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“De vez em quando gosto de debruçar-me 
na minha janela, olhar para cima, e sorrir 

para uma imagem feita por um satélite” 
(Steven Alexander Wright, comediante, 

ator e escritor norte-americano)

“As nuvens simbolizam os véus que encobrem Deus” 
(Honoré de Balzac, escritor romancista francês, 

um dos fundadores do realismo na literatura europeia)

 
“Olhe para o céu, admire e se maravilhe com 

as altas nuvens acima de você” (a Bíblia, Jó 35:5)

Deus estabeleceu a separação entre a luz e a escuridão 
representada por um limite entre o iluminado e o escuro, 

sobre a superfície das águas em redor da terra 
(a Bíblia, Jó 26:10, mencionando, de forma simplista, 

a linha do “terminador”, que é visível a partir de satélites 
e por astronautas no espaço)  





A Deus, meu Salvador, em primeiro lugar, que, em um difícil 
período da minha vida, me acompanhou e me fortaleceu, 

permitindo a elaboração deste livro. Aos meus dois amados 
filhos que se encontram em fase de adolescência, à minha 

esposa e meu pai (in memorian), minha mãe, irmã, e todos os 
demais queridos familiares, além de todos os apaixonados 

pela bela, fascinante e desafiadora ciência da meteorologia, 
dedico esta obra.
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Apresentação

O presente livro pretende oferecer uma visão ampla, porém 
não exaustiva, do interessante universo dos satélites meteoroló-
gicos operacionais, através das imagens por eles fornecidas e dos 
produtos ambientais deduzidos dessas imagens, referentes ao nos-
so planeta. Dessa forma, uma apresentação rápida da fascinante 
ciência da meteorologia por satélites, que surgiu e se desenvolveu 
a partir do início da era espacial, é oferecida, neste livro, segundo 
a percepção e a experiência do autor, que é Pesquisador e Super-
visor da Unidade de Tempo e Clima do Núcleo de Meteorologia da 
Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCE-
ME). O referido autor dedicou muitos anos ao estudo e à aplica-
ção prática dessa ciência que funciona como um importante ramo, 
auxiliar, da ciência da meteorologia propriamente dita. Poder-se-ia 
dizer, simplesmente, num pequeno exemplo: “Que seria da moder-
na previsão do tempo sem a ajuda das imagens fornecidas pelos 
satélites meteorológicos que tanta informação proporcionam aos 
meteorologistas na análise dos sistemas meteorológicos em atu-
ação e evolução sobre as áreas geográficas abrangidas pela previ-
são”? Ficaria muito difícil a realização das previsões de tempo sem 
as imagens oferecidas pelos satélites meteorológicos. A análise do 
clima terrestre e sua variação ao longo do tempo, também seria 
dificultada sem a contribuição das informações fornecidas pelos 
satélites meteorológicos. 

A meteorologia por satélites se aproveita, então, das incríveis 
tecnologias aplicadas aos satélites artificiais em órbita da Terra 
para oferecer uma indispensável ferramenta de apoio ao bom uso 
da ciência da meteorologia a favor do estudo, monitoramento e 
previsão do estado da atmosfera planetária, e mesmo da superfí-
cie terrestre, ajudando diversas atividades humanas, tais como a 
agricultura, dentre várias outras, a serem melhor planejadas e de-
senvolvidas.

Quando pequenas e baratas estações de recepção e proces-
samento de imagens APT transmitidas por satélites norte-america-
nos da série TIROS, espalhadas ao redor do mundo, começaram, 
décadas atrás, a fazer uso das informações, em tempo real, ofere-
cidas por esses satélites, se considerou esse acontecimento como 
um dos grandes “embaixadores da boa vontade” da nação ameri-
cana. Hoje, o progresso alcançado na meteorologia por satélites, 
com o desenvolvimento das tecnologias empregadas nos satélites, 



tem permitido um constante avanço no conhecimento de alguns 
processos ambientais que tanto afetam a nossa vida, no momento, 
quanto influenciarão as vidas das futuras gerações. 

Assim, espera-se que o leitor em geral adquira (ou amplie), 
neste livro, um conhecimento introdutório sobre a meteorologia 
por satélites (sem a complexa descrição física e matemática do 
tema) que permita avaliar, ainda que superficialmente, a sua im-
portância no mundo atual e futuro, obtendo um sucinto vislumbre 
do seu alcance e potencial em favor da sociedade humana. 

Raul Fritz
FUNCEME
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Prefácio

Há pouco mais de duas décadas atrás, fui convidado pela Fun-
dação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (FUNCEME) 
para trabalhar com sondagens verticais de temperatura e umida-
de, da atmosfera, feitas por satélites meteorológicos operacionais 
da série norte-americana NOAA (National Oceanic and Atmospheric 
Administration). Na época, já como estagiário dessa fundação, eu 
tinha me dedicado especialmente à Física de Nuvens, quando, ime-
diatamente após a defesa da minha dissertação de Mestrado, em hi-
drometeorologia, recebi o convite para trabalhar na área da meteo-
rologia que envolve as sondagens verticais atmosféricas realizadas 
por satélites NOAA. Como, desde tenra idade, as ciências espaciais 
e da atmosfera sempre me fascinaram, fiquei muito entusiasmado 
com a possibilidade de trabalhar com informações e dados forne-
cidos por satélites em órbita do nosso planeta. Esse se constituía 
num assunto novo para mim, cujo aprendizado se tornava muito 
atraente e bastante desafiador. Desafio aceito, passei a trabalhar e 
pesquisar nessa área até o momento em que fiz a defesa da minha 
tese de Doutorado usando dados e imagens fornecidos por satélite 
da série NOAA e pelos satélites Terra e Aqua.  Enquanto isso, durante 
esse longo período de tempo, também me dediquei, na FUNCEME, 
a outras atividades e estudos em meteorologia em geral. Alguns 
pesquisadores, grandes especialistas na área de satélites meteo-
rológicos, muito me ajudaram nos meus primeiros passos volta-
dos à compreensão dessa área científica e sua aplicação prática. 

Imagens e informações da atmosfera e da superfície terres-
tre fornecidas por satélites meteorológicos, sendo eles de órbitas 
polares ou geoestacionárias (os dois tipos principais de órbitas), 
hoje estão ao alcance de qualquer pessoa, por variados meios, 
mas principalmente através da Internet. É possível facilmente se 
ter acesso, por exemplo, a imagens do nosso planeta, em tons de 
cinza ou coloridas, mostrando as nuvens de chuva presentes em 
diversos sistemas meteorológicos que se encontram em evolução 
e movimento acima da superfície planetária. O público leigo em ge-
ral supõe que as imagens meteorológicas representam fotografias 
feitas pelos satélites. Porém, na realidade, essas imagens são resul-
tado da coleta, por sensores especiais embarcados nos satélites, da 
radiação eletromagnética (incluindo, por vezes, a luz visível, para a 
qual os nossos olhos são sensíveis) refletida ou emitida pelas nu-
vens e pela superfície da terra. Algumas imagens meteorológicas 
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coloridas reproduzem quase perfeitamente as cores naturais, con-
tudo outras mostram, por exemplo, os topos de algumas nuvens 
na cor azul. Imagens em tons de cinza também podem ter alguns 
aspectos particulares destacados em diversos tons coloridos. Por 
que isso acontece? Qual é a explicação para essas diferentes co-
res que aparecem em algumas imagens fornecidas por satélites 
meteorológicos, e em que elas podem ser úteis? Para responder 
a essas e outras interessantes perguntas é que este livro foi escri-
to. Assim, ele trata do quê se pode ver em imagens meteorológi-
cas, que tipos de nuvens aparecem nelas e porque se usam certas 
faixas espectrais especiais da radiação eletromagnética para se 
observar determinadas características da atmosfera e mesmo da 
superfície da terra. Também algumas curiosidades envolvendo as 
imagens, um pouco da história do desenvolvimento dos satélites, o 
progresso alcançado na ciência da meteorologia por satélites e um 
pouco da minha experiência de vida profissional, com os conheci-
mentos adquiridos no assunto, estão incluídos na obra. É espera-
do que não só os especialistas e os estudantes em meteorologia e 
ciências geofísicas apreciem o livro, mas também o público leigo 
em geral, notadamente aquele interessado em ciências naturais.

Uma grande parte das imagens que aparecem neste livro, 
principalmente aquelas envolvendo os satélites da série NOAA, foi 
gerada por mim mesmo, na FUNCEME. Outras imagens provêm do 
trabalho de colegas da instituição, alguns que já a deixaram e outros 
que ainda fazem parte do seu quadro de pessoal, e as demais vêm 
de instituições nacionais e internacionais que trabalham em mete-
orologia e que gentilmente autorizaram a publicação das mesmas. 

O importante e essencial apoio, para a produção deste livro, 
dado pelo Governo do Estado do Ceará, através da FUNCEME, no-
tadamente na pessoa do seu atual Presidente – Dr. Eduardo Sávio 
Passos Rodrigues Martins, um dos expoentes máximos em capa-
cidade técnica e administrativa que a instituição teve o privilégio 
de dispor na sua direção, foi fundamental para a existência des-
ta publicação na meteorologia por satélites. Também o Núcleo 
de Gestão Financeira, da FUNCEME, principalmente através da 
contribuição do Sr. Luís César Pinho, foi muito importante para 
o livro vir a existir, bem como a participação da Diretoria Técnica, 
através do Sr. Francisco Hoilton Araripe Rios e da Diretoria Admi-
nistrativo-Financeira, por meio da Sra. Sandra Maria Maia Costa. 
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Introdução

A meteorologia (do grego metéoros, que significa “elevado no 
ar”, quando relativo a fenômenos naturais, e logos, denotando es-
tudo) é a ciência que estuda os fenômenos da atmosfera terrestre, 
especialmente o tempo atmosférico e suas condições e, também, o 
clima. O tempo descreve o que está acontecendo com a atmosfera, 
num certo momento e num dado lugar, enquanto o clima retrata 
um longo comportamento do tempo, para aquele lugar, geralmen-
te envolvendo décadas. O tempo meteorológico representa o es-
tado físico, instantâneo, da atmosfera num determinado local ou 
área geográfica e o clima corresponde a uma integração das condi-
ções do tempo, para um período extenso, para esse local ou área. 
Numa analogia muito simples, o tempo se compara com o clima as-
sim como a experiência de algumas horas ou  um dia na nossa vida 
se compara com alguns meses, anos, ou décadas, que já vivemos.

O advento dos satélites meteorológicos em 1960, com o lan-
çamento do satélite TIROS-1, dos EUA, trouxe uma nova e impor-
tante dimensão à meteorologia, revolucionando a observação da 
complexa dinâmica da atmosfera da Terra. Até essa época, o co-
nhecimento do estado do tempo meteorológico global era forneci-
do quase inteiramente por observações convencionais à superfície, 
frequentemente muito espaçadas entre si, havendo várias regiões 
continentais remotas, e oceânicas, desprovidas de quaisquer ob-
servações. Os satélites meteorológicos operacionais mudaram dra-
maticamente essa situação. Com essas plataformas de observação 
do nosso planeta a partir do espaço, os sistemas meteorológicos 
passaram a ser permanentemente monitorados sobre toda a su-
perfície terrestre. As imagens das nuvens (que cobrem até 60% do 
globo terrestre, em um determinado momento) fornecidas pelos 
satélites proporcionaram uma inigualável visão sinótica (geral, am-
pla) do planeta. Com isso, nasceu a ciência da meteorologia por 
satélites. 

Uma grande quantidade de imagens e dados da atmosfera 
passou a ser continuamente gerada por satélites de diversos tipos 
e diferentes nacionalidades e utilizada ao redor do mundo, nos 
centros especializados em meteorologia, na simulação e na previ-
são do comportamento do “oceano de ar” que nos rodeia, acima de 
nossas cabeças. No Brasil, importantes instituições governamentais 
trabalhando em meteorologia, tais como a FUNCEME, sediada em 
Fortaleza, o CPTEC/INPE (Centro de Previsão do Tempo e Estudos 
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Climáticos/Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais), em Cachoeira 
Paulista, São Paulo, e o INMET (Instituto Nacional de Meteorologia), 
em Brasília, entre outras, desde longo tempo fazem uso intensivo 
de imagens e informações diversas provenientes de satélites mete-
orológicos, nas suas atividades operacionais e de pesquisa.

 A FUNCEME, em especial, com mais de quatro décadas de 
existência, tem por missão técnico-científica o estudo especializado 
da meteorologia, dos recursos hídricos e dos recursos ambientais 
do estado do Ceará, inserido no Nordeste brasileiro. Essa institui-
ção do Governo do Estado do Ceará, sem fins lucrativos, fornece 
importantes conhecimentos e informações ambientais, nas suas 
áreas de atuação, para o manejo racional e a gestão de risco do se-
miárido brasileiro (curiosamente conhecido por “sertões do Norte” 
no final do século XIX e início do século XX), colaborando para o de-
senvolvimento sustentável dessa região e do Ceará de forma mais 
particularizada. Atuando fortemente na meteorologia, a FUNCEME 
não pode prescindir da utilização de imagens e preciosas informa-
ções fornecidas por satélites meteorológicos em diversas de suas 
atividades, tanto de âmbito operacional quanto de pesquisa.

Complementando as medidas feitas à superfície, as informa-
ções ambientais fornecidas por satélites meteorológicos se torna-
ram fundamentais para o adequado funcionamento de complexos 
modelos numéricos de análise e previsão do tempo (e também de 
previsão do clima), que permitiram um profundo avanço do conhe-
cimento científico na meteorologia, nas últimas décadas. A cada dia 
aumenta a capacidade computacional das máquinas processado-
ras da grande massa de informações ambientais disponíveis. Cada 
vez mais, a física que rege a atmosfera e suas interações com a 
superfície passa a ser representada em maiores detalhes, nos mo-
delos numéricos, de forma que os resultados desses modelos au-
mentam, constantemente, em confiabilidade e aplicabilidade.

Atualmente, a qualquer momento do dia, podemos ter aces-
so a informações do estado do tempo e de seu provável compor-
tamento para as próximas horas ou dias, para qualquer lugar do 
mundo. Essas informações são disseminadas, globalmente, pelas 
redes de televisão, jornais e Internet. É comum se ver em telejor-
nais ou em sítios especializados da Internet animações de imagens 
fornecidas por satélites meteorológicos mostrando os sistemas de 
tempo (com as suas nuvens) que estão atuando sobre o local em 
que vivemos ou sobre outros lugares do nosso país ou do exterior. 
Se vamos viajar, podemos saber de antemão e com um relativa-
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mente alto grau de confiança que condições de tempo ocorrerão 
durante a viagem ou no local de destino. Previsões auxiliadas por 
imagens e dados de satélites, também são cotidianamente feitas 
para a ocorrência de eventos severos de tempo que podem provo-
car inundações, deslizamentos de terra, destruição de bens mate-
riais tais como propriedades, e, ainda, perdas agrícolas, de animais 
ou mesmo de vidas humanas.

Apesar de todo o avanço científico e tecnológico já alcançado, 
a humanidade ainda se encontra muito vulnerável ao tempo me-
teorológico. Isso é particularmente verdadeiro, por exemplo, para 
os setores de agricultura, recursos hídricos, energia, construção e 
transporte. As informações provenientes dos satélites meteorológi-
cos se mostram fundamentais para apoiar atividades nesses seto-
res, além de outros, e garantir a sua operacionalidade e segurança. 

Importantes previsões climáticas são usualmente feitas vi-
sando o conhecimento antecipado, para um período de tempo re-
lativamente longo (alguns meses à frente, por exemplo), das con-
dições climatológicas prováveis envolvendo a temperatura do ar e 
a precipitação, para determinadas regiões do mundo. As informa-
ções provenientes dos satélites meteorológicos têm sensivelmente 
ajudado nessa área, que, juntamente com a do tempo, apresenta 
elevado impacto socioeconômico e ambiental. 

As previsões de clima prognosticando a qualidade das es-
tações chuvosas para o Nordeste brasileiro, que são feitas anual-
mente por algumas instituições do Brasil e do exterior atuando em 
meteorologia, representam um notável exemplo em que as infor-
mações provenientes de satélites meteorológicos, principalmente 
as observações das temperaturas (e de suas anomalias) das águas 
superficiais oceânicas do Atlântico tropical e do Pacífico equatorial, 
se constituem numa importante, senão a principal ferramenta au-
xiliar na realização dessas previsões. Os prognósticos (expressos 
em probabilidades envolvendo períodos trimestrais) dos totais es-
perados de precipitação das estações chuvosas do norte do Nor-
deste, tais como aqueles que têm sido feitos pela FUNCEME, para o 
estado do Ceará, vem repercutindo positivamente, nas últimas dé-
cadas, na economia e na sociedade desse estado nordestino. Isso 
se deve à grande dependência do Ceará, mesmo com todo o desen-
volvimento por ele alcançado no gerenciamento dos seus recursos 
hídricos e ambientais, das águas pluviais, que frequentemente são 
distribuídas muito irregularmente tanto no tempo quanto no espa-
ço.
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As imagens e informações globais fornecidas pelos satélites 
meteorológicos são muito importantes quando envolvem um perí-
odo de tempo relativamente grande, pois assim torna-se possível 
conhecer melhor os climas em diferentes locais do nosso planeta 
e se verificar possíveis variações dos mesmos ao longo do tempo. 
Os padrões de distribuição espacial e temporal das nuvens, da pre-
cipitação, da temperatura do ar e de outros aspectos ambientais 
(derivados a partir de informações convencionais e por satélites), 
contribuem para a acumulação do conhecimento sobre o clima 
planetário. As nuvens baixas, tais como as que são chamadas de 
stratocumulus, principalmente a sua cobertura nos trópicos, são 
essenciais no controle e na variação do clima, tendendo a resfriar 
a terra, pois elas refletem boa parte da luz proveniente do Sol. Os 
topos das nuvens sobre o planeta refletem, coletivamente, quase 
25% da radiação solar que chega na atmosfera. As nuvens também 
agem como um cobertor reduzindo a quantidade de calor superfi-
cial irradiado e perdido para o espaço, mas ao absorverem radia-
ção proveniente do Sol e também refletirem essa radiação de vol-
ta para o espaço, elas proporcionam um resfriamento superficial 
maior do que o efeito de aquecimento. Sem as nuvens, a superfície 
terrestre seria, em média, cerca de 5 graus Celsius mais elevada. 
As nuvens altas, tais como os cirrus, refletem menos a luz do Sol 
do que as nuvens baixas, também deixando boa parte da luz so-
lar passar por elas. Então, grosso modo, as nuvens baixas ajudam 
a resfriar o planeta enquanto as altas tendem a aquecê-lo. Outra 
variável atmosférica natural, fundamental, é a umidade do ar, de 
que dependem as nuvens para se formarem, também objeto de 
observação global por meio de satélites. Se o planeta se aquece, 
mais nuvens podem ser produzidas, ocasionando um resfriamento 
que pode contrabalançar o aquecimento. Porém, esse mecanismo 
natural, sobre o qual alguns cientistas do clima têm, recentemen-
te, indicado complexidades adicionais sobre o seu funcionamento, 
representa um equilíbrio muito delicado que pode ser alterado por 
determinados fatores, tais como os antropogênicos, que podem vir 
a impactar seriamente o meio ambiente terrestre e os seus ecos-
sistemas. 

Os satélites artificiais mudaram uma antiga percepção sim-
plista da Terra como sendo formada por continentes isolados, 
distantes e separados uns dos outros pelos oceanos. Com eles, se 
constatou que continentes, oceanos, atmosfera e até mesmo se-
res vivos formam um sistema integrado e interligado. Os satélites 
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meteorológicos têm facilitado uma melhor compreensão, através 
do sensoriamento remoto (à distância) de nosso planeta, de alguns 
dos processos que governam as diversas interações e conexões 
dentro desse sistema. 

Os satélites meteorológicos operacionais passaram a ser lar-
gamente utilizados não apenas na observação contínua dos siste-
mas meteorológicos e das características físicas e químicas da at-
mosfera, mas encontraram diversas outras aplicações ambientais 
tais como o estudo da variação global da cobertura vegetal, estudos 
de balanços de radiação, estimativa da temperatura da superfície 
continental, detecção de queimadas e incêndios florestais e de suas 
nuvens de fumaça, e outras menos conhecidas como, por exemplo, 
o monitoramento do ambiente espacial e de atividades vulcânicas, 
estudos geológicos, rastreio de objetos móveis como navios, veícu-
los, e boias, com fins até mesmo de busca e salvamento.

Essas plataformas espaciais de observação à grande distância 
do nosso planeta têm se revelado muito úteis no desenvolvimento 
econômico das nações que fazem uso dessa tecnologia, na preven-
ção e no controle de desastres naturais, na aviação e navegação 
mundiais e em muitos outros setores das atividades humanas, aju-
dando a preservar vidas, recursos materiais e ambientais.

Os satélites meteorológicos, com as imagens, dados e produ-
tos científicos por eles continuamente gerados ao redor do globo 
terrestre, de uma forma ou de outra, e direta ou indiretamente, já 
fazem parte fundamental de nossas vidas, no nosso dia a dia.

Em vista disso, o propósito primordial deste livro é trazer ao 
leitor informações variadas sobre satélites meteorológicos opera-
cionais de órbitas polares e geoestacionárias (e seus instrumentos 
sensores, imagens e produtos derivados), sem enveredar, no en-
tanto, no tecnicismo acentuado, sobretudo aquele envolvendo a 
física e a matemática da radiação eletromagnética, das órbitas e 
instrumentos dos satélites, dos algoritmos que derivam os produ-
tos ambientais, etc. Também foram incluídos breves relatos sobre 
a história dos satélites, os programas institucionais internacionais 
que levaram ao desenvolvimento das séries dos satélites e as novas 
gerações, mais sofisticadas, dessas plataformas espaciais de obser-
vação da atmosfera e da superfície do nosso planeta, que estão 
sendo planejadas e construídas para serem utilizadas nos próxi-
mos anos. Muitas imagens (e produtos científicos delas derivadas) 
fornecidas por esses satélites foram incluídas para formarem a 
base principal do livro, sobre a qual as exposições explicativas des-
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crevem o quê se pode ver e extrair delas, como informação cientí-
fica útil para as ciências da meteorologia e da climatologia e para 
o estudo do meio ambiente em geral da superfície terrestre. Algu-
mas interessantes curiosidades e informações outras diversas, tais 
como os impactos dos fenômenos meteorológicos observados nas 
imagens, recheiam o texto, numa tentativa de ampliar a demons-
tração da grande utilidade e da alta aplicabilidade das informações 
derivadas dos satélites meteorológicos em operação em órbita da 
Terra. Essa utilidade e aplicabilidade crescem rapidamente, dia a 
dia, de maneira que não é fácil prever o que está reservado para o 
futuro, mesmo próximo, da meteorologia por satélites, que segue 
um ritmo acelerado de desenvolvimento tecnológico, colocado à 
disposição do bem estar e segurança da humanidade.

O livro também busca preencher, ainda que não exaustiva-
mente, porém de forma atual e precisa, a importante lacuna às ve-
zes deixada pelos cursos brasileiros de meteorologia, ciências at-
mosféricas, geografia e outros na área das geociências, no que diz 
respeito à relativa superficialidade e rapidez com que a interpreta-
ção de imagens (e produtos de imagens) fornecidas por satélites 
meteorológicos vem sendo abordada e estudada nesses cursos. 
Que ele possa vir a complementar, um pouco mais, a literatura so-
bre o tema que já existe no campo editorial brasileiro.

 
1. Satélites meteorológicos de órbitas quase polares e polares

1.1 Os primeiros satélites 

Há mais de 50 anos atrás e apenas dois anos e meio após 
o lançamento, pela antiga União Soviética, do Sputnik-1, que foi 
o primeiro satélite artificial colocado em órbita da Terra, foi lan-
çado a partir do Cabo Canaveral, Flórida, EUA, em 1º de abril de 
1960 (Figura 1.1.1), o primeiro satélite meteorológico do mundo, 
desenvolvendo uma órbita quase polar em torno de nosso planeta. 
Chamado de “TIROS-1” (Television Infrared Observation Satellite, 
número 1), com ele a agência espacial norte-americana NASA (Na-
tional Atmospheric and Space Administration) testou, pela primeira 
vez, a possibilidade de um satélite ser útil na observação da nossa 
atmosfera sobre os oceanos e continentes, em escala global, por 
um período de tempo longo.
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Figura 1.1.1 - Lançamento do satélite TIROS-1 por meio de um foguete Thor-Able. 
Fonte: U.S. Centennial of Flight Commission, e NASA, EUA.

Com formato cilíndrico, um metro de diâmetro, 48 centímetros 
de altura e pesando 122,5 quilogramas, o pequeno satélite TIROS-1 
(Figura 1.1.2) carregava, para a visualização da Terra, duas câmeras 
de televisão, sendo uma de resolução um pouco maior do que 
a outra. Elas eram muito inferiores à tecnologia que se dispõe 
atualmente, porém representaram um importante marco para a 
época.

Figura 1.1.2 – TIROS-1: o primeiro satélite meteorológico que orbitou o nosso planeta. 
Fonte: NASA Glenn Research Center, EUA.

Dois gravadores de fitas magnéticas (um para cada câmera) 
armazenavam, no satélite, as imagens coletadas e um transmissor 
de rádio as enviava para apenas duas estações de recepção, norte-
americanas, na superfície. Foi dessa maneira que foi recebida a 
primeira imagem fornecida pelo satélite (Figura 1.1.3). 
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Figura 1.1.3 – Primeira imagem (apresentando baixa qualidade) transmitida pelo satélite TIROS-1, 
em 1º de abril de 1960. Fonte: Eugene R. Major, Library Associates Companies (LAC), NASA/GSFC 

Library, Maryland; The 91st American Meteorological Society Annual Meeting, 26 January 2011, EUA.

