em locais 

próximos a Terra quando em locais remotos, no espaço. No 

segundo caso, o mais utilizado hoje em dia, os sensores 

encontram-se acoplados em satélites que permanecem 

orbitando o planeta. Cada satélite está a uma determinada 

distância em relação à superfície, em uma determinada 

órbita e com um determinado período de revisita (tempo que 

o satélite demora a voltar a observar um mesmo ponto). 

Dentre os satélites destinados ao sensoriamento remoto, 

os mais utilizados são [6]: 

 LANDSAT (Land Remote Sensing Satellite) - Esta série 

de satélites teve início na década de 60 e é formada por 

8 satélites (alguns já desativados). O LANSAT-5 é o 

mais utilizado, possuindo resolução temporal de 16 dias, 

instrumentos sensores MSS (Multi Spectral Scanner) e 

TM, resolução espectral de 7 bandas variando de 450 a 

2350 nanômetros. O LANDSAT-8 foi lançado em 

fevereiro de 2013; 

 SPOT (Satellite pour l'Observation de la Terre) – 

Iniciada em 1970, é uma série de seis satélites com 

resolução temporal de 26 dias, sensores HRV (Visible 

High-Resolution), HRVIR (Visible & Infrared High-

Resolution), HRG (High Resolution Geometric), 

resoluções espaciais variando de 5 a 20 metros e bandas 

do espectro visível ao infravermelho médio. O SPOT-6 

foi lançado em setembro de 2012; 

 NOAA (National Oceanic and Atmospheric 

Administration) – Atualmente possui três satélites 

ativos: NOAA-15, NOAA-18 e NOAA-19. Realiza 

revisita diária, possui sensor AVHRR com 5 bandas e 

resolução espacial de 1,1 km. A NOAA também possui 

outros satélites meteorológicos como os das séries 

GOES (Geostationary Operational Environmental 



Satellite) e POES (Polar-orbiting Operational 

Environmental Satellite); 

 IKONOS-II - Lançado em 1999, possui sensor 

pancromático de uma banda com 3 dias de revisita e 

resolução espacial de 1 metro e sensor multiespectral 

com 4 bandas (luz visível e infravermelho próximo), 

resoluções temporal de 1,5 dias e espacial de 4 metros; 

 CBERS (China-Brazil Earth Resources Satellite) - Sua 

coleta de dados é destinada à retransmissão, em tempo 

real, de dados ambientais coletados em Terra e 

transmitidos ao satélite por meio de pequenas estações 

autônomas. O satélite CBERS-4 foi lançado em 07 de 

dezembro de 2014. Até então, existiam dois satélites 

ativos, ambos com 26 dias de revisita e com três 

sensores: Câmera CCD com 7 bandas e resolução 

espacial de 20m, IRMSS (Infrared Multispectral 

Scanner) com bandas do infravermelho e pancromática 

com resolução de 80m e WFI (Wide Field Imager) com 

260m de resolução e bandas vermelho e infravermelho 

próximo.  

Formatos de imagens 

Um sensor armazena imagens diretamente em formato 

digital, obtendo dois arquivos para cada imagem de um 

determinado alvo. Um deles é chamado de header e contém 

informações referentes à identificação (satélite, data e hora, 

resolução, etc.). O segundo, denominado imagem digital, 

contém valores numéricos proporcionais à intensidade de 

REM recebida e associada a cada pixel da imagem [2]. A 

Figura 5 representa de forma simplificada a banda vermelha 

(red) de uma imagem digital com as intensidades de REM 

descritas em valores numéricos. Os tons de cinza variam de 

acordo com a intensidade de REM, variando do mais escuro 

(menor intensidade) ao mais claro (maior intensidade). As 

demais bandas são representadas de forma análoga. 