Dessa maneira, foi possível se observar, desde o espaço, de 
forma completa e através de um satélite, ainda que por apenas 
78 dias, as complexas estruturas de sistemas meteorológicos de 
grande escala (maiores que algumas centenas de quilômetros de 
extensão) tais como as formas espiraladas de imensos sistemas 
de tempestades e a nebulosidade associada a extensos sistemas 
frontais (Figura 1.1.4). 

O TIROS-1 foi o primeiro satélite totalmente dedicado à 
meteorologia. Porém, antes desse satélite, em 17 de fevereiro 
de 1959 foi lançado o primeiro satélite com um instrumento 
meteorológico – o Vanguard 2, que esteve em órbita até 4 de 
abril de 2012. Ele representou um protótipo para o programa 
espacial norte-americano. Esse pequeno satélite, uma esfera de 
51 centímetros de diâmetro, com apenas cerca de 10 quilogramas 
de massa, foi projetado para medir a distribuição da cobertura de 
nuvens visível durante a porção diurna (iluminada pelo Sol) de sua 
órbita.

 O satélite Explorer 6, lançado em 7 de agosto de 1959 e que 
só funcionou por 60 dias, foi o primeiro a transmitir, em órbita, 
uma imagem da cobertura de nuvens da Terra vista de uma grande 
distância. Essa imagem, também de baixa qualidade, abrangeu 
uma grande área do oceano Pacífico central. Ela foi feita a 27.359 
km de altitude, em 14 de agosto de 1959, enquanto o satélite estava 
passando acima do México. 
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Figura 1.1.4 – Imagem (que não foi a primeira) muito divulgada na Internet, fornecida pelo satélite 
TIROS-1, feita pela sua câmera 2, datando de 2 de abril de 1960 e mostrando a região da Nova 

Escócia, no leste do Canadá. Fonte: Eugene R. Major, Library Associates Companies (LAC), NASA/
GSFC Library, Maryland; The 91st American Meteorological Society Annual Meeting, 

26 January 2011, EUA.

O satélite Explorer 7, lançado em 13 de outubro de 1959, foi 
o primeiro a fazer medidas climáticas, através de um radiômetro 
(instrumento que mede a energia eletromagnética) embarcado 
no mesmo, contabilizando o balanço global de energia entre a 
energia recebida do Sol e aquela refletida e emitida pela atmosfera 
terrestre e que representa a força motora principal da circulação 
atmosférica em escala planetária. Com esse instrumento, foi pela 
primeira vez medida a perda de energia para o espaço, estabelecido 
o importante papel desempenhado pelas nuvens na absorção da 
energia solar e se descobriu que o nosso planeta absorve mais 
energia solar do que se supunha até aquela época.

Na realidade, foi a partir de 1956 que se começou a conceber, 
nos EUA, um projeto de um satélite meteorológico dotado de 
um sistema de transmissão de imagens geradas por câmeras de 
televisão. Para isso, foi criado o programa conhecido por Janus que 
posteriormente evoluiu para o programa TIROS.

O primeiro artigo científico propondo a utilização de satélites 
meteorológicos para a contínua observação da atmosfera foi 
publicado em 1954 pelo Dr. Harry Wexler, Diretor de Pesquisas 
da agência meteorológica norte-americana USWB (U. S. Weather 
Bureau). Historicamente, ele foi um importante apoiador da 
meteorologia por satélites nos Estados Unidos. O primeiro cientista 
que trabalhou na área de satélites, no USWB, foi Sig Fritz. Ele 
trabalhou, junto com a NASA, no TIROS. Foi ele, ainda, quem recrutou 
Dave Johnson que também se tornou um defensor proeminente 
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do desenvolvimento da meteorologia por satélites. Johnson foi o 
chefe da Divisão de Satélites do USWB, que mais tarde viria a se 
transformar na NOAA, que até hoje tem papel fundamental no 
estudo da atmosfera por meio de artefatos espaciais.

O ex-presidente norte-americano John F. Kennedy em 
um de seus discursos à Assembléia Geral das Nações Unidas, 
nos primórdios da história dos satélites espaciais, forneceu um 
importante ímpeto inicial, para os EUA e outros países do Ocidente, 
em direção ao desenvolvimento da observação meteorológica 
a partir dos satélites em órbita da Terra. Como resultado da sua 
fala, a OMM (Organização Meteorológica Mundial), ou WMO (World 
Meteorological Organization, em inglês), sediada na Suíça, foi 
incentivada a considerar as imagens de satélites uma forma de 
aperfeiçoar a observação do tempo e suas técnicas de previsão. 
Essa iniciativa precipitou, em 1968, o lançamento de um dos mais 
importantes programas da OMM chamado OTM (Observação do 
Tempo Mundial), ou WWW (World Weather Watch, em inglês), para 
o qual os satélites forneceram uma forte contribuição. O Presidente 
Kennedy também anunciou ao mundo que os Estados Unidos 
iriam liberar, para qualquer país, a recepção e o uso sem restrições 
das imagens e dados coletados pelos satélites meteorológicos 
operacionais norte-americanos. Anteriormente, foi o ex-presidente 
Dwight Eisenhower que, em 27 de março de 1958, aprovou um 
plano norte-americano para a exploração pacífica do espaço. Logo 
após, em 2 de abril desse mesmo ano, ele propôs a criação da NASA, 
que foi fundada em 29 de julho de 1958. Então, o USWB se dispôs 
a analisar as imagens que viessem a ser fornecidas pelos satélites 
meteorológicos e, assim, se adquirir os primeiros conhecimentos 
sobre a observação remota, por satélites, da atmosfera da Terra. 

Voltando um pouco no tempo, após o final da Segunda Guerra 
Mundial e antes dos satélites artificiais, uma câmera de vídeo de 35 
milímetros foi embarcada, em 24 de outubro de 1946, em um míssil-
foguete V-2, de origem alemã (Segunda Guerra Mundial), e lançada 
pelos norte-americanos, a partir de um deserto no Novo México. 
O foguete subiu a quase 105 km de altura, em um voo suborbital. 
Nesse voo, se conseguiu obter as primeiras imagens da Terra vista 
do espaço não só com sua cobertura de nuvens, mas claramente 
revelando a curvatura iluminada, pela luz solar, do nosso planeta 
contra o fundo negro espacial. Logo após ter alcançado a altitude 
mencionada, o V-2 caiu em terra e as imagens foram recuperadas 
e observadas. Outros foguetes foram lançados, posteriormente, 
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transmitindo imagens e dados através de rádio. Um foguete 
Aerobee, da Marinha norte-americana, registrou em 5 de outubro 
de 1954, desde cerca de 161 km de altura, uma tempestade tropical 
na região de Del Rio (sul do Texas), EUA, e do nordeste do México 
(estado de Coahuila). Pela primeira vez, um ciclone tropical pôde 
ser observado de uma altitude suficiente para mostrar a sua 
complexa estrutura de nuvens sobre uma grande área (Figura 
1.1.5). O USWB não tinha conseguido monitorar adequadamente a 
tempestade a partir de informações meteorológicas convencionais, 
na superfície. Porém, a visão do fenômeno proporcionada pelo 
foguete fomentou uma salutar discussão sobre a possibilidade de 
se vir a fazer, regularmente, reconhecimentos meteorológicos a 
partir de grandes altitudes. Sob o título “A 100 Mile High Portrait 
of Earth” (Um retrato da Terra a 100 milhas de altura), uma foto 
colorida da tempestade apareceu, para divulgação popular, na 
época, na famosa revista norte-americana Life Magazine (Volume 
39, Número 10, página 10).

Figura 1.1.5 – Parte de imagem obtida por um foguete Aerobee mostrando um ciclone tropical 
alcançando o sudoeste dos Estados Unidos. Essa imagem da superfície terrestre foi a mais alta já 
fornecida, até então, a partir de um foguete, e é datada de 5 de outubro de 1954, 18:15 TU. Fonte: 

NOAA Photo Library, NOAA in Space Collection, Department of Commerce, EUA. 

Antes dos foguetes, foram usados voos de balões em 
altitudes mais baixas para a observação remota da Terra. Hoje em 
dia, pessoas que não são cientistas, até mesmo jovens estudantes, 
já conseguiram lançar balões meteorológicos carregando câmeras 
fotográficas digitais, obtendo belas imagens de nosso planeta 
desde grande altura (mais de 30 km, ou seja, cerca de três vezes 
mais alto do que o nível médio de voo dos aviões comerciais). 
Nessas imagens, foi possível ver a cobertura de nuvens e, ainda, a 
curvatura da Terra, que é mais pronunciada quanto mais alta for 
a altitude. Recentemente, um jovem romeno lançou um balão, na 
Alemanha, que chegou a 35 km de altura. Preso nele havia uma 
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miniatura do ônibus espacial norte-americano feita de pequenas 
peças de montar, coladas uma na outra, de um brinquedo muito 
popular no mundo. Uma câmera de vídeo de alta resolução, 
acoplada ao conjunto, filmou o voo da miniatura. Em bonitas 
imagens, era possível ver o Sol brilhando no ambiente negro do 
espaço e a cobertura de nuvens abaixo da miniatura em voo. 
Em outro interessante exemplo, dois adolescentes do Canadá 
lançaram um balão meteorológico com um pequeno boneco de 
brinquedo segurando uma bandeirinha de seu país. Um vídeo 
foi feito dessa nova curiosa proeza. Em uma das cenas do vídeo 
foi possível ver a silhueta da Lua à distância brilhando através da 
atmosfera terrestre. O Balão chegou perto de 26 km de altura. 
Estão se tornando rotineiras e populares, atualmente, essas rápidas 
incursões amadoras às altas camadas atmosféricas do nosso belo 
planeta, o nosso admirável lar sideral.

Mas foi principalmente com a utilização regular dos satélites 
meteorológicos que a interpretação dos intricados padrões de 
nuvens associados aos fenômenos meteorológicos passou a ser 
sobremaneira facilitada por meio da observação feita a partir do 
espaço em relação àquela realizada desde a superfície. Estava 
provada a grande valia dos satélites artificiais meteorológicos 
no monitoramento do comportamento da nossa atmosfera. Em 
seguida ao feito norte-americano com o TIROS-1 e seus satélites 
sucessores, em 28 de agosto de 1964 as primeiras imagens de 
TV da cobertura de nuvens de nosso planeta foram transmitidas 
pelo satélite Kosmos-44 da antiga União Soviética. Com isso, os 
soviéticos também entraram na era da tecnologia espacial aplicada 
à ciência da meteorologia. 

O satélite TIROS-1 completou 1.392 órbitas, obteve cerca de 
23.000 imagens (algumas de baixa qualidade visual) e permaneceu 
operacional por somente 78 dias, mas serviu para mostrar a 
grande utilidade desses dispositivos orbitais no acompanhamento 
dos sistemas meteorológicos, em escala mundial, levando ao 
aperfeiçoamento da análise e da previsão de tempo global, com 
a incorporação de observações meteorológicas da Terra feitas a 
partir do espaço.

Um segundo satélite TIROS, de número 2, foi lançado em 23 
de novembro do mesmo ano, quase oito meses após o primeiro. Ele 
permaneceu em órbita da Terra por um ano e 11 dias. A partir desse 
satélite e de seus sucessores (TIROS-3, lançado em 1961, até chegar 
no TIROS-10, lançado em 1965), a tecnologia empregada nos mesmos 
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aumentou progressivamente de forma que novos instrumentos 
de observação permitiram a obtenção de imagens e informações 
de melhor qualidade e resolução. Com o TIROS-8 (lançado em 
1963), 47 estações de recepção espalhadas ao redor do mundo 
possibilitaram, definitivamente, a observação meteorológica global 
a partir de satélites orbitando o nosso planeta. Pela primeira vez foi 
utilizado o popular sistema APT (Automatic Picture Transmission), 
de transmissão de imagens. Contudo, a primeira visão completa, 
feita em um único dia, do sistema atmosférico terrestre só foi 
fornecida em 13 de fevereiro de 1965, graças ao satélite TIROS-9 
(lançado nesse mesmo ano), o primeiro de órbita síncrona com o 
Sol e de órbita polar (praticamente de polo a polo, com pequena 
inclinação em relação aos polos, não passando diretamente acima 
deles). Sob iluminação solar, 450 imagens obtidas por esse satélite 
em um período de 24 horas, vieram a formar um mosaico cobrindo 
toda a superfície global (Figura 1.1.6). Os satélites TIROS de números 
1 a 8, por não terem sido colocados em órbitas polares, não haviam 
conseguido observar regiões terrestres situadas entre as latitudes 
médias e os polos. 

 
Figura 1.1.6 – Primeira visão completa do tempo meteorológico mundial, 

fornecida pelo satélite TIROS-9. A linha branca horizontal representa o equador 
e a América do Sul aparece próximo do centro da figura. Fonte: NOAA Photo Library, 

NOAA in Space Collection, Department of Commerce, EUA.

Uma notável e nova série de satélites meteorológicos 
operacionais, norte-americanos, foi iniciada em 23 de janeiro de 
1970 quando foi lançado o ITOS-1 (Improved TIROS Operational 
System, número 1). Esse satélite foi o protótipo da série NOAA. 
Cinco satélites do tipo ITOS, designados NOAA-1 (lançado em 11 de 
dezembro de 1970), NOAA-2, NOAA-3, NOAA-4 e NOAA-5 (lançado 
em 29 de julho de 1976) foram colocados em órbitas polares 
circulares e síncronas com o Sol, em altitudes em torno de 850 km 
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acima da superfície terrestre. Com períodos orbitais entre 98 e 
102 minutos, cada um dos satélites realizava 14 órbitas por dia em 
torno do nosso planeta. Uma volta completa significa 360 graus, 
logo cada satélite perfazia cerca de 10 graus a cada três minutos. 
Enquanto isso, na antiga União Soviética, durante os anos 1970, 
as pessoas já podiam ver nos seus aparelhos de TV domésticos 
previsões de tempo ilustradas por imagens em preto e branco de 
coberturas de nuvens vistas a partir de satélites meteorológicos 
operados pela própria União Soviética.

Satélites meteorológicos da série Nimbus, da NASA, foram 
lançados antes mesmo da série ITOS/NOAA, isto é, a partir de 1964. 
Entretanto, eles se destinaram principalmente ao teste de novos 
instrumentos de obtenção de imagens de nosso planeta, inclusive 
na faixa do infravermelho (referente ao calor emitido pelos corpos) 
para imagens noturnas (o que foi pela primeira vez testado no 
satélite Nimbus-1), e de novas técnicas de coleta de dados para uso 
em pesquisas. Cada um dos seis satélites da série Nimbus conseguiu 
observar cerca de 70% da superfície terrestre em períodos de 
24 horas. O Nimbus-3, lançado em 1969, foi o primeiro satélite 
meteorológico norte-americano a fazer medidas (sondagens) 
globais diurnas e noturnas de temperatura em diferentes níveis 
atmosféricos, com seu sondador infravermelho. Os perfis verticais 
da atmosfera obtidos por ele se mostraram semelhantes àqueles 
obtidos de forma convencional, através de balões meteorológicos, 
porém com detalhes em geral mais suavizados, sendo volumétrica 
a medida feita pelo satélite enquanto que a convencional é linear (e 
curva). A partir desse satélite foi iniciada, mais experimentalmente 
do que operacionalmente, para a previsão meteorológica, a 
assimilação de dados globais atmosféricos e oceânicos, obtidos 
desde o espaço, em modelos numéricos computacionais de 
simulação da atmosfera, que se encontravam nos primeiros 
estágios de desenvolvimento.

Em 1966 teve início outro programa de satélites norte-
americanos, de órbitas polares, denominado ESSA (Environmental 
Science Services Administration), que representava um 
complemento ao programa TIROS, também se destinando, 
primordialmente, à observação da cobertura de nuvens de nosso 
planeta, permitindo melhores análises e previsões de tempo, 
incluindo o monitoramento de furacões. A partir do primeiro satélite 
da série, denominado ESSA-1, uma determinada área do globo era 
observada aproximadamente na mesma hora local, todo dia. Com 
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o ESSA-6 (lançado em 1967), várias universidades e estações de 
televisão dos EUA passaram a receber imagens meteorológicas, 
além de dezenas de serviços meteorológicos de países estrangeiros. 
Imagens fornecidas pelo satélite ESSA-8 passaram a ser recebidas 
por 400 estações ao redor do mundo. A série foi concluída com o 
satélite ESSA-9, lançado em 1969.

O aperfeiçoamento técnico e científico dos satélites 
meteorológicos e o número deles colocado em operação, cresceu 
continuamente ao longo das décadas, desde o TIROS-1, de forma 
que se tem, atualmente, uma grande quantidade deles, em órbita, 
fornecendo preciosas imagens e dados da atmosfera e da superfície 
terrestre.

 Em relação à Física, mais especificamente no que concerne ao 
ramo dessa ciência que trata do estudo da radiação eletromagnética, 
os satélites meteorológicos funcionam, basicamente, com a coleta 
de partes dessa radiação na geração de imagens do nosso planeta.

As ondas eletromagnéticas em geral, que têm a mesma 
natureza física e se propagam com a velocidade da luz no vácuo, 
diferem apenas em frequência e, portanto, em comprimento de 
onda. Elas formam o espectro eletromagnético, que é dividido 
em várias regiões especiais, dentre as quais a região do visível (de 
comprimentos de onda curtos), cuja radiação é percebida pelo olho 
humano (Figura 1.1.7).

Figura 1.1.7 – Parte do espectro eletromagnético mostrando as cores do visível e a porção 
infravermelha com suas subdivisões (em nanômetros, nm, e micrômetros, µm, relativos aos 

comprimentos de onda).
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Os satélites anteriormente mencionados forneceram, entre 
outras coisas, imagens da cobertura de nuvens da Terra no visível e 
no infravermelho (este último com comprimentos de onda maiores 
do que no visível, acima da parte vermelha do visível e abaixo das 
micro-ondas). As micro-ondas são ondas curtas de rádio. Elas 
podem ser geradas, artificialmente, por osciladores de micro-
ondas.

As imagens de satélites na faixa do visível correspondem ao 
registro da refletividade da luz do Sol sobre as nuvens, aerossois 
suspensos no ar, e sobre a superfície da Terra. Assim, numa forma 
generalizada, elas estão relacionadas ao albedo, que representa 
uma refletância média no espectro radiativo solar. Os corpos 
hídricos (oceanos, lagos e rios) apresentam baixa refletividade 
nessa faixa enquanto que as nuvens, o gelo e a neve exibem 
alta refletividade. Dessa forma, os corpos hídricos aparecem nas 
imagens em tons de cinza bem mais escuros do que as nuvens, 
o gelo e a neve. Os continentes, com diferentes refletividades, 
mostram variadas tonalidades de cinza e aparecem menos escuros 
do que os corpos hídricos. As nuvens exibem tons desde o branco 
intenso até o cinza relativamente escuro, dependendo do seu tipo 
e da iluminação solar.

O infravermelho, cuja emissão nos é familiarmente conhecida 
por meio das fontes incandescentes de calor, permite a observação 
das propriedades térmicas da atmosfera (com suas nuvens), das 
superfícies continentais e oceânicas. 

A inferência das radiâncias terrestres (ou intensidades de 
radiação) a partir dos correspondentes counts digitais (valores 
de cinza em formas numéricas binárias) de cada píxel (elemento 
de resolução) da imagem, gerados pelos instrumentos sensores 
dos satélites meteorológicos, corresponde ao importante passo 
do processamento radiométrico, que envolve a calibração 
radiométrica dos dados enviados pelos satélites. As radiâncias 
são transformadas em refletâncias em relação ao visível e ao 
infravermelho próximo, e convertidas em temperaturas de brilho 
com respeito ao infravermelho. O termo refletância, no que diz 
respeito aos sensores dos satélites, é mais apropriadamente 
aplicado em um intervalo espectral bem definido do que o albedo. 
A transformação das radiâncias é feita por inversão analítica da Lei 
de Planck para a radiação de corpo negro. E a temperatura de brilho 
é aquela em que um corpo negro (que absorve toda a radiação que 
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nele incide) teria de estar para produzir determinada intensidade 
em tom de cinza de radiação, em um determinado comprimento 
de onda. 

1.2 Satélites meteorológicos operacionais das séries NOAA e 
Metop e os satélites de pesquisa científica Terra e Aqua

O Programa TIROS-N/NOAA (Television InfraRed Operational 
Satellite – Next generation), iniciado em 1978, representou o passo 
seguinte dado pela NASA para aperfeiçoar a capacidade operacional 
dos sistemas TIROS e ITOS/NOAA, resultando na obtenção de 
imagens de maior resolução espacial e mais dados ambientais 
diurnos e noturnos. Uma vez em estado operacional, cada satélite 
de órbita polar desse programa passou a ser responsabilidade 
da NOAA, levando a designação dessa instituição. Ela contribuiu 
bastante para o desenvolvimento do sensoriamento remoto 
terrestre por satélites meteorológicos e ainda se encontra atuando 
ativamente nessa área.

A série TIROS-N/NOAA foi equipada com o AVHRR (Advanced 
Very High Resolution Radiometer), um radiômetro de escaneamento 
que possibilitou a geração de imagens de alta resolução (para 
satélites meteorológicos) da cobertura de nuvens, nas faixas do 
visível e do infravermelho próximo do espectro eletromagnético, 
das temperaturas dos topos das nuvens (durante o dia e a noite), 
no infravermelho, e da temperatura da superfície do mar, também 
no infravermelho. Essas imagens eram geradas por meio de linhas 
de varredura feitas pelo instrumento, em cada porção utilizada do 
espectro, perpendiculares à trajetória do satélite em órbita. Elas 
representavam uma faixa de observação cujo comprimento, sobre 
a superfície terrestre, podia chegar a um pouco mais do dobro da 
largura, quando considerado um local qualquer de recepção dos 
dados dos satélites.

As atuais principais características do radiômetro AVHRR 
podem ser vistas na Tabela 1. Os radiômetros podem perceber 
a radiação eletromagnética em uma ampla faixa de intervalos 
espectrais. Esses intervalos são chamados de canais ou bandas 
espectrais.
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Canal AVHRR
Comprimento 

de onda 
(micrômetros)

Espectro Unidade Alguns usos típicos

canal 1 0,58 – 0,68 visível albedo/
refletância (%)

mapeamento de nuvens 
e da superfície, de dia

canal 2 0,725 – 1,00 infravermelho 
próximo

albedo/
refletância (%)

mapeamento de 
nuvens, da superfície 

e de corpos d’água 
continentais

canal 3A 1,58 – 1,64 infravermelho 
próximo

albedo/
refletância (%) detecção de neve e gelo

canal 3 3,55 – 3,93 infravermelho temperatura 
(graus Celsius)

mapeamento  noturno 
de nuvens, focos de 

calor e temperatura da 
superfície do mar

canal 4 10,3 – 11,3 infravermelho temperatura 
(graus Celsius)

mapeamento  
noturno de nuvens 
e temperatura da 
superfície do mar

canal 5 11,5-12,5 infravermelho temperatura 
(graus Celsius)

mapeamento  
noturno de nuvens 
e temperatura da 
superfície do mar

Tabela 1 – Características do radiômetro AVHRR/3 de seis canais e resolução espacial de 
1,09 km (no nadir, ou seja, imediatamente abaixo do satélite, sobre a superfície planetária). Os 

canais 3A e 3 não operam simultaneamente.

A série também foi dotada de um radiômetro de sondagem 
vertical (em vários níveis de altura, a partir da superfície) da 
temperatura e da umidade da atmosfera, chamado de TOVS 
(TIROS Operational Vertical Sounder). Essas sondagens têm 
servido, ao longo de vários anos, como valiosas informações para 
a modelagem numérica computacional de previsão do tempo. Os 
dados provenientes das sondagens verticais, no infravermelho e 
em micro-ondas, têm sido assimilados pelos modelos numéricos 
na forma de temperaturas estimadas (com a temperatura de ponto 
de orvalho representando a umidade) ou mesmo apenas como 
radiâncias medidas. Atualmente, os dados globais atmosféricos 
fornecidos pelos satélites para a modelagem numérica de tempo 
tem reduzido algumas imprecisões das previsões em quase a 
metade, apesar da quantidade desses dados assimilados ainda não 
ser no montante ideal. 
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As sondagens feitas por satélites são semelhantes àquelas 
realizadas através do lançamento diário, em determinados horários, 
de balões meteorológicos carregando pequenas sondas de medida 
da Pressão, Temperatura e Umidade relativa do ar (sondas PTU). 
Elas transmitem os dados para a superfície através de ondas de 
rádio. As radiossondas também permitem a medição do vento 
(direção e velocidade) em vários níveis de altura. As medidas feitas 
pelas radiossondagens são muito importantes para se conhecer a 
estrutura vertical das variáveis meteorológicas, o que fornece um 
preciso diagnóstico do estado físico, local, da atmosfera. No caso 
das sondagens por satélites, a importância é a mesma, porém, 
diferentemente das radiossondas, os satélites fazem estimativas 
por píxel (no volume atmosférico sobre o píxel, desde próximo à 
superfície até altos níveis atmosféricos). 

O satélite TIROS-N, o primeiro da série, foi experimental e 
funcionou bem por mais de dois anos, até que foi desativado. Ele 
transmitiu não só no modo analógico APT, em frequência VHF (Very 
High Frequency), como também no formato HRPT (High Resolution 
Picture Transmission), uma telemetria de maior resolução espacial 
do que no modo APT. Derivado do AVHRR, o APT não utiliza todas 
as linhas de varredura deste, de forma que sua resolução espacial é 
próxima de quatro quilômetros, no nadir. O sinal APT, transmitido 
pelo satélite, contém apenas dois canais espectrais (um no visível e 
outro no infravermelho).

O segundo satélite da série TIROS-N/NOAA foi o NOAA-
6 (lançado em 1979), depois seguido pelo NOAA-7. Em 1983 foi 
lançado o NOAA-8 que correspondeu ao primeiro satélite da 
série, mais aperfeiçoada, chamada Advanced TIROS-N (ATN), 
prosseguindo até o NOAA-14 (lançado em 1994). O satélite NOAA-
13 falhou no décimo terceiro dia de operação devido a um curto 
circuito nos painéis solares. O radiômetro AVHRR/2, com cinco 
canais espectrais, equipou os satélites do NOAA-7 ao NOAA-14.

A série NOAA se tornou muito popular ao redor do mundo, de 
forma que muitos amadores entusiastas por imagens de satélites 
passaram a construir os seus próprios equipamentos receptores, 
de baixo custo, para captar diretamente os sinais dos satélites. 
Alguns deles também elaboraram programas de processamento e 
de visualização de imagens, para obter, pelo modo APT, algumas 
belas imagens meteorológicas, logo após o sobrevoo de cada 
satélite sobre os locais de recepção. Para a obtenção do exemplo 
que foi dado a seguir (Figura 1.2.1), foi utilizado um equipamento 
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amador portátil. A figura mostrou uma faixa de observação típica 
de um satélite meteorológico operacional da série NOAA. O oceano 
Atlântico apareceu em azul, as nuvens se mostraram em branco 
e em tons de cinza e o continente em verde e em marrom claro. 
A recepção e o processamento foram feitos a partir da cidade de 
Fortaleza, Ceará, por Ruud Jansen, que foi Presidente, na época, 
do Werkgroep Kunstmanen que publica a revista “de Kunstmaan”, 
na Holanda, sobre recepção amadora de imagens de satélites 
meteorológicos operacionais. Nessa passagem de satélite, foram 
usados os softwares, amadores, WXtrack, de previsão de passagem, 
e o WXtoImg, de decodificação (que captura e processa o sinal), um 
receptor Kecil 137 e uma antena, pequena e leve, PITA 137, ambos 
feitos também amadoristicamente. 

Além do grupo holandês anteriormente mencionado, o GEO 
(Group for Earth Observation), que foi fundado em 2003 e com sede 
no Reino Unido, congrega principalmente não profissionais em 
meteorologia, de diversos países, entusiastas que se interessam 
por imagens meteorológicas e pelos equipamentos amadores 
que permitem a sua obtenção. O GEO publica, para seus muitos 
associados, uma interessante revista trimestral com bonitas e 
atraentes imagens meteorológicas, explicações sobre o que aparece 
nas imagens, variadas informações sobre satélites meteorológicos 
e estações amadoras de recepção e de processamento de imagens 
(equipamentos que podem ser adquiridos através do sítio de 
Internet do GEO ou de sua revista). 

Belas imagens meteorológicas de nosso planeta decorrentes 
da alta tecnologia dos artefatos espaciais atualmente em órbita 
da terra, não estão acessíveis apenas às agências governamentais 
espaciais das nações envolvidas na exploração do espaço exterior, 
ou institutos especializados, mas se encontram também ao alcance 
de entusiastas amadores espalhados pelo mundo.

Universidades, através de seus departamentos de 
meteorologia, geografia ou geociências em geral, e até mesmo 
escolas, podem facilmente dispor de tais tipos de equipamentos 
amadores, de baixo custo de aquisição e manutenção, e, com isso, 
obterem imagens e informações meteorológicas de grande valor 
didático. Não apenas imagens fornecidas por satélites de órbitas 
polares, mas também por satélites meteorológicos operacionais de 
outros tipos de órbitas podem ser conseguidas por tais tipos de 
equipamentos. 
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Figura 1.2.1 – Imagem meteorológica (composição colorida) do Brasil, de 2 de dezembro de 2004, 
às 9:42 h local, obtida desde Fortaleza (representada por uma pequena cruz amarela), Ceará, por 
telemetria APT fornecida pelo satélite NOAA-17. Cortesia de Ruud Jansen, membro do Werkgroep 

Kunstmanen, Holanda, e associado do GEO, Reino Unido.

O programa NOAA-N/POES-N (NOAA Polar Operational 
Environmental Satellites N Series), incluído no sistema NPOESS 
(National Polar-Orbiting Operational Environmental Satellite 
System), teve início em 2005 com o satélite NOAA-15. A coleta 
de importantes dados sobre a atmosfera da Terra e sobre a 
superfície de nosso planeta teve continuidade, nesse programa, 
possibilitando, com a assimilação desses dados pela modelagem 
numérica, o aperfeiçoamento da previsão de tempo (inclusive 
de eventos severos) e da pesquisa climática em torno do globo, 
auxiliadas, ainda, pelas informações provenientes de novos 
sensores em micro-ondas embarcados nos satélites. 

O satélite NOAA-15 foi o primeiro a incorporar o avançado 
sondador ATOVS (Advanced TOVS), para a estimativa da temperatura 
e da umidade, formado por mais canais espectrais do que o TOVS, 
melhorando a resolução vertical dos perfis atmosféricos.  Além 
disso, o satélite NOAA-15 foi o primeiro a fazer parte de um projeto 
de cooperação com a organização intergovernamental europeia 
para a exploração de satélites meteorológicos, chamada EUMETSAT 
(European Organization for the Exploitation of Meteorological 
Satellites). Esse projeto, também em parceria com a agência espacial 
europeia ESA (European Space Agency) e o CNES (Centre National 
d’Études Spatiales), este último da França, considerou conveniente 
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a utilização conjunta e coordenada dos satélites (e, evidentemente, 
de todos os dados e imagens deles provenientes) da série NOAA 
e dos primeiros satélites meteorológicos operacionais europeus, 
de órbitas polares, chamados Metop. Esses satélites pertencem 
ao programa EPS (EUMETSAT Polar System), idealizado em 1998 e 
formalmente aprovado em 1999. Em 2003, a NOAA e a EUMETSAT 
concordaram em operar o serviço conjunto de uso dos satélites 
meteorológicos operacionais de órbitas polares até 2020. As 
duas séries (NOAA e Metop) carregam instrumentos idênticos, 
tais como o radiômetro AVHRR/3, o sondador atmosférico em 
infravermelho HIRS/4 (High Resolution Infrared Radiation Sounder 
4), os sondadores atmosféricos em micro-ondas AMSU-A (Advanced 
Microwave Sounding Unit A1 and A2) e o MHS (Microwave Humidity 
Sensor). Este último foi especialmente designado para a obtenção 
de perfis verticais de umidade por meio de cinco canais espectrais. 
Os instrumentos que realizam sondagens em micro-ondas são 
adequados apenas para uso em satélites de órbitas baixas tais 
como as polares. 

 Os satélites Metop também foram dotados de um 
interferômetro sondador Michelson, no infravermelho, chamado 
IASI (Infrared Atmospheric Sounding Interferometer), um sondador 
com receptor GPS (Global Positioning Satellite) denominado GRAS 
(Global Navigation Satellite System Receiver for Atmospheric 
Sounding) e um radar banda-C chamado ASCAT (Advanced 
Scatterometer). Este último consegue medir, com grande precisão, 
a direção e a velocidade do vento à superfície oceânica. Ele também 
tem se mostrado importante, entre outras coisas, no monitoramento 
da umidade superficial do solo continental. O sondador GRAS – 
um instrumento baseado na ocultação de rádio usando sinais de 
satélites GPS, graças a sua capacidade de autocalibração e precisão, 
deverá muito contribuir no monitoramento de variações climáticas 
globais. De forma bastante proveitosa, os dados originados dos 
instrumentos que equipam os satélites Metop têm sido assimilados 
operacionalmente em sistemas de previsão global de importantes 
centros internacionais de meteorologia. 

 O satélite Metop-A foi lançado em 19 de outubro de 2006. 
Em 31 de julho de 2012 ele completou a órbita de número 30 mil, 
iniciada às 7:55 TU (Tempo Universal). O satélite percorreu mais 
de um bilhão e trezentos e cinquenta milhões de quilômetros 



- Satélites meteorológicos: Imagens, aplicações e curiosidades - 37 

(equivalente à distância média de Saturno ao Sol) em torno da Terra 
desde o seu lançamento no Cosmódromo Baikonur (primeira base de 
lançamento de foguetes do mundo), no Cazaquistão, até essa órbita. 
Os dados desse satélite ajudaram a melhorar a previsão do tempo 
de até 10 dias à frente, principalmente em regiões subtropicais. A 
contribuição desse satélite, graças à sua mais alta tecnologia e seu 
longo tempo de operação, foi superior a dos satélites de gerações 
anteriores. De uma forma muito especial, com ele se alcançou 
uma capacidade única de sondagem atmosférica operacional mais 
precisa do que se obtinha anteriormente. As sondagens verticais 
desse satélite apresentaram precisão de até um grau Celsius (1ºC) 
para a temperatura e de 10% para a umidade do ar. Sua resolução 
vertical variou entre 100 e 300 metros na baixa troposfera e foi de 
1,5 quilômetros na estratosfera. Com dados mais precisos injetados 
nos modelos numéricos, a partir dessas sondagens, esses modelos 
produziram previsões de maior qualidade. Os vários instrumentos 
em micro-ondas complementaram a qualidade das medições. Não 
menos importantes se mostraram os mais de 600 precisos perfis 
verticais de temperatura, umidade e pressão, diários, provenientes 
do sondador GRAS.

O satélite Metop-A é equipado com o sistema AHRPT (Advanced 
High Resolution Picture Transmission) e o LRPT (Low Resolution 
Picture Transmission) em que este último é o equivalente digital 
do sistema analógico APT dos satélites NOAA. O satélite Metop-B 
foi lançado em 17 de setembro de 2012, também de Baikonur, 
por meio de um foguete russo Soyuz e foi colocado numa órbita 
matutina, circular e síncrona com o sol, no mesmo plano orbital 
do Metop-A. Os satélites Metop-A e o NOAA-19 (lançado em 2009 
e correspondendo ao último satélite da série NOAA-N/POES-N) 
constituíram a primeira configuração, em operação, do projeto de 
cooperação de satélites meteorológicos operacionais de órbitas 
polares entre os EUA e a Europa (Figura 1.2.2). O satélite NOAA-
18 (lançado em 2005) continua em operação e complementando o 
NOAA-19, e o satélite Metop-B substituiu o Metop-A como satélite 
principal. Quando o Metop-B assumiu o lugar do Metop-A, este 
último passou a desempenhar papel semelhante ao do NOAA-18 
em relação ao NOAA-19, ou seja, de satélite “reserva”. 



38 - Satélites meteorológicos: Imagens, aplicações e curiosidades - 

Figura 1.2.2 - concepção artística dos satélites Metop-A (à esquerda) e NOAA-19 (à direita) 
sobrevoando o nosso planeta em órbitas polares. A Terra e os satélites não estão em escala. Fonte: 

ESA/AOES Medialab.

Dos últimos satélites da série, atualmente são considerados, 
em importância, os satélites NOAA-15 (AVHRR e outros sensores com 
problemas), NOAA-16 (fora de operação normal a partir de junho de 
2014), NOAA-17 (sem transmitir imagens devido à parada do motor 
de escaneamento, tendo sido desativado em abril de 2013), NOAA-
18 (AVHRR normal, mas o sensor sondador infravermelho não está 
operacional), NOAA-19 (AVHRR e demais instrumentos normais 
exceto o sondador infravermelho com degradação), Metop-A 
(AVHRR normal e demais instrumentos normais, mas o AHRPT não 
está operacional) e Metop-B (operacional). Um terceiro satélite, 
o Metop-C tem previsão de lançamento para meados de 2017. A 
entrada em operação do satélite Metop-B veio em tempo certo 
para assumir o lugar do Metop-A, pois este está superando seu 
período previsto de vida útil. Recentemente, alguns instrumentos 
dos satélites Metop começaram a funcionar com limitações.

O serviço da NOAA denominado “NOAA Satellite and 
Information Service” e o NESDIS (National Environmental 
Satellite, Data, and Information Service), no seu “Office of Satellite 
Operations”, mantêm uma página na Internet, intitulada “POES 
Operational Status”, com dados atualizados sobre as condições 
operacionais (que variam ao longo do tempo) dos satélites NOAA e 
Metop e de cada um de seus instrumentos científicos.

A segunda geração de satélites Metop tem o Metop-SG-A 
previsto para ser lançado em 2019. Essa nova geração deverá ser 
dotada de novos instrumentos e outros mais aperfeiçoados do que 
os que compõem a primeira. Na questão da obtenção de imagens, 
além do AVHRR ele deverá transportar também o sensor MODIS 
(Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer), com resolução 
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de 250 metros nas bandas espectrais 1 e 2, que equipa os satélites 
de órbitas polares Terra (lançado em 18 de dezembro de 1999) 
e Aqua (lançado em 4 de maio de 2002), operados pela NASA. O 
satélite Terra se move de norte a sul, passando pelo equador pela 
manhã. O satélite Aqua se move na direção oposta, passando pelo 
equador à tarde.

O sensor MODIS, que também apresenta resolução de 500 
metros em cinco bandas espectrais (3 a 7) e 1.000 metros em 29 
bandas espectrais (8 a 36), tem oferecido um serviço de alto nível 
na observação de fenômenos atmosféricos, terrestres e oceânicos 
para uma grande e diversa comunidade de usuários ao redor do 
mundo. Fazendo parte de uma missão internacional, o satélite Terra 
carrega sensores dos Estados Unidos, Japão e Canadá. O satélite 
Aqua transporta o sensor HSB (Humidity Sounder for Brazil), que é 
um sondador atmosférico de umidade, em micro-ondas, de quatro 
canais espectrais, desenvolvido pelo INPE. 

O sensor MODIS tem sido bastante referenciado em relação à 
observação da cor oceânica e do fitoplâncton, que são organismos 
microscópicos aquáticos que contêm clorofila, realizam fotossíntese 
e são muito importantes na cadeia alimentar e nos ciclos do carbono, 
nitrogênio, fósforo e outros elementos. As temperaturas das águas 
superficiais oceânicas, que flutuam de acordo com ciclos naturais 
e sazonais, influenciam nas taxas de crescimento do fitoplâncton. 
Dessa forma, as informações dessas temperaturas e sobre esses 
microorganismos, obtidas por meio de satélites meteorológicos, se 
revestem de grande importância ecológica e econômica (na pesca), 
no monitoramento ambiental do nosso planeta.

As composições coloridas de imagens em 250 metros de 
resolução espacial do sensor MODIS (principalmente usando 
as bandas 1, 4 e 3), têm se revelado muito importantes no 
sensoriamento remoto da superfície terrestre, envolvendo 
continentes e oceanos, além do seu uso meteorológico. Essas 
imagens também apresentam uma grande beleza visual, estética, 
continuamente mostrando o quanto é bonito e precioso o planeta 
em que vivemos.

O sistema de satélites de órbitas polares foi planejado de 
modo que um satélite cobre a superfície inteira da Terra duas vezes 
por dia, ou seja, ele cruza praticamente o mesmo ponto sobre o 
equador da Terra duas vezes ao dia, sendo uma vez a cada 12 
horas. Havendo dois satélites em operação, o mesmo ponto sobre 
o equador é coberto a cada seis horas de intervalo. O satélite cobre 
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as regiões polares em cada órbita. Durante metade de sua órbita, o 
satélite percorre um trajeto de sul para norte (órbita ascendente) e 
na outra metade de norte para sul (órbita descendente). 

Em cada órbita sucessiva, o satélite observa uma faixa da 
Terra situada em torno de 26 graus a oeste da anterior devido à 
rotação do planeta, sob o satélite, em direção leste. À medida que 
o satélite vai orbitando em torno do planeta, ele vai cobrindo a 
superfície terrestre de maneira que as áreas ainda não observadas 
pelo satélite vão diminuindo até que seja coberto todo o planeta (ou 
quase todo, quando ocorrem faixas de lacunas entre as passagens). 

A popular série NOAA de satélites de órbitas polares, com 
vários deles orbitando o nosso planeta ao mesmo tempo, tem 
continuamente observado, dessa forma, a superfície da Terra, 
durante vários anos.

1.3. O satélite Suomi NPP e a série JPSS

O programa de satélites NPOESS terminou, oficialmente, em 
30 de setembro de 2010. O último satélite desse programa foi o 
NOAA-19. O programa deverá ser seguido por uma nova geração 
de satélites que foi inaugurada pelo lançamento, em 28 de outubro 
de 2011, do satélite inicialmente chamado de NPP (NPOESS 
Preparatory Project), uma missão espacial que tem como objetivo 
principal servir de base para o programa de nome JPSS (Joint Polar 
Satellite System), da NASA e da NOAA. Esse programa provavelmente 
terá continuidade entre 2017 e 2018, com o lançamento do satélite 
JPSS-1. Prevê-se que o JPSS-2 deva ser lançado em 2022. Acredita-
se que a série JPSS possa findar por volta de 2037. Um novo e 
apreciável avanço de tecnologia em satélites meteorológicos de 
órbitas polares foi dado com esse novo programa norte-americano 
de satélites.

Pouco tempo após ter sido lançado, mais precisamente em 
24 de janeiro de 2012, o satélite NPP passou a ser oficialmente 
designado de Suomi NPP (Suomi National Polar-orbiting Partnership) 
em homenagem ao Dr. Verner Suomi (1915-1995), meteorologista 
da Universidade de Wisconsin-Madison, EUA, considerado o “pai 
da meteorologia por satélites”. Em 1959, um radiômetro por ele 
concebido foi o primeiro a ser posto em órbita, no satélite Explorer 
7, anteriormente mencionado. Foi também desse pesquisador e 
inventor a ideia, concebida em 1963, da câmera “spin-scan” para 
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satélites geoestacionários, que permitiu o acompanhamento 
operacional da rápida dinâmica dos sistemas meteorológicos globais. 
Suomi ainda propôs, em 1971, o primeiro radiômetro também 
do tipo “spin-scan”, em satélites geoestacionários, para realizar 
a sondagem vertical de temperatura e umidade da atmosfera. O 
satélite meteorológico geoestacionário GOES-4, lançado em 1980, 
carregou o primeiro desses radiômetros e demonstrou a sua grande 
utilidade para a meteorologia. Suomi também foi o idealizador, em 
1972, do software McIDAS (Man-computer Interactive Data Access 
System), que se mostrou fundamental para estimar a velocidade 
e a direção do vento, em vários níveis atmosféricos, deduzidas a 
partir do movimento das nuvens observado nas sequências de 
imagens de satélites geoestacionários. 

Pesando 2,5 toneladas, com 4 metros de comprimento 
por 2,6 metros de largura, o satélite Suomi NPP transporta cinco 
importantes instrumentos de observação da Terra com os quais 
mais de 30 produtos de dados meteorológicos e da superfície 
terrestre podem ser derivados. Com esse satélite e seus sucessores, 
sensores aperfeiçoados e novas tecnologias deverão proporcionar 
a coleta de importantes dados e imagens da atmosfera, dos oceanos 
e das superfícies continentais, que permitirão a observação de 
muitas facetas do nosso planeta em constante transformação, 
principalmente aquelas relacionadas ao clima e suas variações, aos 
desastres naturais e as que são provocadas pela ação do homem.

O satélite Suomi NPP e seus sucessores (Figura 1.3.1) darão 
continuidade ao monitoramento climático de nosso planeta 
iniciado, por outras séries de satélites, há quase trinta anos atrás. 
Para isso, será de fundamental importância o uso do instrumento 
CERES (Clouds and Earth’s Radiant Energy System) para monitorar 
o balanço de energia terrestre (a quantidade de energia que entra 
e sai pelo topo da atmosfera) do qual o nosso clima depende 
diretamente e que é fortemente influenciado pelas nuvens e 
aerossois presentes na atmosfera. Esses novos satélites também 
darão continuidade às observações atualmente realizadas pelos 
satélites Terra e Aqua, com transmissão em frequência banda-X, 
de micro-ondas de rádio. Sem dúvida, eles serão vitais ao 
aperfeiçoamento das modernas previsões de tempo e de clima, 
que atualmente são indispensáveis a várias atividades humanas e 
para o bem-estar do próprio homem.
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Figura 1.3.1 – Concepção artística do satélite Suomi NPP em 
órbita em torno do nosso planeta. A Terra e o satélite não 
estão em escala. Fonte: NASA/NOAA, EUA.

Num período de 24 horas, em suas passagens noturnas 
sobre o Brasil, o satélite Suomi NPP cruza o espaço sobre o leste 
do Brasil no início da madrugada da região. A passagem seguinte a 
esta, pouco mais de uma hora e meia depois, ocorre sobre o oeste 
brasileiro. As passagens diurnas desse satélite, no início da tarde, 
cobrem o leste brasileiro, sendo a subsequente mais para o oeste 
do Brasil.

No início de novembro de 2011, o sondador em micro-ondas 
ATMS (Advanced Technology Microwave Sounder), que equipa o 
satélite Suomi NPP e obtém dados mesmo em áreas cobertas por 
nuvens, forneceu o primeiro produto meteorológico gerado por 
esse satélite, que foi um campo global de temperaturas de brilho 
relacionado ao vapor d’água atmosférico da baixa atmosfera (onde 
essa variável é mais concentrada). Esse vapor é fundamental para 
a formação das nuvens. Parte desse campo de sondagem do vapor 
d’água atmosférico englobou a América do Sul (Figura 1.3.2). Em 
vermelho apareceram as áreas com menos vapor d’água.

Figura 1.3.2 – Parte da primeira imagem global 
de temperaturas de brilho, expressas em graus 
Celsius, relacionadas ao vapor d’água da baixa 
atmosfera, obtida pelo sensor em micro-ondas 
ATMS, canal 18, do satélite Suomi NPP em 8 de 
novembro de 2011. Fonte: NASA, NSOF (NOAA 
Satellite Operations Facility), EUA
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O ATMS opera em conjunto com o sondador infravermelho 
chamado CrIS (Cross-track Infrared Sounder) para fornecer 
perfis verticais atmosféricos de temperatura e umidade, em alta 
resolução. O CrIS usa o impressionante número de 1.305 canais no 
infravermelho. Perfis verticais de pressão também são gerados por 
esse instrumento. O conhecimento da variação dessas grandezas 
físicas, nesses perfis, é fundamental para a realização de boas 
previsões de tempo através dos modelos numéricos atmosféricos 
globais e regionais. 

O radiômetro de escaneamento VIIRS (Visible Infrared Imager 
Radiometer Suite), com massa de 252 quilogramas, dotado de 22 
canais espectrais compreendendo o visível e o infravermelho e que 
equipa o satélite Suomi NPP, forneceu sua primeira imagem em 21 
de novembro de 2011. Na primeira imagem recebida, foi possível 
vislumbrar nuvens, porções continentais e o oceano Atlântico, em 
magníficos e variados tons lembrando as cores naturais. Nela, 
apareceu a parte leste da América do Norte desde a Baía de Hudson, 
no Canadá, passando pelos Grandes Lagos, o sudeste dos EUA, 
Mar do Caribe, até as costas da Colômbia e da Venezuela, no norte 
da América do Sul. Ao leste da Flórida, EUA, se pôde ver (Figura 
1.3.3) uma vasta mancha de água oceânica de cor azul turquesa. 
Ela corresponde ao grande banco oceânico de carbonatos das 
Bahamas (plataforma de depósitos sedimentares calcários que se 
ergue a partir da planície abissal até águas menos profundas). A 
imagem foi obtida quando o satélite já tinha alcançado sua órbita 
final de 824 km de altura, velocidade de rotação em torno da Terra 
de 26.780 quilômetros por hora e período orbital de 100 minutos. A 
resolução espacial foi de 740 metros no nadir e de 1,6 quilômetros 
nas laterais da faixa de observação, mas é possível se obter, nesse 
radiômetro, uma resolução horizontal espacial ainda melhor, de 
375 metros, no nadir, em cinco canais espectrais.  

Figura 1.3.3 – Primeira imagem (composição 
colorida), do leste da América do Norte e do Caribe, 
fornecida pelo radiômetro VIIRS que equipa o 
satélite Suomi NPP e obtida em 21 de novembro de 
2011. Fonte: NASA, NSOF, SSEC (Space Science and 
Engineering Center), University of Wisconsin-Madi-
son, EUA.
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O estado norte-americano da Flórida apareceu em maior 
detalhe (Figura 1.3.4) ao ter sido feito um zoom de parte da 
imagem anterior. Nessa ampliação, observaram-se diferentes tipos 
de nuvens (em branco), inclusive pequenos cumulus convectivos 
isolados e outros de maior desenvolvimento vertical. Também se 
percebeu a variabilidade da cor do oceano e uma maior cobertura 
de vegetação nos tons verdes escuros sobre o continente. 

Figura 1.3.4 – Detalhe de parte da imagem anterior mostrando a Flórida, 
nos EUA, e o oceano Atlântico adjacente à costa desse estado. 

Fonte: NASA, NSOF, SSEC, University of Wisconsin-Madison, EUA

Três dias depois da primeira imagem, o sensor VIIRS do satélite 
Suomi NPP forneceu sua primeira vista completa do nosso planeta 
num período de 24 horas (Figura 1.3.5). Essa imagem resultou 
de uma composição de várias passagens sucessivas do satélite 
orbitando em torno da terra. Nela, é possível se ver os bordos das 
passagens, delineando as faixas de observação registradas pelo 
satélite. O Ártico, porém, não foi mostrado por ter aparecido escuro, 
no canal visível, em virtude de ser inverno, no Hemisfério Norte, na 
época de aquisição das imagens. Cada faixa de observação sobre a 
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superfície terrestre correspondeu a 3.001 km de largura. 
Curiosamente, se o nosso planeta fosse reduzido ao tamanho 

de uma bola de basquetebol de 25 centímetros de diâmetro, cada 
faixa de observação do satélite de órbita polar sobre a superfície da 
suposta bola teria uma largura de cerca de seis centímetros. 

Figura 1.3.5 – Composição global colorida de imagens, na faixa espectral do visível, fornecidas pelo 
radiômetro VIIRS, a partir de várias passagens do satélite Suomi NPP no período de um dia, em 

24 de novembro de 2011. Fonte: NASA’s Suomi NPP Land Product Evaluation and Testing Element, 
NOAA, EUA

O satélite Suomi NPP cruza o equador do Hemisfério Sul 
para o Hemisfério Norte, nas passagens diurnas. Como ele foi 
colocado numa órbita síncrona com o Sol, cada faixa de observação 
apresenta praticamente as mesmas condições de iluminação solar. 
Isso é importante para se comparar imagens em épocas e anos 
diferentes. 