 

228 212 210 182 199 134 129 218 

119 216 186 155 164 138 134 132 

125 142 174 87 37 93 66 53 

128 127 138 21 19 15 114 111 

124 135 72 14 0 5 77 81 

162 172 157 84 9 18 31 101 

209 188 148 90 12 16 40 88 

255 202 121 87 102 47 34 96 

 

FIGURA 5 
MATRIZ NUMÉRICA QUE CARACTERIZA A BANDA VERMELHA DE UMA 

IMAGEM DIGITAL 

As imagens de sensoriamento remoto são fornecidas 

gratuitamente mediante registro do usuário no site do 

Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE). A partir 

delas pode-se realizar a combinação de bandas em um 

Sistema de Informações Geográficas (SIG). Em geral, as 

imagens estão separadas em diversas bandas, de acordo com 

o comprimento de onda de cada sensor, a combinação destas 

bandas deve ser feita de acordo com o estudo a ser realizado 

e as características da superfície terrestre que precisam ser 

destacadas, como, por exemplo, a porção de água, 

queimadas, usos do solo, etc. 

Sistemas de Informações Geográficas 

Já há algum tempo, com a evolução da informática, 

surgiram novas possibilidades de análises estratégicas para o 

auxílio na tomada de decisão. A possibilidade de 

visualização dos resultados das análises, espacialmente em 

um mapa, faz com que a compreensão por intermédio do 

analista seja de forma facilitada e clara. Esse tipo de 

tecnologia é chamada de Sistema de Informações 

Geográficas (SIG) [7]. 

O SIG é um sistema de hardware, software, informação 

espacial e procedimentos computacionais que permite a 

análise, gestão ou representação do espaço e dos fenômenos 

que nele ocorrem, sendo o ArcGIS, o SPRING e o Quantum 

GIS alguns destes softwares. Os dados geográficos 

representam objetos do mundo real a partir da localização 

geográfica, relações espaciais com outros objetos e os 

atributos temáticos. 

Essas informações geográficas no SIG são organizadas 

em camadas ou níveis de informação (layers), consistindo 

cada uma num conjunto selecionado de objetos associados e 

respectivos atributos (Figura 6). As camadas temáticas 

permitem ao operador a possibilidade de relacionar a 

informação existente através da posição e topologia dos 

objetos, com o fim de gerar nova informação. E para que 

haja sobreposição entre essas camadas, é necessário que elas 

estejam georreferenciadas em um mesmo sistema de 

coordenadas e projeção cartográfica. 

 

 
FIGURA 6 

EXEMPLO DE CAMADAS (LAYERS) EM UM  SISTEMA DE INFORMAÇÕES 

GEOGRÁFICAS [7] 



Os elementos geográficos estão divididos em duas 

componentes, a gráfica ou espacial e a não gráfica ou não 

espacial. A gráfica é a parte que contém a localização, a 

geometria contendo as informações sobre área, perímetro e 

forma e a não gráfica é a parte que está representada em 

forma de tabela ou de um banco de dados convencional [8]. 

As imagens para representação da componente gráfica 

podem ser vetoriais ou matriciais, também denominadas de 

raster (Figura 7). A representação vetorial é empregada para 

a definição e modelagem de objetos que serão representados 

pela imagem, sendo usados como elementos básicos os 

pontos, as linhas e os polígonos. Na representação matricial, 

o terreno é representado por uma matriz M(i, j), composta 

por i linhas e j colunas, que definem células (pixels) ao se 

cruzarem, com cada pixel apresentando um valor referente 

ao atributo [8]. 

 
FIGURA 7 

MODELOS DE DADOS ESPACIAIS [9] 

 

As imagens matriciais obtidas através do satélite, 

veículo mais utilizado para captura de imagens em 

sensoriamento remoto, são compostas por diferentes 

comprimentos de ondas (bandas). A combinação de bandas 

permite realçar alguns aspectos da superfície como 

vegetação, espelhos d’água, áreas habitadas, regiões 

frias/quentes, etc. 

Bandas do satélite LANDSAT-5  

Um dos satélites mais utilizados na área de mapeamento 

do uso do solo e em todas as aplicações decorrentes é o 

LANDSAT (Land Remote Sensing Satellite). Esta série de 

satélites foi iniciada no final da década de 60, a partir de um 

projeto desenvolvido pela Agência Espacial Americana 

dedicado exclusivamente à observação dos recursos naturais 

terrestres [6]. O ciclo orbital do LANDSAT-5 é de 16 dias. 

A área imageada é uma faixa de 185 km, recortada em cenas 

de 185 km x 170 km. O satélite demora 24 segundos para 

imagear esta área e sua altitude é de 705 km [10]. 