O instrumento VIIRS desse satélite dará continuidade às 
informações geradas pelo AVHRR, pelo sensor MODIS e pelo sensor 
SeaWiFS (Sea-viewing Wide Field-of-view Sensor), este último do 
satélite de órbita polar OrbView-2 (também chamado de SeaStar), 
com resolução espacial igual a do AVHRR. Entretanto, no satélite 
Suomi NPP o VIIRS consegue obter imagens sucessivas sem lacunas 
(regiões não observadas) entre elas, pois as imagens se sobrepõem 
nas suas laterais. Desse modo, as lacunas são preenchidas. Em 
comparação, as imagens sucessivas fornecidas pelo sensor MODIS 
(satélites Terra e Aqua), bem como pelo AVHRR (satélites NOAA e 
Metop), apresentam lacunas entre elas (Figura 1.3.6). Algumas vezes 
essas lacunas, que são mais largas nas regiões equatoriais, podem 
coincidir com áreas de interesse de observação, importantes para 
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o estudo ou o monitoramento dos fenômenos meteorológicos 
em atuação nessas áreas, dificultando sua observação e análise. 
No caso da figura mencionada, a faixa branca que representou a 
lacuna entre as duas passagens sucessivas compreendeu porções 
dos estados do Ceará, Piauí, Pernambuco, Bahia e Minas Gerais 
que não foram, na data em consideração, observadas pelo satélite.

Figura 1.3.6 – Partes de composições coloridas de imagens fornecidas pelo sensor MODIS que 
equipa o satélite Terra, geradas por passagens sucessivas desse satélite, em 24 de novembro de 

2011, e mostrando uma lacuna observacional (faixa branca). Fonte: NASA EOSDIS (Earth Observing 
System Data and Information System) Wordview, EUA.

 Uma pequena porção de uma das imagens da figura anterior 
foi reproduzida em maior detalhe mostrando uma linha de nuvens 
associada à frente de convergência de uma brisa terrestre atuando 
entre os litorais do Ceará e do Rio Grande do Norte (Figura 1.3.7). 
A brisa terrestre é um sistema meteorológico de regiões costeiras 
(principalmente as tropicais), que tende a se formar diariamente. 
Ela é decorrente de diferenças térmicas entre as superfícies 
terrestres e marítimas, que levam a diferenças de pressão do 
ar em baixos níveis, resultando em uma circulação atmosférica 
local que proporciona a formação de nuvens em forma de linha 
(aproximadamente reta ou curvilínea) que, em alguns casos, podem 
gerar eventos de chuva. Na imagem, também puderam ser vistas, 
sobre o continente, inúmeras nuvens cumulus isoladas e pouco 
desenvolvidas verticalmente.
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Figura 1.3.7 – Detalhe de parte da figura anterior mostrando em destaque, sobre o oceano, uma 
linha de nuvens mais desenvolvidas e associadas à brisa terrestre atuando, no período da manhã, 

entre os litorais do Ceará e do Rio Grande do Norte. Fonte: NASA EOSDIS Worldview, EUA.

Uma bela composição colorida de alta definição da Terra, 
também feita a partir de imagens fornecidas pelo radiômetro VIIRS, 
do satélite Suomi NPP, destacou as Américas do Norte e Central 
(Figura 1.3.8). Imagens provenientes de algumas órbitas do satélite 
foram combinadas para formar a imagem global que foi processada 
como se o nosso planeta fosse visto de uma altitude próxima de 
12.742 km. 

Mais de quatro décadas atrás, em 1972, a partir de uma 
distância em torno de 45.000 km da Terra, a tripulação de astronautas 
da nave espacial Apolo 17 tirou uma das mais famosas fotografias 
coloridas do nosso planeta onde este se pareceu com uma grande 
“bola de gude” suspensa no espaço, com predominância da cor 
azul. Em virtude disso, essa imagem passou a ser chamada de “Blue 
Marble”, em inglês. Ela inspirou imagens semelhantes, posteriores, 
que vieram a formar uma interessante coleção conhecida também 
por “Blue Marble” e que se encontra disponível, de forma gratuita, 
para uso de cientistas, educadores, estudantes, museus, etc. A 
figura gerada a partir do satélite Suomi NPP também passou a 
fazer parte dessa coleção. 
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Figura 1.3.8 – Imagem “Blue Marble” da Terra, com destaque para a América do Norte e a América 
Central, obtida em 4 de janeiro de 2012 a partir de imagens fornecidas pelo sensor VIIRS que equipa 

o satélite Suomi NPP. Fonte: NASA, NOAA, GSFC (Goddard Space Flight Center), EUA.

 Uma pequena área da imagem anterior foi vista em maior 
detalhe (Figura 1.3.9). Essa área englobou o estado norte-americano 
da Louisiana, com a cidade de Nova Orleans no centro da imagem. 
A cidade foi atingida pelo grande furacão Katrina em 29 de agosto 
de 2005, com 80% de sua área sofrendo inundação devido a falhas 
no sistema de controle de cheias da cidade, que foi afetado pelo 
furacão. Águas superficiais mais quentes do que o normal no Golfo 
do México contribuíram para que o furacão Katrina viesse a se 
fortalecer e se tornar um dos mais destrutivos a atingir os Estados 
Unidos, nas últimas décadas. Desafortunadamente, pelo menos 
1.836 pessoas morreram nos estados da Louisiana e do Mississipi 
devido aos efeitos do furacão. Muitas pessoas morrem quando as 
águas do mar são agitadas, empurradas e elevadas pelos fortes 
ventos dos furacões, formando vagalhões. A elevação da água 
por causa da tempestade ultrapassa o valor mais alto de maré do 
local. Se essa elevação ocorrer em época de maré alta, ela se torna 
máxima bem como os possíveis danos costeiros pela invasão da 
água, principalmente se a costa não se situa bem acima do nível do 
mar. No caso do furacão Katrina, além dos grandes danos urbanos 
houve também um grande desastre ambiental (ajudado, ainda, 
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pela passagem do furacão Rita em setembro de 2005) quando uma 
grande floresta local foi afetada pelas águas marinhas salgadas. O 
número de árvores mortas pelo alagamento foi estimado em 320 
milhões. 

As mortes de seres humanos relacionadas aos furacões às 
vezes se devem mais às inundações do que aos efeitos da força 
dos ventos. Mas as mortes podem ser ocasionadas por quedas 
de árvores, desabamentos de construções, impactos com objetos 
arremessados pelo vento ou acidentes de diversos tipos facilitados 
pelos efeitos das tempestades. Eventualmente, podem se formar 
alguns tornados dentro dos furacões aumentando o seu poder 
destrutivo e mortal. Os tornados são formados por colunas de ar 
em violenta rotação se estendendo das nuvens de tempestade até 
o solo. Os ventos em um tornado espiralam para dentro do mesmo 
e para cima (em direção à nuvem acima dele) com muita força e 
velocidade. A baixa pressão dentro do tornado é tão intensa que 
suga tudo nas suas proximidades. Os ventos gerados pelos tornados 
mais intensos (relacionados às supercélulas, que são tempestades 
com mesociclones) são mais fortes do que os encontrados nos mais 
poderosos furacões. No entanto, os tornados são muito localizados 
não atingindo áreas tão grandes quanto a dos furacões. 

No final de outubro de 2012, o furacão Sandy, que foi 
identificado como uma “supertempestade”, atingiu grande parte da 
costa leste norte-americana (mais de uma dúzia de estados, além 
de Washington) e provocou sérios danos no transporte público 
de Nova York afetando a infraestrutura do metrô, dos trens e das 
vias públicas da cidade, trazendo muitos danos materiais por onde 
ele passou. Os prejuízos provocados por esse furacão só foram 
superados pelo grande furacão Katrina. 

Graças aos efeitos do furacão Sandy, um grande volume de 
água inundou vários túneis e estações do metrô novaiorquino. A 
energia elétrica foi interrompida por alguns dias e também houve 
falta de combustível. Esse furacão (identificado na categoria mais 
inferior na classificação de potências de furacões) não apresentou 
ventos sustentados extremamente intensos, apesar de ter havido 
rajadas fortes da ordem de 175 quilômetros por hora, mas a pressão 
barométrica muito baixa que o acompanhou e a presença de maré 
alta devido à Lua cheia facilitou a entrada de muita água marinha 
continente adentro, como na parte baixa da ilha de Manhattan. Em 
algumas áreas a chuva foi intensa e em outras houve queda de 
neve. 
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A supertempestade Sandy, a maior em extensão já registrada 
na região leste norte-americana, alcançou 1.520 km de largura.

A trajetória de Sandy foi quase retilínea, de sul a norte, desde 
o Mar do Caribe (entre a Colômbia e a Nicarágua), passando por 
Nova York e chegando ao Canadá. Ela chegou até mesmo a atingir, 
em parte, o estado de Wisconsin, mais a oeste, e a provocar ondas 
altas nos Grandes Lagos. A tempestade não se desviou para leste, 
em direção ao oceano, mas se dirigiu continente adentro, o que 
não é muito usual.

A supertempestade Sandy enquanto esteve em águas 
tropicais revelou características típicas de ciclones tropicais, mas 
quando se dirigiu rumo ao norte ela se misturou com um sistema 
de tempo proveniente do oeste e se transformou num forte 
ciclone extratropical, com seus campos de ventos e de nuvens se 
expandindo largamente. Ciclones tropicais apresentam ventos 
mais fortes do que os ciclones extratropicais, mas a tempestade 
Sandy praticamente manteve as forças dos ventos como as de um 
furacão enquanto se dirigia ao norte. 

Figura 1.3.9 - Detalhe de parte da imagem “Blue Marble” anterior destacando Louisiana, onde Nova 
Orleans aparece como uma mancha acinzentada na margem sul do Lago Pontchartrain, no centro 
da figura. Note-se, ainda, a presença de nuvens formando linhas paralelas, em “ruas de nuvens” 

(termo meteorológico derivado de “cloud streets”, em inglês), e a variação de cores (verde e azul) do 
Golfo do México, com a presença de sedimentos marrons, próximo à costa norte-americana. Fonte: 

NASA, NOAA, GSFC, EUA.
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Os furacões são ciclones tropicais. Eles são formados por áreas 
fechadas de baixa pressão atmosférica à superfície, com ventos 
fortes girando em torno delas e a presença de bandas de nuvens 
(termo meteorológico derivado de “band of clouds”, ou “cloud 
bands”, em inglês), geralmente muito extensas, que estão, muitas 
vezes, associadas a fortes precipitações. As nuvens adquirem um 
formato aproximadamente espiral em torno dessas áreas. O efeito, 
ou força, de Coriolis, devido à rotação da Terra, é responsável pela 
rotação desses impressionantes sistemas meteorológicos. 

Na imagem anteriormente mencionada da região em torno 
da cidade de Nova Orleans pôde-se ver a riqueza de detalhes das 
nuvens cobrindo parcialmente a região, da superfície continental 
(com áreas de adensamento de vegetação, em verde) e da 
circulação das águas oceânicas (com diversas cores) no Golfo do 
México junto à costa norte-americana. Na parte de cima e próximo 
do centro da imagem apareceram formações de nuvens cumulus 
dispostas em longas linhas aproximadamente retas, paralelas 
e próximas umas às outras. Elas formaram “ruas de nuvens” 
(nuvens cumulus radiatus). Percebe-se, ainda, com esse tipo de 
imagem, que os satélites de fins basicamente meteorológicos 
estão, atualmente, se aproximando mais das resoluções espaciais 
encontradas nos satélites de sensoriamento remoto destinados à 
detalhada observação das superfícies continentais, mas eles ainda 
são considerados de média resolução espacial enquanto os de 
sensoriamento remoto da superfície são de alta resolução, com 
cada menor elemento formador da imagem (píxel) chegando a 
poucos metros de extensão. 

O espectômetro Cris, do satélite Suomi NPP, forneceu 
um de seus primeiros resultados (experimentais) no final de 
janeiro de 2012 (Figura 1.3.10). Dados de longo período desse 
instrumento serão fundamentais para um melhor entendimento 
dos fenômenos oceânicos-atmosféricos El Niño (caracterizado por 
águas superficiais oceânicas mais aquecidas do que o normal no 
oceano Pacífico equatorial, entre a Oceania e a América do Sul) 
e La Niña (resfriamento anômalo dessas águas oceânicas), que 
produzem apreciáveis impactos sobre os padrões meteorológicos 
globais, inclusive do Brasil.
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Figura 1.3.10 – Parte da primeira imagem global de temperaturas de brilho fornecidas pelo 
espectrômetro CrIS e resultantes de  passagens do satélite Suomi NPP nos dias 21, 23 e 25 de 

janeiro de 2012. Em laranja (entre 17 e 32 ºC) estão representadas as mais altas temperaturas da 
superfície do mar e dos continentes, e em azul e magenta (entre – 68 ºC e – 53 ºC) temperaturas 

muito frias, incluindo topos frios de nuvens. Fonte: NASA, NOAA, EUA.

Em 23 de fevereiro de 2012, o satélite Suomi NPP começou 
a transmitir dados e imagens no modo conhecido, em inglês, por 
“Direct Broadcast data”, em tempo real e gratuitamente, através da 
sua antena HRD (High Rate Data), para usuários ao redor do mundo 
que dispõem de acesso direto ao satélite (antenas, decodificadores 
e processadores de sinal), que é chamado, em inglês, de “Direct 
Readout”. Ao redor do globo, principalmente em instituições que 
trabalham em meteorologia, em unidades militares, universidades 
e outras, tem sido bastante usada, ao longo das últimas décadas, a 
recepção direta de sinais provenientes de satélites meteorológicos 
de órbitas polares. 

A bela cidade de Londres, capital da Inglaterra e do Reino Unido, 
considerada a capital cultural do mundo, com área equivalente 
a de São Paulo e população semelhante a esta cidade brasileira, 
foi observada, à noite, pelo satélite Suomi NPP (Figura 1.3.11). O 
interessante é que a imagem foi obtida a partir do radiômetro VIIRS 
que é muito sensível à luz emitida pela superfície terrestre, capaz 
até mesmo de capturar cenas iluminadas pela luz proveniente da 
Lua. Com esse radiômetro, as nuvens podem ser vistas (quase como 
em uma imagem no visível) quando iluminadas pela Lua. No Suomi 
NPP as radiâncias emitidas, durante a noite, pelas luzes das cidades 
(grandes ou pequenas) podem ser registradas com facilidade.
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O sensor VIIRS dispõe da “banda dia-noite”, denominada 
DNB (Day Night Band), que permite a detecção de luz de pequena 
intensidade. Ele pode perceber luz 100 mil vezes menos intensa 
do que aquela detectada pelos sensores convencionais usados 
em outros satélites meteorológicos. O DNB do Suomi NPP, mais 
sensível do que sensor semelhante utilizado nos satélites militares 
de órbitas polares DMSP (Defense Meteorological Satellite 
Program), detecta comprimentos de onda que vão do verde ao 
infravermelho próximo e usa técnicas especiais de filtragem para 
gerar suas imagens especiais. O DNB pode detectar, em noites sem 
Lua, até mesmo ondas de pressão, de alta altitude, que modulam o 
brilho fraco emitido pela atmosfera.

Figura 1.3.11 – Luzes de Londres (London, em inglês) e localidades vizinhas, tais como Portland 
Harbour, capturadas pelo sensor VIIRS a bordo do satélite Suomi NPP em 27 de março de 2012. 

Fonte: NASA Earth Observatory, NOAA, EUA.

Ainda utilizando o radiômetro VIIRS, o satélite Suomi NPP gerou 
uma vista completa da Terra à noite a partir de imagens noturnas, 
sem a presença de nuvens, durante abril e outubro de 2012. A visão 
noturna do nosso planeta oferece uma boa ideia dos efeitos das 
atividades humanas, sua ocupação e influência sobre todo o globo. 
As luzes das cidades sul-americanas, inclusive as das capitais e de 
cidades menores do Brasil, apareceram nessa vista (Fig. 1.3.12). 
Dentre as maiores fontes de luz que se podiam identificar estavam 
as cidades de São Paulo (a mais brilhante), Buenos Aires e Rio de 
Janeiro. A NASA gerou, pela primeira vez, um interessante vídeo 



54 - Satélites meteorológicos: Imagens, aplicações e curiosidades - 

de nosso planeta intitulado “Black Marble 2012”, de imageamento 
global durante a noite. Não só as luzes das cidades, mas também 
outras fontes de luz tais como grandes chamas de queima de gás 
natural de campos petrolíferos, queimadas e fronteiras políticas 
internacionais, muito iluminadas, apareceram nas imagens de 
visão noturna, detalhada, feitas pelo satélite Suomi NPP. O DNB 
também é bastante apropriado para detectar nevoeiros e nuvens 
baixas no período noturno, que podem ser difíceis de serem 
percebidas através do infravermelho. Ele é capaz de fazer imagens 
sob condições de fraca iluminação, permitindo a visualização de 
terrenos, corpos hídricos e outras características ambientais 
durante a noite.

Figura 1.3.12 – Parte de vista noturna global, envolvendo a América do Sul, fornecida em 2012 pelo 
radiômetro VIIRS que equipa o satélite Suomi NPP. Fonte: NASA Earth Observatory, NOAA, EUA.

Próximo da cidade de Fort Collins, no norte do estado norte-
americano do Colorado, mais precisamente no High Park situado 
no Condado de Larimer, aconteceu um grande incêndio florestal 
que se iniciou em 9 de junho de 2012, sendo totalmente extinto 
apenas no dia 6 do mês seguinte, com uma área de destruição 
de cerca de 353 km2 e muitos prejuízos ambientais. Um verão 
extremamente quente e seco facilitou a ocorrência desse desastre 
ambiental. Muitas pessoas tiveram de ser deslocadas da região 
atingida e de suas imediações. Foram destruídas 259 casas e uma 
pessoa morreu queimada em sua cabana de madeira. O satélite 
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Suomi NPP acompanhou a ocorrência desse incêndio (Figura 1.3.13) 
e também de outro bastante grande (e na mesma época) em Little 
Bear (Ruidoso, Condado de Lincoln), no estado norte-americano 
do Novo México. Os sensores infravermelhos do radiômetro VIIRS 
destacaram as áreas muito quentes dos focos de incêndios ativos 
e os sensores no visível mostraram as plumas de fumaça sendo 
lançadas na atmosfera. Esse satélite e também os satélites Terra e 
Aqua, entre outros, foram usados no monitoramento desses dois 
grandes incêndios florestais. Os satélites meteorológicos são muito 
úteis, usando-se canais infravermelhos, na identificação de focos 
de calor representando queimadas ou incêndios florestais. Já na 
parte do visível, eles podem detectar a fumaça provocada pelo fogo 
e, também, as cicatrizes superficiais, deixadas no terreno, após a 
queima. Tudo isso, evidentemente, só pode ser identificado dentro 
das resoluções espaciais permitidas pelos satélites e dependendo 
da magnitude e extensão do fogo.

 
Figura 1.3.13 – Início de incêndio florestal no High Park, Colorado, EUA, em 9 de junho de 2012, 

registrado pelo satélite Suomi NPP. As áreas quentes do incêndio apareceram em vermelho 
intenso e a fumaça em azul (no centro da imagem). A vegetação apareceu em verde. 

Fonte: NASA, NOAA, EUA.

Os aerossois atmosféricos representam suspensões de 
partículas sólidas muito pequenas ou de gotículas dispersas no 
ar. Eles incluem poeiras (que, às vezes, geram nuvens densas e 
extensas), cinzas (de erupções vulcânicas, por exemplo), fumaças 
(como as das queimadas e incêndios florestais), partículas de 
sal marinho (resultantes do rebentamento de bolhas de ar nas 
cristas espumosas das ondas) e outras substâncias (algumas 
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antropogênicas), que podem poluir a atmosfera (afetando os 
gases nela presentes), e participar da formação de nuvens e 
de precipitação, interferir no balanço radiativo atmosférico, na 
transparência do ar, etc. Os aerossois podem facilitar a formação 
de nuvens, mas também podem, dependendo do seu tipo, inibir 
a sua formação. Eles podem ajudar a resfriar a superfície, mas 
também podem contribuir para aquecê-la, em alguns casos. Dessa 
forma, eles têm influência no clima planetário.

O satélite Suomi NPP pode ser usado para a observação 
e o monitoramento de aerossois suspensos na atmosfera. Em 
uma imagem (Figura 1.3.14) resultante de uma combinação de 
composições coloridas VIIRS com um índice de aerossois gerado 
com a ajuda do detector de ozônio chamado OMPS (Ozone Mapper 
Profiler Suite), que também equipa o satélite, se pôde observar 
poeira (em amarelo, menos densa, e magenta, mais densa) sobre 
o oceano Atlântico e proveniente do Deserto do Saara e sobre 
o próprio deserto. Poeira também pôde ser vista sobre a Arábia 
Saudita e partes do Irã, Afeganistão e Paquistão. Sobre o sul da 
África, o oceano Atlântico Sul e o centro da América do Sul (incluindo 
o Brasil), os aerossois se deveram a fumaças provenientes de 
inúmeras queimadas. 

Figura 1.3.14 – Imagem meteorológica resultante da combinação de composições coloridas feitas 
a partir do sensor VIIRS com um índice de aerossois gerado a partir do sensor OMPS, em 15 de 

setembro de 2012. Fonte: NASA, NOAA, GSFC, EUA.  
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As primeiras imagens e produtos advindos do satélite 
Suomi NPP, aqui reproduzidas, vieram realmente atestar o grande 
potencial científico do programa JPSS na observação do nosso 
planeta, devendo levar a um maior conhecimento do mesmo e 
uma melhor previsão do tempo e do clima. Os oceanos, os solos, 
a cobertura vegetal, de gelo e de neve e o comportamento geral 
do ambiente global em que nós vivemos também serão ainda 
mais eficientemente monitorados e estudados por meio desse 
novo programa espacial, que representa um substancial salto 
de qualidade e tecnologia em relação aos primeiros satélites 
meteorológicos operacionais. Os resultados preliminares, em 
termos de imagens e produtos oferecidos por esse novo satélite, 
dão uma pequena ideia da tecnologia de que se dispõe atualmente 
e da grandeza do salto mencionado, envolvendo o passado e o 
presente, e proporcionando um promissor vislumbre do futuro, 
nessa tecnologia. 

E como uma boa noticia para se iniciar a exploração de todo 
o potencial científico dos dados do satélite Suomi NPP e de seus 
sucessores, a primeira versão do software dedicado à comunidade 
científica global para o processamento de dados e imagens 
recebidos diretamente do satélite Suomi NPP já foi disponibilizada 
pelo SSEC, dos EUA, com o apoio e a aprovação do Projeto JPSS. 
Trata-se do pacote computacional CSPP (Community Satellite 
Processing Package), já liberado para uso da comunidade científica 
internacional. Além disso, o CLASS (Comprehensive Large Array-
data Stewardship System), da NOAA, disponibiliza publicamente 
diversos produtos desse satélite via download por FTP. 

1.4. Imagens meteorológicas a partir das séries NOAA e Metop 
e dos satélites Terra e Aqua 

Após uma rápida visualização do grande potencial qualitativo 
demonstrado pelo novo satélite Suomi NPP, este capítulo trata, com 
mais detalhes, das consagradas séries NOAA e Metop e considera, 
ainda, os satélites, de alta tecnologia, Terra e Aqua. 

Os custos de recepção, processamento e visualização de 
imagens obtidas por meio de estações de recepção em frequência 
banda-L, a partir do sistema HRPT que equipa os satélites de 
órbitas polares da série NOAA, se apresentam mais elevados 
em comparação ao sistema APT anteriormente mencionado, de 
maneira que o modo HRPT é mais utilizado pelos profissionais 
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da meteorologia. O mesmo pode ser dito em relação ao AHRPT 
(também banda-L) versus o LRPT, da série Metop. Com o HRPT e 
o AHRPT se tem acesso à plena resolução espacial do AVHRR e ao 
sondador vertical atmosférico atualmente conhecido por ATOVS 
(Advanced TIROS Operational Vertical Sounding, mais avançado 
do que o TOVS e desenvolvido posteriormente). O ATOVS utiliza 
os sondadores HIRS (High Resolution Infrared Radiation Sounder), 
o AMSU-A (Advanced Microwave Sounding Unit-A) e o HMS 
(Microwave Humidity Sounder) para a obtenção de sondagens 
verticais de temperatura e umidade em todas as condições de 
tempo, exceto no caso de precipitação intensa. Atualmente, os 
perfis verticais são gerados para 42 níveis atmosféricos (entre 
1.025 milibares, à superfície, e 0,1 milibares, em grande altitude). 
Recentemente, também passaram a ser gerados produtos ATOVS 
sobre nuvens (quantidade, temperatura e pressão de topo, entre 
outros), radiação atmosférica (tal como a radiação de onda longa 
emitida), e quantidade de aerossois acima da terra e dos oceanos. 
Houve, de fato, um considerável avanço em relação às primeiras 
capacidades de sondagem vertical da atmosfera.

 Belas e interessantes imagens resultantes de composições 
coloridas RGB (“Red, Green and Blue”, em inglês, ou vermelho, verde 
e azul) feitas a partir dos canais visíveis e do canal infravermelho 
próximo, do AVHRR/AHRPT pertencente ao satélite europeu 
Metop-A, têm proporcionado a visualização de surpreendentes 
detalhes das nuvens e das superfícies continentais em tons que 
imitam as cores da natureza. Como exemplo de uma dessas 
imagens, alguns magníficos vórtices de Von Kármán (cientista co-
fundador do Laboratório de Propulsão a Jato, da NASA, e quem pela 
primeira vez descreveu o fenômeno) foram visualizados na forma 
de espirais (“redemoinhos”) de nuvens formadas no rastro do vento 
predominante incidente sobre a ilha da Madeira, ao oeste dessa ilha, 
no oceano Atlântico Norte (Figura 1.4.1). O ar que contornou a ilha 
formou uma área de baixa pressão atrás da mesma. Nessa área se 
originou um vórtice (escoamento giratório do ar), que se afastou e 
logo foi seguido por outros vórtices formados da mesma maneira e 
acompanhados por espirais de nuvens. Esses vórtices demonstram 
uma natureza, da convecção atmosférica e das nuvens decorrentes 
dessa convecção, próxima daquela exibida pelos fractais. Também 
se tornaram visíveis, nessa imagem, outros tipos de nuvens, dentre 
as quais aquelas de topos muito frios que apareceram em azul. 
As nuvens não formadas por topos frios apareceram em tons de 
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branco ou cinza. As áreas de terra com presença de vegetação 
se destacaram na cor verde e as áreas áridas apareceram em 
magenta, no Marrocos, situado na África setentrional e ao leste da 
ilha da Madeira. Esta ilha apareceu predominantemente verde, ou 
seja, marcada pela presença de vegetação em boa parte dela.

Figura 1.4.1 – Imagem meteorológica (composição colorida RGB) mostrando nuvens 
acompanhando Vórtices de Von Kármán (centro) a oeste da ilha da Madeira, obtida a partir do 

satélite Metop-A em 7 de março de 2008 às 11:06 TU. Parte da África Setentrional é vista à direita. 
Fonte: EUMETSAT. Copyright © 2016 EUMETSAT.

Em outra composição colorida RGB de imagens AVHRR/
AHRPT fornecidas pelo satélite Metop-A, em duas passagens 
matutinas e sucessivas desse satélite, se pôde observar quase 
todo o território brasileiro (Figura 1.4.2). Em destaque, na imagem, 
apareceu parte do rio Amazonas, que compreende a maior bacia 
hidrográfica do planeta e que é considerado o rio mais extenso do 
mundo (comprimento de 6.992,06 km, segundo o INPE, que usou 
imagens de satélites, inclusive do sensor MODIS, para estimar seu 
comprimento), se novas medições não apontarem o rio Nilo como 
o maior. Nos primórdios da história brasileira, esse rio foi chamado 
de “Mar Doce”. Na imagem, ele apareceu entrecortando o intenso 
verde da imensa e densa Floresta Amazônica. Outro grande rio, o 
Paraná (cujo nome, de origem tupi, significa “parecido com o mar”), 
foi visto, na imagem, cruzando a extensa Bacia do Paraná (bem 
menos verde do que a região amazônica) e englobando boa parte 
do centro e do Sul do Brasil. Em algumas áreas, na composição 
das imagens, foi possível se notar uma tênue “névoa” de cor azul 
claro referente à detecção, pelo satélite, de fumaça proveniente 
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de grandes queimadas que ocorreram, na época, na Bolívia. Boa 
parte do interior continental brasileiro se mostrou sem nuvens. 
Algumas áreas da região Norte e do Nordeste apresentaram 
alguma nebulosidade. No Sudeste e no Sul, nuvens puderam 
ser observadas sobre o oceano junto à costa. Nuvens de chuvas 
mais significativas (em azul) apareceram em Roraima, no extremo 
norte do Brasil, e em algumas pequenas áreas do Amazonas. Na 
Argentina, apareceu extensa área de nuvens de topos frios (em 
azul), boa parte da qual associada a chuvas.

Figura 1.4.2 – Composição colorida RGB de imagens AVHRR fornecidas pelo satélite Metop-A a partir 
de duas passagens sucessivas do satélite, colocadas lado a lado. A parte mais oceânica da figura 

correspondeu à passagem do dia 23 de agosto de 2010 às 8:13 h local (de Brasília, Brasil), e a parte 
mais continental foi a passagem seguinte às 9:54 h local. Fonte: EUMETSAT. 

Copyright © 2016 EUMETSAT.

Interessantes composições coloridas R1G2B4 (com o AVHRR 
canal 1, no vermelho, AVHRR canal 2, no verde, e AVHRR canal 
4, no azul, e usando um realce reverso neste último canal para 
predominar a cor branca nas nuvens e a superfície continental 
não parecer azulada) também podem ser geradas fazendo-
se uso de imagens fornecidas por satélites de órbita polar da 
série NOAA e utilizando-se uma estação de recepção HRPT no 
território brasileiro (Figura 1.4.3). Nesse caso, as nuvens de topos 
muito frios e de grande desenvolvimento vertical, tais como os 
cumulonimbus (responsáveis por chuvas intensas), aparecem 
brancas, e as nuvens altas e com cristais de gelo, tais como os 
cirrus (geralmente com aparência, nas imagens de satélites, de fios 
ralos), cirrostratus (de aspecto contínuo, porém pouco espessos e 
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às vezes semitransparentes) e cirrocumulus (de aspecto contínuo, 
mas um pouco “granulados”) aparecem branco-azuladas. Os 
cirrus frequentemente são semitransparentes (a alguns canais 
do AVHRR), mas também podem se apresentar mais opacos. As 
nuvens de médio desenvolvimento vertical tais como os cumulus 
congestus (que podem produzir chuvas relativamente intensas, em 
áreas tropicais) surgem em tons brancos menos intensos do que os 
cumulonimbus. As nuvens de pouco desenvolvimento vertical tais 
como alguns tipos de cumulus (dentre eles, os cumulus mediocris e 
os cumulus humilis), e as nuvens baixas sem topos muito frios tais 
como os stratus (de aspecto contínuo, com aparência de cobertor) e 
stratocumulus (parecidos, nas imagens, com os stratus, porém com 
certa “granulação”), se mostram amareladas nesse tipo de imagem.

Comum nos meses de verão no Hemisfério Sul, o sistema 
meteorológico de grande escala conhecido por ZCAS (Zona de 
Convergência do Atlântico Sul) corresponde a uma extensa e 
persistente (semiestacionária) faixa de nuvens associadas a 
chuvas, que geralmente se estende desde o noroeste brasileiro 
(principalmente o sul da Amazônia) até a região Sudeste. Esse sistema 
apareceu adentrando no oceano Atlântico, na imagem mencionada. 
Na sua borda sul e perto da costa brasileira, foi observada uma 
estrutura circular de nuvens (uma baixa pressão atmosférica) com 
um “olho” (região praticamente sem nebulosidade e com pressão 
atmosférica baixa) no seu centro. Se ela tivesse se desprendido da 
ZCAS, provavelmente poderia ter se tornado um ciclone tropical, 
se houvessem condições oceânicas e atmosféricas favoráveis 
para manter e desenvolver o sistema. Todavia, tempestades 
tropicais e ciclones tropicais não são frequentes nessa região. 

Figura 1.4.3 – Imagem meteorológica (composição colorida 
R1G2B4) obtida por telemetria HRPT a partir de imagens 
AVHRR fornecidas pelo satélite NOAA-18 em 12 de 
dezembro de 2006, às 13:27 h local. Observe-se a extensa 
banda de nuvens da ZCAS, na qual se vê uma baixa pressão 
com nuvens espiralando ao seu redor, na parte inferior da 
figura. A pequena cruz de cor vermelha indica Fortaleza, 
o local de recepção e processamento da imagem. Fonte: 
FUNCEME.
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Qualquer parte da imagem de satélite da figura anterior pode 
ser ampliada e observada em maior detalhe permitindo, com isso, 
uma melhor visualização dos tipos e das estruturas das nuvens e 
dos sistemas que as formam, tal como a baixa pressão atmosférica 
acompanhada de um olho e com nuvens espiralando em torno da 
mesma, próximo à costa brasileira (Figura 1.4.4).

Figura 1.4.4 – Detalhe de parte da figura anterior visualizando melhor a nebulosidade em torno 
de um centro de baixa pressão, com um olho, relativamente raro na região observada.  

Fonte: FUNCEME.

Também é possível se fazer composições coloridas RGB com 
o AVHRR canal 3, no vermelho, AVHRR canal 2, no verde, e o AVHRR 
canal 1, no azul (Figura 1.4.5). Nesse caso, as nuvens cumulonimbus, 
cirrus, cirrostratus e cirrocumulus aparecem azuis e os cumulus, 
stratus, stratocumulus e outras nuvens médias e baixas se mostram 
brancas. Nesse tipo de composição, a superfície continental 
evidencia melhor do que na composição exibida na figura anterior 
o contraste entre as áreas cobertas com vegetação, em verde, e as 
áreas não vegetadas ou com muito pouca vegetação, em magenta. 
Essa composição colorida é semelhante à mostrada nas imagens 
anteriores referentes ao satélite Metop-A. A faixa brilhante sobre o 
oceano e paralela à costa leste brasileira se deve ao reflexo da luz 
solar (sunglint, em inglês) sobre a superfície da água. Na imagem 
da figura 1.4.3 também se pôde perceber esse efeito (em tom 
amarelado) de reflexão da luz do Sol sobre o oceano.
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Figura 1.4.5 – Imagem meteoroló-
gica (composição colorida R3G2B1) 
obtida por telemetria HRPT a partir 
de imagens AVHRR fornecidas 
pelo satélite NOAA-17 em 1º de 
dezembro de 2005 às 9:21 h local. 
No canto superior direito apareceu 
uma pequena porção da África Oci-
dental e no canto inferior esquerdo 
o leste do Brasil, com destaque 
para o Nordeste. Fonte: FUNCEME

 Grandes tempestades de poeira originadas do Deserto 
do Saara, no norte da África, costumam ocorrer anualmente 
principalmente entre os meses de março e abril, mas podem 
acontecer em outros períodos do ano. Imensa quantidade de 
poeira (da ordem de 182 milhões de toneladas por ano) é lançada 
na atmosfera em direção ao oceano Atlântico. Parte dessa poeira 
pode atravessar o oceano, acompanhando a circulação atmosférica, 
e chegar ao sul da Flórida, EUA, ou na Região Norte brasileira 
influenciando, como núcleos de condensação (que facilitam a 
formação das gotículas das nuvens), em altos níveis atmosféricos, 
na formação de importantes chuvas convectivas na Amazônia. No 
início de março de 2006 foi possível se observar, em composição 
colorida a partir de imagens AVHRR fornecidas por satélite NOAA, 
um notável exemplo de grande concentração de poeira sobre 
o Atlântico e ao sul das ilhas de Cabo verde, proveniente de 
tempestade de poeira africana (Figura 1.4.6). Essa composição 
colorida, em particular, acrescenta uma cor azul aos oceanos, um 
tom ocre esverdeado aos continentes e cor branca para as nuvens.
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Figura 1.4.6 - Imagem meteorológica (composição colorida RGB) obtida por telemetria HRPT a partir 
de imagens AVHRR fornecidas pelo satélite NOAA-14 em 13 de março de 2006 às 8:55 h local. No 
canto superior direito aparece, em tons claros (esbranquiçados), parte de uma grande nuvem de 

poeira sobre o oceano Atlântico. Fonte: FUNCEME

As Ilhas Canárias, no oceano Atlântico, frequentemente são 
atingidas por nuvens de poeira provenientes do Deserto do Saara 
na parte ocidental da África setentrional. Em bela composição 
colorida, numa resolução espacial maior do que a proporcionada 
pelos satélites das séries NOAA e Metop, gerada a partir de imagens 
fornecidas pelo sensor MODIS pertencente ao satélite Aqua, pôde-
se ver um desses eventos de nuvens de poeira (em cores imitando as 
naturais) atingindo diretamente as ilhas Lanzarote, Fuerteventura 
e Gran Canária (Figura 1.4.7). As nuvens de poeira, que não devem 
ser confundidas com nuvens comuns (formações de stratus, por 
exemplo), se originaram da costa africana e de regiões mais para 
dentro do continente.
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Figura 1.4.7 – Parte de composição colorida de imagens fornecidas, em 8 de março de 2012, 
pelo sensor MODIS, do satélite Aqua, mostrando nuvens de poeira atingindo as Ilhas Canárias e 

provenientes da África setentrional. Fonte: NASA EOSDIS Worldview, EUA.

O modo de telemetria HRPT, graças à sua alta resolução 
espacial (em relação à telemetria APT e quando se fala em 
satélites meteorológicos e não em satélites de sensoriamento 
remoto utilizados na observação detalhada, de poucos metros de 
extensão, do meio ambiente das superfícies continentais), permite 
uma boa visualização dos tipos e das estruturas das nuvens. Como 
exemplo de tal assertiva, convecção profunda formando sistemas 
meteorológicos convectivos de formato aproximadamente 
circular, que geralmente produzem chuvas isoladas intensas a 
partir de aglomerados de nuvens cumulonimbus, puderam ser 
bem observados em imagem proveniente do AVHRR/NOAA, 
nessa telemetria (Figura 1.4.8). No momento da imagem, eles 
estavam em diferentes fases de processo de desenvolvimento 
(em crescimento). As imagens de satélites são fundamentais para 
classificar adequadamente esses sistemas, analisar seus graus de 
desenvolvimento e prever os impactos das precipitações por eles 
produzidas sobre as áreas em que estão atuando. As chuvas são 
mais intensas nas áreas desses sistemas onde se percebe uma 
espécie de “granulação”, que representa os topos de cumulonimbus.
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Figura 1.4.8 – Imagem meteorológica (composição colorida R1G2B4) obtida por telemetria HRPT a 
partir de imagens AVHRR fornecidas pelo satélite NOAA-16 em 8 de julho de 2004 às 14:24 h local, 
mostrando alguns sistemas convectivos de tempestades (à direita) sobre o arquipélago de Marajó, 

no delta estuarino do rio Amazonas. Fonte: FUNCEME

Outra imagem da Amazônia fornecida pelo HRPT/AVHRR, 
apenas no canal 2 (infravermelho próximo) e a partir de um 
satélite meteorológico de órbita polar da série NOAA, permitiu a 
observação de parte da complexa hidrografia da região e a presença 
de nuvens cumulus de bom tempo (cumulus humilis, as menores 
nuvens da imagem, semelhantes a pequenos pontos brancos) bem 
como alguns sistemas convectivos mais desenvolvidos (ocupando 
grandes áreas) e bem típicos das pancadas de chuvas que caem 
na floresta úmida tropical (Figura 1.4.9). Como o canal 2 do AVHRR 
se apresenta bem próximo do visível, ele também representa a 
refletividade das nuvens e da superfície terrestre, de forma que 
exibe as nuvens de maneira semelhante ao visível, permitindo a 
observação de suas formas e texturas. A textura é suave no caso das 
nuvens estratiformes com topos planos e é granulosa, com sombras 
(se houver inclinação dos raios solares), nas nuvens cumuliformes. 
Além disso, como a superfície continental geralmente aparece mais 
clara no infravermelho próximo do que no visível, as sombras das 
nuvens sobre o solo (quando visíveis) podem aparecer mais bem 
definidas no canal infravermelho próximo, bem como o recorte do 
litoral e o contorno dos corpos hídricos.
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Figura 1.4.9 – Imagem meteorológica HRPT em tons de cinza, no canal 2 do AVHRR, obtida a partir 
de satélite NOAA e mostrando parte da região Amazônica. A pequena estrela branca representa a 
cidade de Santarém, no oeste do Pará, na margem direita do rio Tapajós que aparece como uma 

linha escura, vertical, próxima do centro da imagem, na confluência com o rio Amazonas. 
Fonte: FUNCEME

De fato, em relação aos corpos hídricos, em imagens 
fornecidas pelo satélite NOAA-16 (Figura 1.4.10) pôde-se ver 
bem melhor a hidrografia junto às costas africanas do Senegal, 
Gâmbia e Guiné-Bissau no caso do infravermelho próximo quando 
comparado ao visível. O infravermelho próximo também mostrou 
mais claramente as ilhas do Arquipélago dos Bijagós junto à foz 
do rio Geba na Guiné Bissau. As superfícies das ilhas aparecendo 
mais claras, no infravermelho próximo, se destacaram em relação 
ao oceano, que apareceu escuro.  A visibilidade das nuvens 
presentes no momento de obtenção das imagens foi, porém, muito 
semelhante, com exceção, nesse caso, apenas de cumulus pouco 
desenvolvidos que não apareceram muito bem (por falta de maior 
contraste com o solo claro), sobre o continente, no infravermelho 
próximo.
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Figura 1.4.10 – Imagens meteorológicas HRPT/AVHRR em tons de cinza, no canal visível (à esquerda) 
e no infravermelho próximo (à direita), de pequena parte da costa ocidental da África, fornecidas 

pelo satélite NOAA-16. Fonte: FUNCEME.

De forma simplificada, pode-se dizer que, nas imagens 
em tons de cinza, no visível, as nuvens altas e as baixas são 
quase indistinguíveis umas das outras por terem refletividades 
semelhantes. Os nevoeiros e as nuvens baixas (stratus, pequenos 
cumulus, etc.) são relativamente fáceis de ver porque em geral 
refletem mais luz do que as superfícies continentais e oceânicas 
abaixo deles. No infravermelho, as superfícies continentais sem 
cobertura de nuvens normalmente se apresentam escuras quando 
comparadas às áreas cobertas por nuvens, cuja radiação detectada 
pelos satélites e proveniente dos topos frios das nuvens resulta em 
tons mais claros nas imagens. As superfícies continentais isentas 
de nuvens, porém com temperaturas do ar baixas, sobre elas, 
podem se mostrar menos escuras e parecerem, numa imagem no 
infravermelho, se encontrar encobertas por nuvens. Os nevoeiros 
e as nuvens baixas, no infravermelho, podem ser mais difíceis 
de detectar quando ocorre pequena diferença térmica entre 
eles e a superfície abaixo deles. No período noturno, isso pode 
se tornar ainda mais evidente, pois o continente pode se resfriar 
e o contraste térmico com o topo das nuvens baixas pode se 
tornar ainda menor. Pode acontecer que uma determinada área 
superficial com temperatura baixa e encoberta por nevoeiro (com 
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topo menos frio do que a superfície) pareça, no infravermelho, uma 
área “mais aquecida” do que as vizinhanças, aparecendo um pouco 
mais escura do que estas, e sendo confundida com uma área de 
céu claro. As imagens no infravermelho requerem, então, cuidado 
na sua observação, quanto a particularidades do tipo mencionado. 
As nuvens de nível médio e as altas aparecem mais facilmente no 
infravermelho, não sendo difícil o seu reconhecimento.

Além do que já foi rapidamente comentado, anteriormente, 
com relação aos ciclones tropicais (chamados de furacões quando 
ocorrem no oceano Atlântico Tropical Norte e no oceano Pacífico 
Tropical Leste), ressalte-se que afora a pressão muito baixa nos seus 
centros, os fortes ventos e as chuvas intensas, eles se parecem com 
gigantescas máquinas térmicas retirando umidade da superfície 
oceânica aquecida (igual ou acima de 26,5 ºC) e transportando-a 
para a alta atmosfera. Mas além da temperatura da superfície 
do mar, a intensidade do furacão também parece depender da 
estrutura térmica subsuperficial, ou o conteúdo de calor oceânico. 
Enquanto o vapor d’água se condensa em nuvens e chuva, no 
furacão, a evaporação e a condensação ocorrem repetidas vezes, 
levando à liberação de muita energia que é fundamental para 
manter o furacão ativo. O ar superficial úmido e aquecido que 
sopra em direção à área da baixa pressão não segue em linha 
reta, mas é defletido para um lado, graças à força de Coriolis (uma 
força aparente devido à rotação de nosso planeta), adquirindo 
uma rotação anti-horária (no Hemisfério Norte) ao redor do centro 
do ciclone (onde pode se formar o olho). As nuvens se arranjam, 
então, em um padrão aproximadamente espiral, que revela, junto 
com o olho, a forma característica de um furacão. O estágio crítico, 
denunciando maior violência dos ventos e mais alta intensidade das 
chuvas, na formação de um furacão, corresponde ao aparecimento 
do olho. Na área do olho, que se caracteriza por mínima pressão 
atmosférica à superfície, o céu pode se apresentar relativamente 
claro e com ventos fracos. Nessas condições, a impressão que se 
tem, ao estar nessa área, é que a tempestade acabou, mas ela 
retorna com toda a sua força, com a chegada da parede oposta do 
olho.

Entre os paralelos terrestres 10 graus Norte e 10 graus Sul 
a rotação atmosférica geralmente não é forte o suficiente para 
gerar grandes tempestades rotativas tais como os furacões, que 
normalmente são objeto de notícia e grande atenção popular no 
momento de sua ocorrência, em virtude do perigo que representam. 
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Todo ano, começando a partir de junho e podendo se estender 
até novembro, mas principalmente entre agosto e outubro, ocorre 
temporada de furacões no oceano Atlântico Tropical Norte entre a 
África e a América do Norte e Caribe. Na temporada se formam 97% 
das tempestades. A mais ativa desde o ano 1850 foi a temporada 
de 2005 que incluiu o furacão Katrina (anteriormente mencionado, 
e considerado o sexto furacão mais intenso já registrado desde 
1850), o furacão Rita, que foi o quarto mais intenso, e o furacão 
Wilma, que foi o mais intenso já registrado na região. A temporada 
do ano anterior também foi particularmente severa. As temporadas 
de 2004 (a quinta mais intensa desde 1850) e de 2005 foram as 
únicas, do século atual e até o momento, situadas entre as dez 
mais intensas desde 1850. A temporada forte mais recente foi a 
de 2010. No final de outubro de 2015, no oceano Pacífico próximo 
da costa do México, o furacão Patricia rapidamente atingiu, a partir 
da condição de uma tempestade tropical, a categoria máxima de 
intensidade para um ciclone. Ele se tornou o furacão mais intenso 
já registrado no planeta, em relação aos ventos que foram medidos, 
com ventos sustentados, à superfície, chegando a 322 quilômetros 
por hora, e em altitude alcançando 355 quilômetros por hora. 
Felizmente, ele durou pouco tempo nessa condição, não causando 
muitos prejuízos. 

Um importante fator climático que interfere na ocorrência 
dos furacões é o fenômeno El Niño. Felizmente, se ele estiver 
presente durante a temporada, a tendência é de formação de 
condições menos propícias (atmosfera mais estável) ao surgimento 
e à intensificação dos furacões durante os meses de máxima 
atividade, no oceano Atlântico. Já no Pacífico Leste o fenômeno 
facilita o desenvolvimento dos ciclones tropicais. Mesmo com o 
conhecimento científico atual e as novas tecnologias disponíveis, 
os furacões representam violentos fenômenos meteorológicos de 
difícil previsão em relação à sua trajetória e intensidade. Algumas 
vezes, eles mudam de rota, ganham ou perdem força de forma 
praticamente inesperada. 

Segundo o NHC (National Hurricane Center), dos EUA, o 
furacão Karl, que atingiu a categoria 4 na escala de furacões de 
Saffir-Simpson (que vai da categoria 1 até a categoria 5), começou, 
na temporada de 2004, o seu ciclo de vida em 13 de setembro 
do referido ano a partir de uma forte onda tropical (um distúrbio 
atmosférico) formada próxima da costa da África. Três dias depois, 
essa onda se transformou em uma depressão tropical (baixa 
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pressão atmosférica com uma circulação organizada no centro da 
tempestade e ventos sustentados superiores a 37 quilômetros por 
hora) a sudoeste do arquipélago de Cabo Verde. Nesse mesmo 
dia ele se tornou uma tempestade tropical (com rotação mais 
reconhecível do que a depressão tropical e ventos sustentados 
superiores a 62 quilômetros por hora) enquanto continuava a se 
deslocar para o oeste, se afastando de Cabo Verde. Já como um 
ciclone tropical (ventos sustentados superiores a 119 quilômetros 
por hora), essa tempestade foi visualizada, por satélite NOAA, no 
dia 17 (Figura 1.4.11). No dia seguinte, esse ciclone recebeu o nome 
de furacão Karl.

Figura 1.4.11– Imagem meteorológica (composição colorida R1G2B4) do ciclone tropical que veio 
a ser chamado de furacão Karl, acima do equador e ao norte do Nordeste do Brasil, obtida por 

telemetria HRPT e a partir de imagens AVHRR fornecidas pelo satélite NOAA-17 em 17 de setembro 
de 2004, às 10:13 h local. Fonte: FUNCEME.

No dia 19 de setembro de 2004 impressionantes detalhes da 
estrutura compreendendo o olho e a espiral de nuvens do furacão 
Karl podiam ser vistos por satélite de órbita polar da série NOAA 
(Figura 1.4.12). O centro da tempestade estava a 16,7 graus de 
latitude Norte e 43,3 graus de longitude Oeste. Segundo informações 
do NHC, os ventos atingiram 204 quilômetros por hora, próximo 
ao momento em que a imagem foi obtida. Felizmente, a trajetória 
desse furacão seguiu, posteriormente, um rumo setentrional 
passando pelo centro do oceano Atlântico Norte, não seguindo o 
rumo oeste em direção ao Mar do Caribe, Golfo do México ou a 
costa leste norte-americana. Ao sudeste do furacão Karl e perto do 
mesmo, era possível se ver uma segunda tempestade tropical, de 
menor dimensão.
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Figura 1.4.12 – Imagem meteorológica (composição colorida R1G2B4) do furacão Karl e de uma 
tempestade tropical menor, obtida por telemetria HRPT e a partir de imagens AVHRR fornecidas 

pelo satélite NOAA-16 em 19 de setembro de 2004, às 13:56 h local. Fonte: FUNCEME

No dia seguinte, através de imagem também obtida por meio 
do mesmo satélite da série NOAA, se podia observar a tempestade 
menor adquirindo uma forma mais espiralada do que aparecia 
na imagem anterior (Figura 1.4.13). Porém, imagens posteriores 
mostraram que esse segundo sistema não se desenvolveu mais. 
Quando essas tempestades se formam muito próximas uma da 
outra, elas podem interagir entre si. Elas tendem a se aproximar 
e a mais forte pode dominar ou impedir a mais fraca, vindo até 
mesmo a absorvê-la. Porém, duas tempestades simultâneas e 
próximas uma da outra podem ocorrer, ocasionalmente. Esse foi 
o caso, por exemplo, dos tufões (ciclones tropicais que ocorrem no 
oceano Pacífico Ocidental) Saola e Damrey que, em 1º de agosto 
de 2012, podiam ser vistos próximos um do outro, em imagens de 
satélites, fazendo contato com a costa da ilha de Taiwan (China) 
e com o sul do Japão, respectivamente. Enquanto esses ciclones 
enfraqueciam, uma terceira tempestade, denominada Haikui, se 
intensificava próxima às duas primeiras, revelando uma grande 
atividade tempestuosa ocorrendo naquela área, e naquela época, 
no oceano Pacífico Ocidental.
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Figura 1.4.13 – Imagem meteorológica (composição colorida R1G2B4) do furacão Karl e de uma 
tempestade tropical menor, próxima do mesmo, obtida por telemetria HRPT e a partir de imagens 

AVHRR fornecidas pelo satélite NOAA-16 em 20 de setembro de 2004, às 13:44 h local. 
Fonte: FUNCEME.