Os dois principais instrumentos imageadores do 

LANDSAT-5 são: MSS (Multispectral Scanner) e TM 

(Thematic Mapper). O sensor TM possui sete bandas, cada 

uma representando uma faixa do espectro eletromagnético, 

sendo elas [11]: 

 Banda 1 (azul), com resolução espectral de 0,4 a 0,52 

μm, resolução espacial de 30m, apresenta grande 

penetração em corpos de água, com elevada 

transparência, também apresenta sensibilidade a plumas 

de fumaça oriundas de queimadas ou atividade 

industrial; 

 Banda 2 (verde), com resolução espectral de 0,50 a 0,60 

μm, resolução espacial de 30m, apresenta grande 

sensibilidade à presença de sedimentos em suspensão, 

possibilitando sua análise em termos de quantidade e 

qualidade com boa penetração em corpos de água; 

 Banda 3 (vermelho), com resolução espectral de 0,63 a 

0,69 μm, resolução espacial de 30m, apresenta grande 

absorção da vegetação verde, densa e uniforme, também 

apresenta bom contraste entre diferentes tipos de 

cobertura vegetal, permitindo a identificação de áreas 

agrícolas. É a banda mais utilizada para delimitar a 

mancha urbana, incluindo identificação de novos 

loteamentos; 

 Banda 4 (infravermelho próximo), com resolução 

espectral de 0,76 a 0,90 μm, resolução espacial de 30m, 

apresenta grande absorção de energia dos corpos de 

água nesta banda, permitindo o mapeamento da rede de 

drenagem e delineamento de corpos de água. A 

vegetação verde, densa e uniforme reflete muita energia 

nesta banda, aparecendo bem clara nas imagens. 

Apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, serve 

para mapear áreas ocupadas com vegetação que foram 

queimadas e permite a identificação de áreas agrícolas; 

 Banda 5 (infravermelho médio), com resolução 

espectral de 1,55 a 1,75 μm, resolução espacial de 30m, 

apresenta sensibilidade ao teor de umidade das plantas, 

servindo para observar estresse na vegetação, causado 

por desequilíbrio hídrico. Esta banda sofre perturbações 

em caso de ocorrer excesso de chuva antes da obtenção 

da cena pelo satélite; 

 Banda 6 (infravermelho termal), com resolução 

espectral de 10,4 a 12,5 μm, resolução espacial de 

120m, apresenta sensibilidade aos fenômenos relativos 

aos contrastes térmicos, servindo para detectar 

propriedades termais de rochas, solos, vegetação e água; 

 Banda 7 (infravermelho médio), com resolução 

espectral de 2,08 a 2,35 μm, resolução espacial de 30m, 

apresenta sensibilidade à morfologia do terreno, 

permitindo obter informações sobre Geomorfologia, 

Solos e Geologia. 

A combinação das bandas 1, 2, 3 (azul, verde, 

vermelho), que utiliza apenas as bandas da porção visível do 

espectro eletromagnético, é a que mais se aproxima das 

cores reais. Realça informações sobre regiões de água rasa, 

turbidez, correntes e sedimentos em suspensão. As 

tonalidades de azul claro realçam águas rasas e com 

sedimentos em suspensão, enquanto os tons de azul mais 



escuro realçam águas mais profundas. As áreas urbanas 

aparecem no marrom claro e a vegetação em tons de verde 

[11]. Esta combinação pode ser vista na Figura 8. 

 

 
FIGURA 8 

COMBINAÇÃO DE BANDAS 1, 2 E 3 [11] 

 

Na combinação das bandas 2, 3, 4 (azul, verde, 

vermelho), os limites entre o solo e a água são mais 

definidos que na combinação 1, 2, 3. As áreas urbanas e o 

solo exposto aparecem em tonalidades de azul. A banda 4 

(filtro vermelho) é bastante sensível à clorofila, permitindo 

que se observem variações da vegetação, que aparecem em 

tonalidades de vermelho [11]. Esta combinação pode ser 

vista na Figura 9. 