Os satélites meteorológicos realmente conseguem fornecer 
privilegiadas visões à distância e importantes informações sobre os 
poderosos furacões, que tantos perigos podem vir a proporcionar 
aos seres humanos, seja em terra ou em embarcações no 
oceano. Os satélites fornecem preciosas estimativas da direção e 
velocidade dos ventos nessas tempestades e das precipitações que 
nelas estão ocorrendo, auxiliando na identificação da categoria do 
furacão. Modelos numéricos atmosféricos alimentados por dados 
de satélites meteorológicos (e alguns outros dados convencionais) 
permitem realizar a previsão das trajetórias a serem seguidas pelos 
furacões. Essa previsão ainda não alcançou total precisão, mas 
ela tem ajudado a salvar vidas e diminuir os prejuízos materiais e 
econômicos causados por essas grandes tempestades, sabendo-se 
de antemão as possíveis áreas a serem atingidas pelas tempestades, 
permitindo a evacuação da população dessas áreas.

Em relação aos nomes dos furacões, sabe-se que durante 
a Segunda Guerra Mundial meteorologistas militares norte-
americanos atuando no oceano Pacífico começaram a chamar as 
grandes tempestades da região por nomes femininos. Após a guerra, 
esse procedimento foi adotado pelo NHC para as tempestades 
do oceano Atlântico. A partir de 1979 até hoje em dia, nomes 
masculinos também passaram a ser utilizados nas denominações 
dos furacões. Durante anos pares, nomes masculinos foram dados 
às tempestades ímpares (como a primeira, a terceira do ano, etc.) 
e durantes anos ímpares nomes de mulheres foram dados às 
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tempestades ímpares. Atualmente, a OMM mantém seis listas de 
21 nomes (com uma lista para cada ano) que são reutilizadas após 
o término do período de seis anos. Não são usados nomes que 
começam com as letras Q, U, X, Y e Z. Ocasionalmente, um nome 
em especial pode ser retirado de uma lista e nunca mais utilizado 
quando uma determinada tempestade produziu um grande 
impacto econômico ou acarretou perdas de muitas vidas humanas. 
Um exemplo típico disso foi o furacão Katrina (com ventos máximos 
sustentados de 280 quilômetros por hora), considerado o ciclone 
tropical que mais perdas econômicas provocou, até o momento, 
na história dos Estados Unidos, além de muitas perdas humanas. 
Devido a significantes danos no México e na Flórida, o nome Wilma 
também foi oficialmente retirado em abril de 2006, pela OMM, e 
não será usado novamente. O primeiro nome banido foi Hazel, em 
1954. O nome Sandy também deixou a lista, sendo substituído por 
Sara, devido aos sérios impactos (incluindo mortes de pessoas) 
provocados na costa leste norte-americana, na Jamaica, em 
Cuba e no Haiti. Até agora, 77 nomes foram retirados da lista de 
tempestades tropicais do oceano Atlântico. Curiosamente, no 
entanto, se verificou que as pessoas, em geral, têm menos temor 
dos furacões com nomes femininos do que daqueles com nomes 
masculinos. Isso provoca maior letalidade em relação aos furacões 
com nomes femininos, pois os nomes são atribuídos a essas 
tempestades independentemente de suas intensidades.

Imagens fornecidas pelo radiômetro AVHRR, na telemetria 
HRPT e por satélites de órbita polar da série NOAA também têm 
sido bastante utilizadas, ao redor do mundo, para a identificação de 
variados tipos de nuvens e dos sistemas meteorológicos em geral 
(e não apenas dos ciclones tropicais) em atuação em determinada 
região. Imagens no canal visível são particularmente interessantes 
para a detalhada visualização das características da nebulosidade. 
Convecção atmosférica profunda transformada em Sistemas 
Convectivos de Mesoescala (SCM) formados por cumulonimbus 
acompanhados, na altura de seus topos, por cirrostratus e cirrus, 
apareceu, por exemplo, em imagem fornecida por satélite da 
série NOAA, notadamente no setor norte do Nordeste brasileiro 
e próximo ao seu litoral, como grandes aglomerados de nuvens 
ligados a extensos véus cirriformes acompanhando o escoamento 
do ar em altos níveis atmosféricos (Figura 1.4.14). No período em 
que atuam, esses sistemas se formam geralmente à tarde, sobre os 
continentes, com condições favoráveis de temperatura, umidade e 
instabilidade atmosféricas.
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Figura 1.4.14 – Imagem meteorológica em tons de cinza, no visível (AVHRR canal 1), na telemetria 
HRPT e fornecida pelo satélite NOAA-16 em 29 de março de 2005 às 14:17 h local, mostrando 

nebulosidade sobre o  Nordeste do Brasil. Fonte: FUNCEME.

Em outro exemplo interessante, muitas nuvens do tipo 
cumulus rasos (muito pouco desenvolvidos verticalmente, também 
chamados de cumulus de bom tempo), notadamente sobre o 
continente, e alguns cumulus de maior desenvolvimento vertical, 
incluindo alguns cumulonimbus, puderam ser vistos em imagem 
AVHRR/HRPT, no canal visível, fornecida por satélite da série NOAA 
(Figura 1.4.15). Nessa imagem, também ficou evidente a faixa 
litorânea com céu limpo devido à circulação da brisa marítima, que 
suprime a formação de nuvens, através da subsidência (movimento 
descendente) de ar, ao longo da costa. Sem considerar a parte 
meteorológica, ainda se observou, na imagem, a área dos Lençóis 
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Maranhenses, que é margeada por cerca de 70 quilômetros de 
praias, formando uma paisagem singular composta de várias 
imensas dunas de areia (de até 40 metros de altura) entremeadas 
por inúmeras lagoas de águas pluviais. Essas lagoas apresentam 
volume máximo de água no período de maio a julho. A partir 
de meados de agosto, com o fim da estação chuvosa local, até 
dezembro, elas passam a exibir um volume cada vez menor de 
água. Também claramente se observou, na imagem, o grande 
recorte do litoral, semelhante a rias, entre os Lençóis Maranhenses 
e Marajó – o maior arquipélago flúvio-marítimo do mundo. A 
enorme quantidade de sedimentos e materiais orgânicos lançados 
no oceano pelo rio Amazonas apareceu como uma grande mancha 
cinza próxima de Marajó e do litoral do Amapá. Nota-se, assim, que 
as imagens fornecidas pelos satélites meteorológicos da série NOAA 
(e, também, da série Metop) não retratam apenas a situação da 
atmosfera em relação à nebulosidade e presença de aerossois, mas 
também revelam algumas formidáveis características geográficas e 
oceanográficas da superfície terrestre. Os satélites Terra e Aqua, 
graças à sua melhor resolução espacial, são, evidentemente, 
ainda mais apropriados a esse tipo de observação, além do uso 
meteorológico. 

O produto da NASA/EOSDIS, chamado Worldview, disponível 
na Internet, permite a visualização das imagens fornecidas pelos 
satélites Terra e Aqua pouco tempo após elas terem sido geradas 
e processadas. As refletâncias corrigidas, capturadas pelos 
radiômetros, são transformadas em belas e interessantes imagens 
no modo “cores verdadeiras” (true color, em inglês), nesse produto. É 
possível se fazer um zoom de qualquer área coberta pelas imagens, 
ao redor do mundo, de forma que 2,2 centímetros da imagem 
correspondem a somente 10 quilômetros de extensão, sendo 
esta a melhor resolução espacial apresentada, em que é possível 
se ver o máximo de detalhes. O Worldview disponibiliza imagens 
provenientes dos dois satélites desde 8 de maio de 2012. A partir 
do dia 24 de novembro de 2015 ele passou a mostrar imagens VIIRS 
do satélite Suomi NPP (nesse caso, à diferença dos satélites Terra e 
Aqua, sem lacunas entre as imagens). O produto também localiza 
focos de calor à superfície, faz estimativas da temperatura da 
superfície continental e do vapor d’água atmosférico, e disponibiliza 
outros produtos ambientais.
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Figura 1.4.15 – Imagem meteorológica em tons de cinza, no visível (AVHRR canal 1), na telemetria 
HRPT e fornecida pelo satélite NOAA-19 em 17 de novembro de 2009, às 13:30 h local, mostrando 

nebulosidade sobre o oceano e sobre o continente (muitos cumulus de bom tempo em grande 
parte da imagem, e cumulus mais desenvolvidos verticalmente aparecendo sobretudo na parte 
inferior central). A faixa litorânea se mostra isenta de nuvens. Também aparece a localização da 

cidade de Fortaleza (pequeno círculo, à direita), dos Lençóis Maranhenses (círculo maior, no centro) 
e dos sedimentos e matéria orgânica lançados no oceano pelo rio Amazonas (retângulo, 

à esquerda). Fonte: FUNCEME.

Graças às relativamente baixas altitudes de sobrevoo, os 
satélites meteorológicos operacionais de órbitas polares permitem 
a geração de imagens que revelam muitos detalhes dos vários tipos 
de nuvens. Em uma imagem no infravermelho próximo fornecida 
pelo satélite NOAA-19 foi possível novamente se observar cumulus 
rasos, cumulus mais desenvolvidos verticalmente e outros tipos 
de nuvens formando uma cobertura mais contínua (Figura 1.4.16). 
Também apareceu na imagem, entre nuvens, o grande reservatório 
da Hidrelétrica de Sobradinho, na Bahia, que é um lago artificial com 
cerca de 320 km de extensão e uma superfície de espelho d’água 
que pode chegar a 4.214 km2. Ainda foram visíveis os grandes 
reservatórios do Complexo Hidrelétrico de Paulo Afonso, também 
na Bahia, a leste de Sobradinho. Paulo Afonso e Sobradinho se 
localizam ao longo do rio São Francisco, carinhosamente conhecido 
como o “Velho Chico”, um dos mais notáveis cursos d’água do Brasil, 
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muito importante como recurso hídrico do Nordeste brasileiro. No 
canto superior esquerdo da imagem apareceu, ainda, o grande 
lago artificial da Hidrelétrica Boa Esperança, no Piauí, ao longo do 
rio Parnaíba, chamado localmente de “Velho Monge”.

Figura 1.4.16 – Imagem meteorológica em tons de cinza, no infravermelho próximo (AVHRR canal 
2), na telemetria HRPT e fornecida pelo satélite NOAA-19 em 22 de junho de 2009, às 13:39 h local. 
Veem-se, além das nuvens, os grandes lagos artificiais de Sobradinho (próximo ao centro), Paulo 

Afonso (canto superior direito) e Boa Esperança (canto superior esquerdo). Fonte: FUNCEME.

Porém, comparando-se o sensor AVHRR com o sensor MODIS, 
se pode observar a sensível diferença de detalhes que a resolução 
espacial maior, de 250 metros, do segundo sensor proporciona 
na imagem. Nuvens do tipo cumulus rasos, pequenas, podem ser 
mais facilmente distinguidas, como diminutos pontos brancos, 
em imagens provenientes do MODIS. Quando comparadas com 
composições coloridas feitas a partir do sensor AVHRR, maiores 
detalhes das cores das superfícies oceânicas e fluviais são mais 
facilmente perceptíveis nas imagens MODIS (Figura 1.4.17). Em 
áreas costeiras, as águas doces provenientes de rios (muitas 
vezes carregadas de sedimentos e outros materiais), a agitação 
da areia e do lodo do fundo, pelas marés e ondas, determinam a 
cor oceânica. Essa cor é bastante dependente, ainda, da presença 
de fitoplâncton de forma que, em geral, quanto maior for a sua 
presença mais verde será a água do mar. Menor quantidade de 
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fitoplâncton resulta na cor azul oceânica. Diferentes concentrações 
de clorofila em diversos tipos de fitoplâncton também influenciam 
na cor da água. O fitoplâncton se reveste de grande importância 
na ecologia do ecossistema marinho, além de regular a quantidade 
de dióxido de carbono na atmosfera e ser um grande produtor de 
oxigênio para o ar.

Figura 1.4.17 – Parte de composição colorida de imagens fornecidas pelo sensor MODIS do satélite 
Aqua, em 24 de novembro de 2011, mostrando nebulosidade (em branco), a costa muito recortada 

e a Baía de Marajó (próxima de Belém), correspondente à área inferior direita do retângulo que 
aparece na Figura 1.4.15. Fonte: NASA EOSDIS Worlview, EUA.

A variação da cobertura de nuvens sobre qualquer região do 
nosso planeta pode ser, portanto, adequadamente monitorada por 
meio do uso de imagens fornecidas por satélites meteorológicos. 
Afinal, esta é a principal finalidade dessas imagens com as quais se 
pode verificar o grau dessa cobertura e identificar os diversos tipos 
de nuvens e os sistemas meteorológicos aos quais pertencem. 
Porém, a visão dos satélites é originada de cima, desde o espaço, 
em que os tipos de nuvens têm de ser distinguidos a partir da visão 
à grande distância dos topos das nuvens. Para essa distinção é 
necessária alguma experiência de quem observa as imagens, pois 
a partir da superfície terrestre as nuvens são vistas de distâncias 
relativamente pequenas, quando apenas se distinguem as suas 
bases, ao se situarem diretamente acima do observador, ou elas 
podem ser vistas no todo (desde a base até o topo) quando estão 
próximas do horizonte. Porém, quando as formações de nuvens são 
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observadas através da janela de um avião comercial em voo, numa 
grande altitude, a visão da cobertura de nuvens se assemelha um 
pouco mais àquela proporcionada pelos satélites (Figura 1.4.18).

Figura 1.4.18 – Vista de cobertura de nuvens obtida a partir da janela de um avião comercial em 
voo. Veem-se nuvens baixas com muitos aglomerados de cumulus (alguns mais desenvolvidos 

verticalmente). Em direção ao horizonte aparecem nuvens mais altas, estratiformes, 
aproximadamente na altura do voo e encobrindo as nuvens mais baixas. No canto inferior 

esquerdo é visível parte de uma turbina do avião. Foto do autor

Numa outra imagem (Figura 1.4.19), também obtida a partir 
de um avião em voo, veem-se nuvens cumuliformes e uma extensa 
camada de nuvens estratiformes. Alguns topos de cumulonimbus 
(maduros, e outros em desenvolvimento) se sobressaem em meio 
ao plano das nuvens estratificadas. Cumulus isolados e pouco 
desenvolvidos verticalmente (na parte inferior da imagem) podem 
ser facilmente distinguidos dos cumulonimbus (com grande 
desenvolvimento vertical, no fundo da imagem) nessa vista lateral 
a partir de grande altitude.

Figura 1.4.19 – Vista de 
cobertura de nuvens obtida a 
partir da janela de um avião 
comercial em voo. Veem-
se nuvens cumuliformes 
de pequeno e grande 
desenvolvimento vertical 
e uma extensa camada de 
nuvens estratiformes. Foto 
do autor.
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A cobertura de nuvens observada a partir de satélites 
meteorológicos em órbita de nosso planeta pode se apresentar 
numa variedade e configuração muito grandes, de maneira que o 
reconhecimento visual do seu tipo não representa tarefa simples 
até mesmo para os especialistas (Figura 1.4.20). Nessa imagem, as 
nuvens sobre o oceano Atlântico Sul exibiram um padrão visual 
bastante peculiar (algo estranho, para quem não está habituado 
a ver imagens meteorológicas), não muito frequente, porém 
não extraordinário. As nuvens se formam e adquirem formatos 
dependentes do estado atmosférico reinante no momento e no 
local em consideração. Além do mais, suas aparências não são 
estáticas. Elas mudam no tempo de acordo com a variação das 
condições atmosféricas, da dinâmica do escoamento do ar, das 
características das massas de ar, etc.

Figura 1.4.20 – Vista meteorológica fornecida pelo satélite Terra (sensor MODIS), em 8 de novembro 
de 2012, de formações de nuvens sobre o oceano Atlântico Sul.  Fonte: NASA EOSDIS 

Wordview, EUA.

 Em outra imagem fornecida por satélite meteorológico 
(figura 1.4.21), pôde-se apreciar uma configuração assumida pelas 
nuvens totalmente diferente da apresentada na imagem anterior 
e representando, principalmente, nuvens altas. Essa imagem foi 
obtida também sobre o oceano Atlântico Sul, porém próximo da 
costa sul da América do Sul. 
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Figura 1.4.21 - Vista meteorológica fornecida pelo satélite Terra (sensor MODIS), em 8 de novembro 
de 2012, de formações de nuvens sobre o oceano Atlântico Sul próximo à costa da América do Sul.  

Fonte: NASA EOSDIS Wordview, EUA.

Entretanto, os sistemas que provocam chuvas intensas que 
podem vir acompanhadas de trovoadas, ventos fortes, granizos ou 
quedas de temperatura do ar à superfície normalmente são mais 
fáceis de reconhecer nas imagens de satélites e seus produtos. 

Uma imagem AVHRR/HRPT, no canal visível, fornecida por 
satélite de órbita polar da série NOAA mostrou, em um exemplo 
referente ao estado do Ceará, uma cobertura de nuvens muito 
expressiva, abrangendo quase a totalidade do estado e das 
regiões oceânicas próximas, enquanto outra exibiu alguns grandes 
sistemas convectivos de nuvens, de forma isolada, com áreas sem 
nebulosidade entre eles (Figura 1.4.22). Ambos os casos mostraram 
nuvens de chuva. Porém, as chuvas foram mais generalizadas no 
primeiro caso e mais localizadas no segundo. Nas imagens, altos 
topos, na forma de domos ou protusões (também chamados 
de “bubbling protusions”, em inglês), pertencentes a nuvens 
cumulonimbus apareceram se sobressaindo e ultrapassando 
a tropopausa, que é o topo da troposfera, separando a parte 
turbulenta da atmosfera da parte mais calma, acima, conhecida 
por estratosfera. Esses altos topos se destacaram em relação às 
partes mais baixas e às porções mais estratiformes ao seu redor 
(próximo ao nível de equilíbrio, ou estabilidade, na tropopausa), 
incluindo as bigornas desses cumulonimbus e as nuvens vizinhas. 
Sob estas nuvens de grande desenvolvimento vertical, as chuvas 
são geralmente intensas e rápidas, podendo ocorrer relâmpagos, 
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raios e granizos (estes últimos principalmente em regiões distantes 
do equador terrestre). 

Os cumulonimbus são formados quando correntes 
ascendentes de ar quente e úmido se resfriam até a saturação, 
se condensando em gotículas de água e formando, inicialmente, 
cumulus e cumulus congestus. Esse processo continua quando a 
atmosfera se encontra muito instável, em uma camada profunda, 
permitindo o grande desenvolvimento vertical desse tipo de nuvem. 
Se essas nuvens começam a se desenvolver cedo ao longo do dia, 
se tornando cada vez mais organizadas e se arranjando em linhas, 
aglomerados ou complexos, elas se tornam mais significativas 
para a ocorrência de tempo severo, ou seja, de tempestades (ou 
temporais).

Sistemas meteorológicos de tempestades são acompanhados 
de cumulonimbus. Quanto maior a quantidade deles, mais severas 
se manifestam as tempestades.

Figura 1.4.22 - Imagens meteorológicas do Ceará, em tons de cinza, no visível (AVHRR canal 1), na 
telemetria HRPT e fornecidas pelos satélites NOAA-14 (à esquerda) e NOAA-15 (à direita). A imagem 

da esquerda, com grande cobertura de nuvens, foi obtida por passagem de satélite no início da 
manhã e a da direita, com menor cobertura de nuvens, no final da tarde. Elas não se referiram à 

mesma data. Fonte: FUNCEME

Em mais um exemplo de análise de imagem de satélite, 
no exame da textura de uma imagem, no visível, resultante de 
composição colorida de imagens fornecidas pelo satélite Terra 
(Figura 1.4.23), foi possível identificar algumas áreas de nuvens, 
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sobre o estado do Ceará, onde a “granulação” observada denunciava 
a presença de aglomerados convectivos associados a chuvas. 
Ao nordeste dessas áreas se estenderam longos véus nebulosos 
cirriformes. A região onde se localiza a cidade de Fortaleza 
compreendeu uma dessas áreas de ocorrência de precipitação 
intensa. Nesse dia, houve influência de atividade convectiva 
associada à ZCIT (Zona de Convergência Intertropical) e, ainda, à 
presença de um VCAS (Vórtice Ciclônico de Ar Superior), também 
conhecido por VCAN (Vórtice Ciclônico de Altos Níveis), no leste 
do Nordeste. Esses sistemas representam importantes sistemas 
meteorológicos de grande escala, que atuam sobre o Nordeste do 
Brasil. A ZCIT se posiciona no norte do Nordeste, alcançando sua 
posição mais ao sul nos anos em que as condições termodinâmicas 
oceânicas são mais favoráveis, e os VCAS podem ser encontrados 
em qualquer localização sobre o Nordeste e também sobre o 
oceano Atlântico próximo ao Nordeste.

Figura 1.4.23 – Composição colorida a partir de imagens fornecidas pelo satélite Terra, em 27 de 
março de 2012, mostrando áreas (na elipse e próximas às linhas vermelhas) de precipitação mais 

significativa sobre parte do estado do Ceará, abrangendo a cidade de Fortaleza (localizada pela 
cruz). Fonte: NASA EOSDIS Worldview, EUA.

 
Não é somente a parte visível do espectro eletromagnético 

que é interessante na observação meteorológica através de imagens 
fornecidas por satélites, mas também a porção infravermelha, que 
detecta as temperaturas associadas aos topos das nuvens, como 
na imagem meteorológica feita a partir de um canal infravermelho 
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do AVHRR de um satélite da série NOAA (Figura 1.4.24). Nessa 
imagem, os tons mais brancos indicam as temperaturas mais baixas 
(em graus Celsius) geralmente associadas às nuvens altas (cirrus, 
cirrostratus e cirrocumulus) e aquelas de grande desenvolvimento 
vertical (cumulonimbus), enquanto o cinza mais escuro diz respeito 
às nuvens baixas, com temperaturas positivas baixas (cumulus 
rasos, stratus, stratocumulus e outras). Os tons intermediários 
podem indicar as nuvens de médio desenvolvimento vertical e 
aquelas que não são baixas nem altas, com temperaturas de 
topo não extremamente frias, tais como os cumulus congestus, 
altocumulus e altostratus.

Nuvens em cores cinza claro e em branco (nuvens com topos 
relativamente frios e muito frios, respectivamente) apareceram num 
sistema meteorológico frontal na altura do estado do Espírito Santo 
e sobre o oceano. Topos muito frios (em branco) se destacaram, 
por exemplo, sobre o estado do Pará, e nuvens “quentes” (com 
topos pouco frios, ou seja, com temperaturas não menores do que 
-15 graus Celsius), em cinza escuro, apareceram em grandes áreas 
do oceano Atlântico tropical norte. 

 Como não depende da luz do Sol, a imagem no infravermelho 
pode ser obtida no período noturno e, assim, permitir a contínua 
observação da atmosfera. Ela também pode ser conseguida durante 
o dia, sob iluminação solar. Naturalmente, ela difere da imagem no 
canal visível, pois no infravermelho se veem apenas as impressões 
térmicas dos objetos atmosféricos e continentais sob observação. 

Figura 1.4.24 - Imagem meteorológica em tons 
de cinza, no infravermelho (AVHRR canal 4), 
na telemetria HRPT e fornecida pelo satélite 
NOAA-18 em 16 de abril de 2009 numa 
passagem às 01:24 h local. Fonte: FUNCEME.
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As imagens meteorológicas fornecidas por satélites de 
órbitas polares se mostram muito úteis para a identificação, tanto 
durante o dia quanto à noite, de sistemas de tempo em atuação 
no território brasileiro. No próximo exemplo foi possível observar 
parte da ZCIT e um VCAS (Figura 1.4.25). 

A ZCIT aparece nas imagens de satélites como uma banda 
de nuvens oscilando acima e abaixo do equador (de acordo 
com a estação do ano) e geralmente não muito afastada dele, 
sendo formada, predominantemente, por nuvens cumulus e 
cumulonimbus isolados ou constituindo aglomerados dessas 
nuvens. Ela é, basicamente, resultante da convergência, em 
baixos níveis, dos ventos alísios provenientes dos dois hemisférios 
terrestres, que elevam a umidade do ar próxima à superfície até o 
nível de condensação, formando nuvens. Na área de convergência 
de massa, em que a ZCIT atua, sobre máxima temperatura da 
superfície do mar, o ar tende a subir constantemente, diminuindo 
os movimentos horizontais de ar à superfície. Em virtude da 
tendência à calmaria dos ventos, a ZCIT era chamada de doldrums 
(significando “tedioso”, “desanimador”) pelos marinheiros da época 
dos navios à vela, pois as embarcações podiam ficar quase sem 
se locomoverem, por longo tempo, enquanto estavam na área de 
atuação do sistema. No entanto, o tempo e o vento podem mudar 
rapidamente com as tempestades que costumam se formar na 
região sob influência da ZCIT. 

A ZCIT é o principal sistema meteorológico de grande escala 
produtor de chuvas no norte do Nordeste durante alguns meses do 
primeiro semestre do ano, sendo essencial à qualidade da estação 
chuvosa da região. Ela se posiciona mais ao sul, no Nordeste, entre 
o final de março e meados do mês de abril. Às vezes, ela exibe 
uma banda dupla de nuvens. A ZCIT é dependente da temperatura 
da superfície oceânica. Com águas mais aquecidas, há maior 
evaporação e, consequentemente, maior quantidade de vapor 
d’água para ascender e formar nuvens. Diferenças de temperaturas 
superficiais do oceano Atlântico entre as áreas imediatamente 
acima e abaixo do equador influenciam no posicionamento da 
ZCIT, de maneira que, simplificadamente, quando se tem águas 
oceânicas mais aquecidas abaixo do equador em relação às águas 
acima do equador (principalmente se esse aquecimento supera a 
normal climatológica), a ZCIT se posiciona mais favoravelmente às 
chuvas no norte do Nordeste. No estado do Ceará em particular, ela 
exerce influência nas chuvas no período de tempo que se estende 
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de fevereiro a maio. Apesar desse breve período de influência, 
quase 80% da precipitação anual nesse estado geralmente ocorre 
nesse quadrimestre.

A grande cobertura de nuvens da imagem da esquerda, na 
figura 1.4.22, deveu-se à atuação da ZCIT. Na imagem da direita, 
dessa figura, não havia influência da ZCIT. Frequentemente 
associados à ZCIT estão os SCM que costumam produzir aguaceiros.  

No Hemisfério Sul, o sistema meteorológico VCAS se configura 
nas imagens de satélites como uma banda de nuvens de aspecto 
aproximadamente anelar (geralmente com mais nuvens na sua 
parte norte, seguida da porção oeste) devido a uma circulação 
ciclônica (horária), fechada, na alta troposfera e que tem relação 
com o caráter meridional (Norte-Sul) do escoamento médio em 
torno de 200 hPa (em alto nível atmosférico). Esse sistema de 
grande escala se caracteriza por uma baixa pressão (convergência) 
na alta troposfera e alta pressão (divergência) à superfície, no seu 
centro, levando, normalmente, à inibição da formação de nuvens 
nessa região devido à subsidência de ar relativamente frio e 
seco. No sistema, há convergência à superfície (acompanhada de 
ascendência de ar quente e úmido) com divergência em altos níveis, 
nos seus bordos, formando nuvens e originando precipitações no 
seu entorno (daí o formato anelar de nuvens, aproximadamente 
indicado pelos círculos azuis, na figura). No Nordeste, os VCAS são 
mais frequentes no mês de janeiro, mas podem também ocorrer 
antes ou depois desse mês, notadamente em fevereiro.

Figura 1.4.25 - Imagens meteorológicas em tons de cinza, no infravermelho e na telemetria 
HRPT, fornecidas pelo satélite NOAA-12 em 29 de janeiro de 2004, às 4:05 h local (à esquerda) e 
6 de fevereiro de 2004, às 04:09 h local, mostrando, no Nordeste, um VCAS em cada imagem, e 

parte da ZCIT, de forma mais clara, na imagem da direita (com a confluência dos ventos, na ZCIT, 
aproximadamente representada por uma linha de cor azul claro). Fonte: FUNCEME.
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 Existem diferenças quando se observam imagens no 
infravermelho e no visível. Certas nuvens quentes que aparecem 
bem no visível, quase desaparecem no infravermelho. Porém, 
as nuvens muito frias e pouco espessas formadas por delicadas 
texturas fibrosas, de aparência rala, tais como os cirrus, aparecem 
bem no infravermelho, mas podem não aparecer tão bem no visível, 
pois tendem a se apresentar quase translúcidas (não refletindo 
muita luz) nas faixas espectrais utilizadas no visível (Figura 1.4.26). 
Nessa figura, algumas linhas de nuvens sobre o oceano, próximas 
e aproximadamente paralelas à costa do Ceará apareceram 
claramente na imagem no visível e muito pouco no infravermelho, 
indicando tratar-se de nuvens quentes. Alguns altostratus (quase 
translúcidos, porém geralmente mais opacos do que os cirrostratus) 
foram visíveis sobre o oceano e junto à costa noroeste cearense, no 
infravermelho, mas se mostraram pouco visíveis (pouco refletivos) 
na imagem no visível. Alguns tipos de nuvens se mostram muito 
refletivas no visível (aparecendo em branco), mas se revelando em 
tons de cinza, e não brancas, com temperaturas de topo pouco 
frias, no infravermelho. No centro-norte do Ceará, no Rio Grande 
do Norte, no leste da Paraíba e no oceano são visíveis vários 
casos desse tipo. Esses exemplos ilustram algumas diferenças 
que se podem perceber nos dois tipos de imagens (no visível e no 
infravermelho), geradas pelo sensor AVHRR.

Figura 1.4.26 – Imagens meteorológicas AVHRR (telemetria HRPT) de parte do Nordeste brasileiro, 
em tons de cinza, no visível (à esquerda) e no infravermelho (à direita), fornecidas pelo satélite 
NOAA-17 em 16 de janeiro de 2006 às 10:06 h local. Fonte: FUNCEME.
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Na próxima imagem no infravermelho (Figura 1.4.27), 
fornecida por satélite meteorológico operacional da série NOAA, 
foi possível se observar a superfície continental (escura) sem 
cobertura de nebulosidade e com algumas nuvens quentes baixas 
(indistinguíveis na imagem), na região representada pela letra A, e 
áreas de nebulosidade de topos pouco frios (representadas por B 
e C, sendo B menos frias do que C e aparecendo mais escuras do 
que C). As nuvens em C são nuvens médias. Também apareceram 
áreas brancas (muito frias) no centro-sul do Piauí e nos litorais do 
noroeste do Ceará e do Maranhão, que representaram eventos de 
precipitação. Essa imagem bem demonstrou a grande variedade de 
tipos de nuvens, em sistemas meteorológicos diversos, que podem 
ser visualizadas e distinguidas no infravermelho. 

Figura 1.4.27 – Parte de imagem meteorológica AVHRR (telemetria HRPT) do Nordeste brasileiro, 
em tons de cinza, no infravermelho, fornecida pelo satélite NOAA-17 em 27 de abril de 2004 às 9:25 

h local. (A): Região sem nuvens e com algumas nuvens quentes. (B): Região com nuvens de topos 
pouco frios. (C): Região com nuvens de topos mais frios do que as da região B. Fonte: FUNCEME.

Quando se fala em satélites meteorológicos, é comum se 
mencionar as temperaturas de brilho por eles fornecidas. As 
medidas por satélites meteorológicos no infravermelho estão 
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relacionadas às temperaturas de brilho. 
O conhecimento das temperaturas dos topos das nuvens é 

muito importante para se ter ideia das alturas dos topos e para a 
avaliação do potencial de precipitação das nuvens, principalmente 
dos sistemas de tempestades ou de chuvas intensas. Topos altos 
são muito frios e topos baixos são pouco frios. Topos frios podem 
estar associados a chuvas intensas (e granizo, algumas vezes), como 
no caso de cumulonimbus. No entanto, as nuvens cirriformes (que 
são altas) apresentam topos muito frios, normalmente são pouco 
espessas, são formadas por cristais de gelo e geralmente não são 
precipitantes. As temperaturas dos topos de nuvens opacas podem 
ser aproximadamente representadas pelas temperaturas de brilho, 
no infravermelho, medidas em um canal situado em uma janela 
atmosférica, que é uma faixa espectral especial onde a absorção 
da radiação é mínima. No entanto, para nuvens semitransparentes, 
uma aproximação multiespectral é mais apropriada na estimativa 
das temperaturas dos topos, pois as temperaturas de brilho podem 
ser contaminadas por radiâncias que se originam da superfície ou 
de camadas de nuvens mais baixas.

As temperaturas mais frias são observadas nos topos de 
nuvens próximos da tropopausa ou que ultrapassam a mesma. As 
bigornas dos cumulonimbus também apresentam topos bastante 
frios, pois acompanham o nível mais alto dessas nuvens.

As temperaturas dos topos das nuvens podem ser expressas 
pelas temperaturas de brilho fornecidas pelo canal 4 do radiômetro 
AVHRR (tabela 1) que equipa os satélites de órbitas polares da série 
NOAA. As temperaturas reais dos topos não são exatamente iguais 
às temperaturas de brilho, mas se aproximam delas. Contudo, 
apesar desse canal se localizar em uma janela atmosférica, há 
absorção não desprezível pelo vapor d’água na transmitância da 
radiação desde a superfície, ou do topo da nuvem, até a parte 
superior da atmosfera. Porém, quanto mais alto se encontra o 
topo da nuvem, como no caso de um cumulonimbus, menor é a 
absorção da radiação porque o vapor d’água diminui com a altura. 
A distância do topo do cumulonimbus até o topo da troposfera 
pode ser pequena ou mesmo nenhuma, havendo pouco vapor 
d’água para absorver a radiação. Nuvens baixas e mesmo sem 
outras nuvens acima delas podem sofrer mais o efeito da absorção 
da radiação. Também ocorre alguma absorção pelo dióxido de 
carbono atmosférico. Essas são algumas limitações ou fontes de 
erros que são encontradas na estimativa da temperatura de topo de 
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nuvem através do uso apenas do canal 4 do radiômetro AVHRR ou 
de outros canais espectrais similares usados por outros sensores. 

 Em uma imagem realçando as temperaturas dos topos das 
nuvens, no infravermelho, fornecida pelo canal 4 do AVHRR de 
um satélite de órbita polar da série NOAA, foi possível perceber 
que alguns grandes aglomerados de nuvens pertencentes à ZCIT 
e associados a chuvas, se localizaram sobre o oceano e ao norte 
do Nordeste (Figura 1.4.28). As baixas temperaturas de brilho 
foram representadas pelas cores verde, azul e magenta, sendo 
apresentadas nesta última cor as nuvens com as temperaturas de 
topo mais baixas. Deve-se ter certo cuidado, porém, que as nuvens 
cirriformes típicas (que podem precipitar cristais de gelo, que, se 
derreterem, produzem virgas) também podem aparecer nessas 
cores, levando a uma falsa interpretação de ocorrência de chuva 
que alcança a superfície. Para se evitar isso, é preciso conseguir 
diferenciar esses tipos de nuvens, nas imagens. Sobre o continente, 
as temperaturas dos topos das nuvens (em vermelho e laranja), 
na imagem, indicavam, provavelmente, nuvens não precipitantes. 
Entretanto, nuvens com topos não frios também podem, em alguns 
casos, estar relacionadas a chuvas, em geral não intensas. Porém, 
em áreas tropicais, principalmente próximas do equador, podem 
ocorrer chuvas relativamente intensas a partir de nuvens quentes.

 Figura 1.4.28 – Imagem meteorológica colorida, no infravermelho, correspondendo ao canal 4 do 
AVHRR do satélite NOAA-16 e na telemetria HRPT, realçando temperaturas de topos de nuvens, em 

graus Celsius. Fonte: FUNCEME. 
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Se a passagem do satélite NOAA ocorreu durante o dia, torna-
se mais fácil identificar as regiões frias com os tipos de nuvens 
responsáveis por elas, pela comparação da imagem de realce 
das temperaturas dos topos das nuvens com imagem no visível 
fornecida pelo AVHRR (Figura 1.4.29). Essa comparação também 
pode ser feita com imagem, em tons de cinza, no infravermelho, 
além do visível. A distinção entre os cirrus e as demais nuvens de 
topos frios pode ser facilitada através dessa comparação. A presença 
de nuvens cirriformes no céu pode dificultar a identificação mais 
precisa de áreas de precipitação nas imagens de temperaturas dos 
topos das nuvens. Se houver uma área formada somente por cirrus, 
eles serão indicados por temperaturas muito baixas, mas não 
deverão ser confundidos com formações convectivas profundas 
de topos frios e associadas a chuvas. Observe-se, novamente, que 
as imagens no visível algumas vezes exibem mais nuvens do que 
no infravermelho porque elas conseguem detectar mais facilmente 
alguns tipos de nuvens quentes e baixas (compostas apenas de 
gotículas de água líquida) cujas temperaturas de topo diferem 
pouco da temperatura do ar próximo à superfície. Como exemplo, 
as nuvens stratus baixas ou as que se formam junto à superfície 
(nevoeiros e neblinas) podem não aparecer no infravermelho.

Figura 1.4.29 – Imagens meteorológicas na telemetria HRPT (satélite NOAA-17) mostrando parte da 
costa leste do Nordeste, sendo a da esquerda no visível (canal 1 do AVHRR), em tons de cinza, e a da 
direita representando, em cores, as temperaturas dos topos das nuvens no infravermelho (canal 4 
do AVHRR). Chuvas apareceram principalmente sob as áreas em azul e magenta, notadamente no 

litoral de Alagoas e sobre o oceano. Fonte: FUNCEME
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Diversos métodos de estimativas de precipitação por satélites 
meteorológicos foram desenvolvidos nos últimos anos. Alguns 
deles fazem uso das informações fornecidas por imagens no visível 
e no infravermelho, ou só no infravermelho, porém outros utilizam 
apenas as micro-ondas naturalmente emitidas pela superfície 
terrestre ou uma combinação delas com o infravermelho. Já o 
satélite TRMM (Tropical Rainfall Measuring Mission), da NASA e 
da JAXA (Japan Aerospace Exploration Agency), lançado em 1997 e 
que funcionou até 8 de abril de 2015, orbitando a apenas 403 km 
de altura, era dotado de um radar de precipitação. Suas medidas 
de chuva, nos trópicos de nosso planeta, foram muito precisas e 
conseguiram discriminar chuvas convectivas e estratiformes. Esse 
satélite também permitiu saber que regiões do mundo apresentam 
maior número de tempestades convectivas. Com ele, se verificou, 
por exemplo, que a área central dos Estados Unidos e o sudeste da 
América do Sul (englobando principalmente a Argentina) revelam 
uma alta concentração de tempestades convectivas. Uma das 
tempestades mais intensas observada pelo satélite ocorreu no 
norte da Argentina em 30 de dezembro de 1997. Essas áreas exibem 
um grande número de sistemas meteorológicos do tipo Complexo 
Convectivo de Mesoescala (CCM). Um novo satélite (lançado em 
27 de fevereiro de 2014), chamado GPM (Global Precipitation 
Measure), consegue, diferentemente do TRMM, detectar, com 
precisão, chuvas pouco intensas e também cobrir latitudes mais 
altas, não observáveis pelo TRMM. 

Outros métodos de estimativa de precipitação por satélites 
usam parâmetros de microfísica obtidos por satélites para fazer a 
estimativa da precipitação. Há métodos que inferem as taxas de 
precipitação de nuvens convectivas como função do estágio do 
ciclo de vida das mesmas. Contudo, a eficiência dessas diferentes 
metodologias depende dos tipos de precipitação envolvidos e da 
região geográfica em consideração.

 No infravermelho, uma das técnicas está baseada, em 
relação aos topos das nuvens, no uso de temperaturas de brilho 
iguais ou inferiores a 38 graus Celsius negativos para as quais são 
atribuídas determinadas taxas de precipitação para a precipitação 
tropical. Em outro método, a nuvem de chuva convectiva é delineada 
para temperaturas de brilho menores ou iguais a 20 graus Celsius 
negativos. Para cada baixa temperatura de brilho identificada na 
imagem de satélite tem-se uma taxa de precipitação correspondente. 
Nuvens cirrus não precipitantes são discriminadas das partes 
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convectivas precipitantes. Uma temperatura de brilho limiar em 
torno de 65 graus Celsius negativos identifica a região estratiforme, 
de chuva, da bigorna, com taxa de precipitação de dois milímetros 
por hora (considerada um décimo da taxa convectiva média, que 
é de 20 milímetros por hora). Essa técnica consegue estimar a 
precipitação convectiva tropical e a precipitação estratiforme 
produzida sob as bigornas de sistemas convectivos maduros e, 
ainda, em processo de dissipação. As bigornas são constituídas de 
partículas de gelo e neve que, se caírem e encontrarem camadas 
de ar mais quentes, vêm a derreter, formando gotas de chuva. Se 
estas não se transformarem em virgas, elas podem vir a alcançar a 
superfície na forma de chuva (não intensa). Várias outras técnicas 
de estimativa de precipitação por satélites foram desenvolvidas, 
além das mencionadas, e sua precisão tem aumentado ao longo 
do tempo.

A precipitação é frequentemente muito descontínua ao longo 
do espaço. Mesmo redes de pluviômetros podem perder chuvas 
significativas que ocorrem entre um pluviômetro e outro. Redes 
de radares meteorológicos não estão normalmente acessíveis aos 
países menos desenvolvidos.  Vastas áreas oceânicas de nosso 
planeta, sem se considerar as ilhas, são desprovidas de medidas 
de chuva à superfície. Dessa forma, os satélites meteorológicos 
se mostram fundamentais para estimarem a precipitação sobre 
o planeta como um todo, principalmente nas áreas tropicais e no 
Hemisfério Sul. 

Ainda com relação aos furacões e considerando a questão 
das temperaturas dos topos das nuvens e a precipitação, sabe-se 
que na área da parede, compreendendo o círculo em torno do olho 
da tempestade, são formados grandes cumulonimbus e variedades 
de cirrus que apresentam temperaturas de topos muito frias. Essas 
baixas temperaturas são facilmente visualizadas em imagens 
fornecidas por satélites meteorológicos tais como os da série NOAA 
(Figura 1.4.30).

Imediatamente em torno do olho de um furacão se encontra 
a região com ventos e chuvas mais intensas. Cientistas do avião de 
pesquisa meteorológica Hurricane Hunter Reconnaisance Aircraft, 
da NOAA, lançaram uma sonda no interior do furacão Isabel, 
em 2003, obtendo a incrível velocidade instantânea do vento de 
375 quilômetros por hora, uma das mais altas já registradas em 
ciclones tropicais. Esses pesquisadores realizam voos de alto risco 
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nessas tempestades para colherem importantes dados científicos 
que levem a um maior conhecimento dos mecanismos da vida e 
evolução das mesmas.

Mas, como um valioso recurso alternativo aos voos de 
pesquisa meteorológica conduzidos por seres humanos, a 
NASA recentemente colocou em operação um avião robótico 
(não tripulado), do tipo Global Hawk, de alta tecnologia e não 
muito elevado custo de operação. Esse pequeno avião (drone), 
proveniente da Força Aérea norte-americana, serve para sobrevoar 
e estudar, detalhadamente, tempestades tropicais tais como os 
furacões. Tais tipos de tecnologias devem se aliar às espaciais – 
os satélites – para se conseguir melhor compreender os processos 
físicos que geram e regulam as grandes tempestades. O furacão 
Leslie foi o primeiro alvo bem sucedido, desse avião, em um voo 
realizado em 7 de setembro de 2012. 

Pelo menos dois aviões robóticos, carregando instrumentos de 
observação meteorológica diferentes, serão doravante usados pela 
NASA na investigação científica dos furacões, dos condicionantes de 
grande escala (oceanográficos e meteorológicos) e dos processos 
internos que operam nessas formidáveis tempestades. Voos 
tripulados continuarão sendo realizados, porém a tendência de 
utilização de aviões robóticos deverá crescer sobremaneira daqui 
para frente. 

 

Figura 1.4.30 - Imagem meteorológica 
colorida do furacão Isabel, no 
infravermelho, correspondendo ao 
canal 4 do AVHRR do satélite NOAA-16, 
em 08 de setembro de 2003, 13:15 h 
local, e na telemetria HRPT, mostrando 
temperaturas de topos de nuvens (graus 
Celsius), sendo a cor magenta a que 
identifica as regiões mais frias. Fonte: 
FUNCEME.
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Os ciclones que ocorrem em latitudes médias em nosso 
planeta são chamados de ciclones extratropicais. No Hemisfério 
Sul, os ventos à superfície giram no sentido horário em torno dos 
núcleos desses ciclones. Frequentemente, os ciclones extratropicais 
aparecem associados a sistemas frontais e podem se formar, no 
caso do nosso país, principalmente próximo à costa da região Sul, 
notadamente em relação aos estados do Rio Grande do Sul e de 
Santa Catarina. Em imagens de satélites do Hemisfério Sul, eles se 
mostram, inicialmente, no formato aproximado de uma “vírgula” 
invertida, ou seja, a banda de nebulosidade ligada ao sistema 
frontal e que se estende até a região fechada da baixa pressão 
aparece nesse formato, adquirindo posteriormente a forma de 
um gancho, e, finalmente, com bandas de nuvens espiralando em 
torno do centro, na sua maturidade. Diferentemente dos ciclones 
tropicais, o seu centro não forma um olho com uma parede de 
nuvens. Às vezes, eles apenas aparentam apresentar olho como 
dos ciclones tropicais.

Entretanto, desde que existem satélites meteorológicos em 
órbita de nosso planeta, nunca houve um registro tão claro, na 
costa brasileira, de algum fenômeno meteorológico semelhante 
ao Catarina que atingiu, na forma de um furacão, os estados 
de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul no final de março de 
2004, ocasionando perdas econômicas e humanas, mais de 40 
mil construções danificadas, duas embarcações naufragadas, 
três pessoas mortas e sete desaparecidas. Os maiores estragos 
provocados pelo furacão foram verificados no litoral sul de Santa 
Catarina e no litoral norte do Rio Grande do Sul. Ele começou a 
surgir a partir de um ciclone extratropical (que tipicamente se 
forma acima dos trópicos, em zona baroclínica, ou seja, em latitudes 
médias e polares), na fase oclusa, sobre o Atlântico Sul subtropical, 
o que não correspondeu a uma gênese típica de um furacão. Esse 
ciclone extratropical esteve associado a uma frente fria que passou 
pelo país. Resultante de uma baixa pressão desprendida e com 
um ciclo de vida total em torno de oito dias, no dia 26 de março a 
tempestade assumiu características, na sua fase madura, de um 
furacão de categoria 1 na escala de Saffir-Simpson (com estrutura 
espiralada de nuvens, presença de olho e ventos sustentados, 
nessa categoria, entre 119 e 153 quilômetros por hora), no seu 
deslocamento para oeste em direção à costa brasileira. 

Segundo estudos feitos por especialistas brasileiros sobre o 
fenômeno, um processo meteorológico conhecido por Transição 
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Tropical de distúrbios atmosféricos (sistemas baroclínicos se 
transformando em sistemas barotrópicos) associado a uma 
persistente estrutura atmosférica de bloqueio dipolar facilitou 
o desenvolvimento do furacão Catarina. Ventos anômalos de 
leste devido ao bloqueio e o enfraquecimento do fluxo de oeste 
dirigiram a incipiente tempestade em direção ao Brasil. Um 
baixo cisalhamento vertical do vento (pouca variação na direção 
e na velocidade do vento em níveis desde a superfície até a alta 
troposfera), que perdurou durante o fenômeno, também permitiu 
a formação e a continuidade da tempestade como um sistema 
organizado, bem como os fluxos de calor sensível e latente que 
se encontraram acima da média na região. As temperaturas da 
superfície do mar se encontravam ligeiramente abaixo das ideais 
para o desenvolvimento do ciclone, mas a alta instabilidade 
atmosférica e a alta umidade relativa no fluxo de ar próximo do 
Catarina contribuíram para o fortalecimento do mesmo. 

No dia 23 de março, o centro do sistema tempestuoso era 
identificado como uma área de convecção profunda a sudoeste da 
banda de nuvens associada ao sistema frontal que se dirigia para 
sudeste, sobre o oceano. Na medida em que se deslocava em direção 
ao nosso país, o fenômeno Catarina foi se intensificando (devido 
mais à sua estrutura interna do que a forçantes de escala sinótica, 
segundo os estudos especializados sugeriram) e adquirindo uma 
forma espiralada ciclônica. Ele atingiu uma intensidade máxima no 
início de 28 de março, mas enfraqueceu um pouco, antes de atingir 
o continente, no decorrer dessa data. Alguns estudos indicaram, 
baseados em dados de satélites, que o furacão Catarina atingiu 
a categoria 2 na escala Saffir-Simpson, por um curto período de 
tempo, próximo das 3 horas local do dia 28 de março. Porém, os 
desenvolvimentos verticais das maiores nuvens convectivas nele 
observadas, não foram, em geral, consideráveis, assim como não 
se observaram chuvas muito intensas relacionadas ao furacão. Os 
valores de máxima precipitação ocorreram imediatamente após o 
ciclone atingir o continente, enfraquecendo logo em seguida.

O furacão Catarina foi observado por muitos satélites 
meteorológicos graças à grande atenção que ele recebeu dos 
órgãos de meteorologia não só do Brasil, mas do resto do mundo, 
pelo ineditismo que ele representou. A imprensa internacional 
destacou que ele foi o primeiro furacão do Atlântico Sul. Em 25 de 
março de 2004 o fenômeno foi visto por satélite da série NOAA já 
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com aparência semelhante a um furacão, mas ainda classificado 
como uma forte tempestade tropical, pois apresentava ventos 
estimados um pouco inferiores aos encontrados em um furacão da 
categoria 1 (Figura 1.4.31). O centro da tempestade se encontrava 
a cerca de 662 km de Santa Catarina. 

Figura 1.4.31 – Imagem meteorológica em 
tons de cinza, no visível e na telemetria 
HRPT, fornecida pelo satélite NOAA-16 
em 25 de março de 2004 às 14:14 h local, 
mostrando a forte tempestade Catarina 
(parte inferior, próximo ao centro) no 
Atlântico Sul subtropical. Ela se situava 
a oeste da banda de nuvens ligada ao 
sistema frontal (canto inferior direito) que 
esteve associado ao ciclone extratropical 
e que levou à origem do fenômeno 
tempestuoso. Fonte: FUNCEME.

No dia 26 de março de 2004, a tempestade Catarina apareceu 
claramente como um furacão em outra imagem (Figura 1.4.32). 