 

 
FIGURA 9 

COMBINAÇÃO DE BANDAS 2, 3 E 4 [11] 

 

Na combinação das bandas 3, 4, 5 (azul, verde, 

vermelho), com duas bandas no infravermelho do espectro 

eletromagnético, percebe-se uma maior diferenciação entre 

solo e água do que as combinações anteriores. A vegetação é 

mostrada em diversas tonalidades de verde e rosa, que 

variam em função do tipo de vegetação. As áreas urbanas e o 

solo exposto aparecem em tons rosados e a água aparece em 

preto [11]. Esta combinação pode ser vista na Figura 10. 

 
FIGURA 10 

COMBINAÇÃO DE BANDAS 3, 4 E 5 [11] 

ESTUDO DE CASO 

O estudo de caso deste artigo será realizado a partir da 

combinação das bandas 1, 4 e 7 do satélite LANDSAT-5, 

referente à Região Metropolitana de Brasília, de modo a 

realçar a área urbanizada, a superfície d’água e a vegetação 

dessa região. Nesta combinação de bandas, a área 

urbanizada é vista em tons rosados, a vegetação é mostrada 

em verde e a água aparece em preto. 

Para a realização do estudo de caso, foram baixadas do 

Catálogo de Imagens do INPE [12] as imagens de 

sensoriamento remoto da área analisada. O Catálogo de 

Imagens do INPE possui imagens de sensoriamento remoto 

de diversos satélites que podem ser baixadas gratuitamente 

mediante o cadastro do usuário. 

O primeiro passo para obter as imagens é definir os 

parâmetros básicos de busca, como o satélite escolhido, 

instrumento, intervalo de tempo do satélite, País, Município, 

Estado, órbita, região, dentre outros (Figura 11). 

 

 
FIGURA 11 

PARÂMETROS BÁSICOS PARA BUSCA NO CATÁLOGO DE IMAGENS DO INPE 



Em seguida, selecionamos a região de interesse em um 

mapa. Então são exibidas todas as cenas disponíveis para a 

região selecionada, onde escolhemos a imagem desejada. 

Para concluir, é necessário incluir a imagem no carrinho e 

fechar o pedido. Um link é enviado por email para podermos 

baixar os arquivos GeoTiff de cada banda. 

Após obtidas as imagens, podemos utilizar o software 

Quantum GIS, por exemplo, para gerar uma Composição 

Colorida RGB com três bandas do satélite LANDSAT-5. O 

procedimento é [13]: 

1. Clicar no menu Raster > Miscelânea > Mosaico; 

2. No campo Arquivos de Entrada, selecionar a pasta 

com as três bandas multiespectrais do sensor; 

3. Marcar a ordem das bandas de acordo com o 

interesse, para gerar uma combinação RGB 1/4/7, é preciso 

selecionar as bandas 1, 4 e 7 exatamente nesta ordem; 

4. No campo Arquivo de saída, indicar uma pasta de 

saída para o novo TIF; 

5. Marcar as caixas “Nenhum valor de dado (0)”, 

“Camada acumulada”, “Opção de criação (Padrão)” e 

“Carregar na tela ao concluir”. Clicar no botão OK e 

aguardar o término do processo. 

Podemos observar o arquivo GeoTiff gerado na Figura 

12. Nota-se claramente a área urbanizada em tons rosados, a 

vegetação em verde e a água em preto. 

 

 
FIGURA 12 

REGIÃO METROPOLITANA DE BRASÍLIA – COMBINAÇÃO DE BANDAS 1, 4 E 7 

CONCLUSÃO 

Neste artigo foram abordados os conceitos básicos de 

sensoriamento remoto, as aplicações das imagens em 

projetos de geoprocessamento, como realizar a combinação 

de bandas no SIG e como obter as imagens gratuitamente. 

Como estudo de caso, foi realizada a combinação das 

bandas 1, 4 e 7 do satélite LANDSAT-5, referente à Região 

Metropolitana de Brasília, com o objetivo de destacar a área 

urbanizada, a superfície d’água e a vegetação dessa região. 

Dessa forma, foi mostrado que as técnicas de 

geoprocessamento e sensoriamento remoto tornaram-se 

indispensáveis para obtenção de informações da superfície 

terrestre. A confiabilidade e a rapidez no processo de 

sensoriamento permite uma maior facilidade na aquisição 

dos dados que são de grande importância para o 

mapeamento de uso e ocupação do solo numa determinada 

região. 
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