Figura 1.4.32 – Imagem meteorológica em 
tons de cinza, no visível e na telemetria 
HRPT, fornecida pelo satélite NOAA-16 
em 26 de março de 2004 às 14:00 h local, 
mostrando o furacão Catarina. Fonte: 
FUNCEME



- Satélites meteorológicos: Imagens, aplicações e curiosidades - 99 

Com a ocorrência do fenômeno Catarina, passou-se a ter o 
registro de um furacão em uma região que, aparentemente, era 
completamente isenta da observação de tais tempestades. Outros 
ciclones tropicais, denominados Chapala e Megh, atingiram a 
costa do Iêmen (localizado no sudoeste da Península da Arábia) 
no início de novembro de 2015, representando mais um local 
onde a ocorrência dessas tempestades é rara. Mapas que ilustram 
o aparecimento e a trajetória de furacões mostram uma grande 
densidade deles no oceano Atlântico Norte tropical próximo à 
costa leste dos Estados Unidos, no Mar do Caribe e no Golfo do 
México e, também, no oceano Pacífico tropical oriental ao oeste 
do México (Figura 1.4.33). Nota-se, ainda, que o efeito de Coriolis 
faz com que as trajetórias dos furacões tenham uma tendência de 
adquirir um formato aproximado de um arco a partir do equador. 
Frequentemente, os furacões se deslocam em direção oeste no 
oceano Atlântico Norte tropical e, então, descrevem um arco para 
a direção norte.

Figura 1.4.33 – Trajetórias de 
furacões observados desde 1851. 
No pequeno retângulo, o registro 
do furacão Catarina. Fonte: John 
Nelson, IDV Solutions, EUA.

Como mais um exemplo da importância das informações 
provenientes de satélites na identificação e no monitoramento 
de sistemas meteorológicos que, inclusive, podem vir a provocar 
desastres ambientais no Brasil, algumas imagens de satélites 
permitiram, no mesmo ano do furacão Catarina, porém antes 
da ocorrência do mesmo, a observação de uma rara tempestade 
tropical sobre o Atlântico Sul tropical. Ela ocorreu próximo do 
estado da Bahia, se aproximou de Salvador e causou chuvas 
intensas e ventos moderadamente fortes nessa cidade. A formação 
de grande nebulosidade precipitante nesse sistema meteorológico 
e a intensidade e vorticidade (rotação da massa de ar) do fenômeno 
caracterizaram o mesmo como uma tempestade tropical de 
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pequena intensidade (Figura 1.4.34). Não houve organização da 
convecção ao redor de um olho, como no caso de um típico ciclone 
tropical, nem intensidade dos ventos como a encontrada nessas 
fortes tempestades. Por outro lado, alguns estudos consideraram 
o fenômeno apenas como um caso especial de um vórtice ciclônico 
com o diferencial do desenvolvimento de convecção profunda no 
seu centro. Curiosamente, ele começou a ser chamado de “ciclone 
tropical” Samba, porém esse nome não foi adotado oficialmente 
para esse sistema meteorológico. 

Figura 1.4.34- Imagens meteorológi-
cas do leste do Nordeste, em tons de 
cinza, no visível (AVHRR canal 1), na 
telemetria HRPT e fornecidas pelos sa-
télites NOAA-15, em 19 de janeiro de 
2004, às 05:45 h local (à esquerda) e 
NOAA-12, mesmo dia, às 15:46 h local 
(à direita), mostrando uma tempesta-
de tropical próxima de Salvador, na 
Bahia. Fonte: FUNCEME.

Observa-se que as imagens meteorológicas fornecidas por 
satélites de órbitas polares realmente proporcionam uma visão 
privilegiada da atmosfera e do meio ambiente de nosso planeta 
de forma que muito facilitam o diagnóstico e o monitoramento do 
estado ambiental terrestre no que se refere às nuvens, à circulação 
atmosférica e outras características atmosféricas, e em relação a 
alguns aspectos oceânicos e continentais, também muito mutáveis 
ao longo do tempo. 

Em uma imagem fornecida pelo satélite Terra (Figura 1.4.35), 
foi possível se visualizar o estado de intensa secura (evidenciado 
pela quase completa ausência de apreciáveis áreas de vegetação 
verde, e pelos tons marrons) do solo do norte do Nordeste em 
virtude da seca que assolou a região no período antecedente ao 
da obtenção da imagem. As nuances de variação da cor oceânica 
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junto aos litorais dos estados também se destacaram na imagem, 
bem como o tipo de nebulosidade encontrada sobre o continente, 
tais como os muitos cumulus de bom tempo sobre o semiárido, 
alguns cumulus mais desenvolvidos (alguns dos quais associados 
a chuvas rápidas e leves) em áreas do litoral cearense e do leste 
da Paraíba e de Pernambuco. Apareceram, ainda, interessantes e 
não muito usuais formações de nuvens sobre o oceano e próximo 
à costa leste do norte do Nordeste. 

Figura 1.4.35 – Parte de composição colorida de imagens meteorológicas fornecidas pelo sensor 
MODIS do satélite Terra, em 26 de outubro de 2012, no período da manhã. 

Fonte: NASA EOSDIS Worldview, EUA.

 O satélite Terra também registrou, no mesmo dia da figura 
anterior, outras curiosas e interessantes formações de nuvens sobre 
o oceano Atlântico Sul, ocupando extensas áreas correspondentes 
às latitudes de Angola e da Namíbia, na África (Figura 1.4.36).

Figura 1.4.36 – Composição colorida de 
imagens meteorológicas fornecidas pelo 
sensor MODIS do satélite Terra, corres-
pondente a quatro passagens sucessivas 
do satélite em 26 de outubro de 2012. A 
área do pequeno retângulo à esquerda é 
mostrada em detalhe na próxima figura. 
Fonte: NASA EOSDIS Worldview , EUA.
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O pequeno retângulo da figura anterior correspondeu à área 
mostrada em detalhes (Figura 1.4.37), para melhor apreciação dos 
campos de nuvens formando células de Rayleigh-Bénard. Essas 
células de convecção, de formato aproximadamente hexagonal, 
podem ser abertas ou fechadas. Quando ar aquecido e úmido 
ascende pelos lados da célula, o vapor d’água se condensa 
formando nuvens. A descendência do ar ocorre pelo meio da 
célula. Isso produz ar claro circundado por um anel de nuvens, 
formando a célula aberta. Contudo, quando o ar aquecido e úmido 
ascende pelo meio da célula, o vapor d’água se condensa e forma 
nuvem, com descendência de ar pelas laterais da célula. Isso deixa 
céu limpo em torno da nuvem, formando a célula fechada. Além do 
mais, esses dois tipos de células costumam se formar em conjunto 
resultando em extensos campos de células abertas e de células 
fechadas. Essas células também podem se formar bem próximas 
umas das outras, lado a lado. Células hexagonais são normalmente 
observadas onde a diferença de temperatura entre o oceano e o 
ar é maior do que três graus Celsius e as velocidades do vento são 
menores do que 25 quilômetros por hora.

Células de Rayleigh-Bénard também aparecem em outras 
regiões do globo tais como no oceano Pacífico Sul próximo à costa 
oeste da América do Sul. 

Figura 1.4.37 – Imagem em tons de cinza a partir de composição de imagens meteorológicas 
fornecidas pelo sensor MODIS do satélite Terra em 26 de outubro de 2012, mostrando campos 
de células convectivas abertas de Rayleigh-Bénard (pequeno retângulo, ampliado, por exemplo) 

e células fechadas, sobre o oceano Atlântico Sul, correspondente ao retângulo da figura anterior. 
Fonte: NASA EOSDIS Worldview, EUA.
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Em uma bonita imagem, em alta resolução, registrada pelo 
satélite Terra foi possível apreciar nuvens semitransparentes na 
forma de extensos véus nebulosos próximo da cidade de Fortaleza, 
Ceará (Figura 1.4.38). Várias formações de nuvens cumulus de bom 
tempo (algumas em linhas) também puderam ser visualizadas na 
figura.

Figura 1.4.38 - Parte de composição colorida de imagens meteorológicas fornecidas pelo sensor 
MODIS do satélite Terra, centrada na cidade de Fortaleza (em marrom claro, no litoral), Ceará. 

Fonte: NASA EOSDIS Worldview, EUA.

A curiosa formação meteorológica conhecida por nuvem 
rolo é relativamente rara, principalmente no Brasil. Ela é do tipo 
nuvem cumulus arcus, de baixa altitude, assumindo, geralmente, 
o formato de um longo tubo horizontal. Ela parece rolar em torno 
de seu eixo horizontal. A sua visão a partir do solo é realmente 
espetacular. Frequentemente, a nuvem rolo se localiza na área de 
uma frente de rajadas e é observada na dianteira de uma linha de 
tempestades ou de instabilidade, ou de um sistema frontal (Figura 
1.4.39).
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Figura 1.4.39 – Parte de composição 
colorida de imagens meteorológicas 
fornecidas pelo sensor MODIS, do satélite 
Terra, em que se vê uma longa formação 
de nuvem rolo (indicada pela seta) à 
frente (ao norte) de um sistema frontal e 
na costa brasileira (próximo de Aracruz, 
na faixa litorânea do Espírito Santo, tendo 
passado por Vitória). Fonte: NASA EOSDIS 
Worldview, EUA.

O Parque Nacional Naukluft, de preservação natural, na 
Namíbia, faz parte do vasto deserto costeiro, desse país, banhado 
pelas águas frias da corrente de Benguela, no oceano Atlântico 
Sul. Ele se constitui na maior área de reserva ecológica da África, 
formada por um ambiente inóspito, quente e seco, com uma fauna 
especial que vive nessas condições extremas. Ventos costeiros 
esculpiram inúmeras dunas de areia consideradas umas das mais 
altas do mundo, algumas chegando a 300 metros de altura. Vistas de 
cima, as inumeráveis “ondas” de areia (dunas), de cores alaranjadas 
ou avermelhadas, do Parque Naukluft, parecem um vasto oceano 
não formado por água. 

A paisagem do Parque africano Naukluft lembra a dos 
Lençóis Maranhenses, no Brasil, à diferença da coloração da 
areia e da inexistência de lagos entre as dunas. Em uma imagem 
fornecida pelo satélite Terra (Figura 1.4.40) se pôde apreciar uma 
parte desse parque, totalmente isenta de nuvens, com linhas de 
dunas altas paralelas à costa. O interessante na imagem é que 
havia um sistema meteorológico formado por uma baixa pressão 
atmosférica acompanhada por densa cobertura de nuvens de 
chuva sobre o oceano, junto à costa do Parque Naukluft que é tão 
carente de umidade proveniente de precipitações, como as que 
foram indicadas na imagem de satélite, nas nuvens sobre o oceano. 
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Figura 1.4.40 - Composição colorida de imagens meteorológicas fornecidas pelo sensor MODIS 
do satélite Terra em 8 de novembro de 2012, mostrando parte do Parque Nacional Naukluft, na 

Namíbia. Uma pequena porção de oceano apareceu junto à baía Meobbaai (no centro). Fonte: NASA 
EOSDIS Worldview, EUA.

A ciência da climatologia considera o passado e o presente 
do clima e ajuda a prever futuras variações do mesmo. Nela, 
as informações provenientes dos satélites meteorológicos 
operacionais de órbitas polares se mostram muito valiosas. Os 
dados atmosféricos reunidos ao longo dos vários anos de operação 
dos satélites permitem que se consiga descrever o estado médio da 
atmosfera nesses anos e acompanhar a sua variação ao longo do 
tempo. Mas não só a atmosfera pode ser sondada e monitorada, 
os oceanos também podem ser objeto de estudo dos satélites. O 
clima terrestre demonstra forte dependência da temperatura da 
superfície do mar, e esta variável pode ser estimada pelos satélites 
meteorológicos. 

O clima do norte do Nordeste brasileiro, como já rapidamente 
comentado em relação ao sistema meteorológico chamado 
ZCIT, é extremamente dependente da diferença de temperatura 
superficial das águas do oceano Atlântico tropical entre as regiões 
imediatamente abaixo e acima do equador. Essa região brasileira 
também é dependente da temperatura da superfície do oceano 
Pacífico equatorial a oeste da América do Sul com relação à presença 
dos fenômenos oceânico-atmosféricos El Niño e La Niña. Com a 
atuação de um El Niño típico (ou canônico), as chuvas tendem, em 
geral, a diminuir no norte do Nordeste (principalmente entre o meio 
e o final da sua estação chuvosa principal), pois o fenômeno leva 
a um movimento subsidente (descendente) de ar sobre a região. 
Porém, um El Niño com concentração de águas superficiais mais 
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aquecidas apenas no Pacífico central não é tão efetivo quanto o El 
Niño canônico em reduzir as precipitações no norte do Nordeste. 
Por outro lado, a La Niña típica pode favorecer a pluviosidade 
sobre o norte do Nordeste. Contudo, a La Niña com concentração 
acentuada de águas mais frias no Pacífico central pode dificultar as 
chuvas sobre o norte do Nordeste brasileiro. Também é importante 
ressaltar que as influências desses fenômenos no Brasil e em várias 
áreas do mundo, via teleconexões atmosféricas, dependem das 
intensidades dos mesmos.

 Com a atuação do El Niño, parte do Norte do Brasil também 
tende a ser menos chuvoso. Já o Sul do país pode ser beneficiado 
com mais chuvas. A La Niña também favorece as precipitações no 
Norte, mas pode ajudar a ocorrência de secas no Sul do Brasil. Dessa 
forma, uma boa previsão e caracterização desses fenômenos, com 
a ajuda das informações dos satélites e de outras fontes (boias no 
mar com sensores de temperatura à superfície e em profundidade, 
por exemplo), se revelam muito importantes para as regiões 
brasileiras citadas. 

A temperatura da superfície do mar (abreviadamente 
chamada de TSM, ou Sea Surface Temperature – SST, em inglês) pode 
ser estimada a partir de algoritmos que usam as temperaturas de 
brilho registradas por alguns canais (3, 4 e 5) do radiômetro AVHRR. 
O método mais utilizado é chamado de “multicanal” (multi-channel, 
em inglês). Porém, há outros tais como o método conhecido como 
“Variação de Bernstein” (usado no período noturno), o “janela 
tripla” (triple-window, em inglês) e o “não-linear” (nonlinear SST, em 
inglês). Este último é função do método multicanal.

Como exemplo de estimativa de temperatura da superfície 
do mar, foi possível observar uma variação espacial relativamente 
grande da temperatura oceânica superficial em uma imagem 
colorida obtida pelo método multicanal a partir de uma imagem do 
canal 4 e uma do canal 5, do sensor AVHRR, provenientes de uma 
passagem de um satélite meteorológico de órbita polar da série 
NOAA (Figura 1.4.41). Essa variação pode ser apreciável mesmo em 
áreas tropicais, em que as águas tendem a ser predominantemente 
aquecidas, também dependendo da época do ano. Em vermelho, se 
destacaram as temperaturas mais elevadas. As nuvens apareceram, 
nessa imagem, em tons de cinza e em branco, pois a temperatura 
da superfície do mar é obtida apenas nas áreas sem nuvens. Foi 
registrado também, na imagem, junto à costa leste do Nordeste, 
um segmento de arco de nuvens pertencente a um VCAS que atuou 
na região na época da obtenção da imagem.
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Figura 1.4.41 – Temperatura da superfície do mar 
do oceano Atlântico Tropical obtida a partir de ima-
gens nos canais infravermelhos do sensor AVHRR, 
fornecidas por um satélite meteorológico de órbita 
polar da série NOAA, em uma passagem noturna do 
satélite durante o mês de janeiro. Não foi mostrada 
toda a área observada pelo satélite. Em vermelho 
apareceram temperaturas de 28 graus Celsius e 
ligeiramente acima, e em amarelo temperaturas de 
25 graus Celsius. Fonte: FUNCEME.

A temperatura da superfície do mar também foi estimada 
por satélite NOAA em relação à imagem da Figura 1.4.31 que 
mostra a forte tempestade Catarina. Em vermelho apareceram as 
águas superficiais mais quentes, localizadas ao norte da grande 
tempestade (Figura 1.4.42).

Figura 1.4.42 – Temperatura da superfície do mar na região em torno da tempestade Catarina 
fornecida pelo satélite NOAA-16 em 25 de março de 2004 às 14:14 h local. As águas mais quentes 

apareceram em vermelho. Fonte: FUNCEME.
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O método multicanal de cálculo da temperatura da superfície 
do mar também pode ser utilizado para estimativas da temperatura 
da superfície de grandes corpos hídricos (naturais ou artificiais). 
Essa estimativa é importante porque esses corpos hídricos têm 
influência no microclima da região em que estão inseridos. Extensas 
superfícies de espelhos d’água de grandes lagos ou reservatórios 
podem apresentar uma alta evaporação da água aumentando o 
conteúdo de umidade do ar, o que pode vir a produzir um aumento 
da precipitação local. A taxa de evaporação da água depende da 
temperatura superficial da água do corpo hídrico, daí a importância 
da estimativa dessa temperatura para estudos de microclimas 
existentes nas proximidades do corpo. A temperatura da superfície 
do lago ou reservatório depende da hora do dia, da época do ano, 
da profundidade do corpo hídrico e de outros fatores. Na figura 
1.4.43, pôde-se observar uma diferença de cerca de um grau Celsius 
entre as seções a montante (local em que a água que chega do rio 
começa a se acumular) e a jusante (junto à parede) do reservatório 
Sobradinho. Próximo à parede (barragem), a temperatura se 
mostrou menor. No entanto, perceberam-se algumas áreas mais 
quentes e outras mais frias, ao longo do reservatório, que é um 
dos maiores lagos artificiais do mundo e que abriga uma usina 
hidrelétrica.

A temperatura do ar próxima do corpo hídrico também pode 
sofrer alterações com o aumento da umidade do ar ocasionado 
pelo fenômeno da evaporação e também com as modificações no 
regime de ventos locais em virtude da formação de circulações de 
brisas. A brisa de lago surge graças à diferença de temperatura 
entre a superfície do lago ou reservatório e o solo próximo a ele, 
devido ao ciclo diurno de aquecimento da superfície terrestre, 
especialmente sob céu claro, podendo gerar uma circulação 
atmosférica local. Assim, geralmente durante o período da tarde, 
no solo mais aquecido do que a água, pode ocorrer ascendência 
de ar úmido. Nesse caso, há fluxo de ar superficial do lago para a 
terra, e em altitude o fluxo se verifica no sentido inverso. Na região 
da frente da brisa, sobre a terra, pode ocorrer formação de nuvens 
cumulus que, se atingirem desenvolvimento suficiente, podem vir 
a precipitar. Esse tipo de brisa também pode ser observado, por 
meio de imagens fornecidas por satélites, ao longo das margens 
de rios caudalosos. Nesse caso, se vê o rio e suas margens sem 
nuvens, com linhas de nebulosidade acompanhando a sinuosidade 
do rio, sobre o terreno próximo, nos dois lados do curso d’água.
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Figura 1.4.43 – Imagem da temperatura superficial (Celsius) das águas do reservatório de 
Sobradinho, na Bahia, obtida a partir de imagens nos canais infravermelhos do sensor AVHRR 
fornecidas pelo satélite meteorológico NOAA-16, em 13 de outubro de 2004, às 14:22 h local, e 
pelo método multicanal. Os números representam as temperaturas da água em alguns pontos 

específicos. Fonte: FUNCEME. 

 Os canais 1 (visível) e 2 (infravermelho próximo) do 
radiômetro AVHRR que equipa os satélites meteorológicos de 
órbitas polares das séries NOAA e Metop têm sido usados desde 
longo tempo (principalmente os da série NOAA, por ser mais antiga) 
na caracterização da cobertura global de vegetação verde sobre 
as superfícies continentais, através do IVDN (Índice de Vegetação 
por Diferença Normalizada), ou, como é mais conhecido, o NDVI 
(Normalized Difference Vegetation Index), em inglês. Esse índice, 
que infere a presença e o estado da vegetação verde, se baseia 
apenas na diferença de refletância da vegetação nos dois canais 
espectrais. A vegetação verde reflete pouco no canal 1 e mais 
no canal 2. A diferença observada entre as refletâncias de cada 
elemento da cena observada traduz o grau de cobertura superficial 
da vegetação. Porém, o índice também pode ser calculado apenas 
usando-se os counts digitais dos canais 1 e 2 sem convertê-los para 
refletâncias. 

 Na climatologia, é importante o conhecimento da 
distribuição e da densidade de ocupação do solo pela vegetação, 
pois esta tem influência no ciclo hidrológico e no ciclo do carbono. 
A vegetação pode apresentar grande variação sazonal e interanual, 
dependente da variação climática. No semiárido do Nordeste, por 
exemplo, o estado da vegetação é diretamente dependente da 
qualidade da estação chuvosa anual e também da época do ano 
(vindo a secar nos meses de muito baixa pluviosidade). Além disso, 
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uma intensa remoção da vegetação pelo homem pode ter impactos 
no clima local e, dependendo da escala espacial, até mesmo no 
clima regional ou global. O cálculo do IVDN e de sua anomalia 
(diferença em relação a um determinado período de observação, 
como, por exemplo, a diferença entre o IVDN de certa época de 
um ano e o IVDN, da mesma época, de anos anteriores) mostra-
se, portanto, muito útil no monitoramento climático, pois uma das 
variáveis reguladoras do clima é a vegetação.

 Em uma imagem de IVDN gerada a partir de imagens AVHRR 
fornecidas por um satélite de órbita polar da série NOAA, foi possível 
distinguir a cobertura vegetal desde o Ceará até o nordeste do Pará 
(Figura 1.4.44). As manchas em verde escuro (alto valor de IVDN) 
no noroeste do Maranhão e nordeste do Pará corresponderam 
a florestas tropicais pluviais (ombrófilas densas) com árvores de 
copas altas, formando uma cobertura vegetal fechada. As pequenas 
manchas em verde mais escuro, no Ceará, indicaram serras com 
florestas úmidas (vestígios de Mata Atlântica), cujo exemplo de 
maior destaque foi o Maciço de Baturité, próximo de Fortaleza e 
do litoral cearense (também mais verde, em setembro, que foi a 
época de obtenção da imagem). A cor magenta claro (baixo valor de 
IVDN) representou áreas mais secas e com muito pouca vegetação 
verde, algumas delas se encontrando em processo de degradação 
ambiental (incluindo desertificação). As áreas com nebulosidade 
apareceram em branco. Como o IVDN utiliza um canal espectral 
no visível e outro muito próximo do visível, ele não pode ser 
determinado em áreas cobertas por nuvens. Em vista disso, para 
se evitar as nuvens na obtenção do IVDN, muitas vezes são feitas 
composições de imagens provenientes de passagens em dias 
diferentes e próximos entre si.

Figura 1.4.44 – Parte de uma imagem de 
IVDN obtida a partir de imagens no canal 
visível e no canal infravermelho próximo, 
fornecidas pelo satélite NOAA-17. As áreas 
em tom verde mais escuro corresponderam 
àquelas com maior cobertura vegetal verde. 
As nuvens apareceram em branco. Fonte: 
FUNCEME.
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No estado do Ceará, o ano de 2004 foi excepcionalmente 
muito chuvoso durante o mês de janeiro (pré-estação chuvosa 
local) e fevereiro, que corresponde ao início da estação chuvosa 
cearense. Nesse ano, os meses de março e abril (os mais chuvosos, 
climatologicamente), e maio, ficaram abaixo da média histórica, 
mas junho ficou acima da média. Em 2005, choveu praticamente 
de forma regular, no estado, somente em março e maio. Em junho 
desse ano, choveu um pouco acima da média apenas em parte do 
litoral em torno de Fortaleza e no Maciço de Baturité (ao sul de 
Fortaleza). O ano de 2006 se situou próximo da média. Em junho 
desse ano, choveu um pouco acima da média somente no litoral, 
no Maciço de Baturité e na região jaguaribana (nordeste do estado). 
Os meses de junho e, principalmente, o de julho são caracterizados 
por baixos totais de precipitação no Ceará. Em julho de 2004 choveu 
acima da média na região da Ibiapaba (noroeste), litoral, Baturité, 
centro e sul do estado. Os meses de julho de 2005 e 2006 ficaram 
abaixo da média. O IVDN de agosto desses anos, sobre o estado do 
Ceará, com cada um deles tendo sido obtido a partir de uma única 
passagem de satélite da série NOAA, reproduziu razoavelmente 
bem a quantidade observada de precipitação nos sete primeiros 
meses do ano, considerando-se a resposta da vegetação à umidade 
do solo proporcionada pela chuva. O ano de 2005, caracterizado 
por pouca pluviosidade nos meses iniciais do ano, se mostrou, 
no mês de agosto, com menor cobertura de vegetação verde do 
que os dois outros anos, que foram mais chuvosos. Além disso, a 
cobertura vegetal também acompanhou aproximadamente bem a 
distribuição espacial da chuva, em cada caso. (Figura 1.4.45).

Figura 1.4.45 – IVDN do estado do Ceará obtido a partir de imagens fornecidas por satélites da série 
NOAA. As áreas em tom verde mais escuro corresponderam àquelas com maior cobertura vegetal 

verde. Agosto de 2004 (à esquerda), agosto de 2005 (no centro) e agosto de 2006 (à direita). 
Fonte: FUNCEME.
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A densa floresta tropical pluvial, ombrófila, distribuída em 
torno do rio Xingu, um importante afluente do rio Amazonas, entre 
o sul do Pará e o norte do Mato Grosso, pôde ser visualizada em 
outra imagem de IVDN também gerada a partir de imagens AVHRR 
fornecidas por um satélite de órbita polar da série NOAA (Figura 
1.4.46). A imagem foi obtida no mês de junho. O período do ano 
menos chuvoso do sul do Pará e do Mato Grosso compreende 
o trimestre junho a agosto. Imagens semelhantes e mais atuais 
podem ser comparadas com essa imagem para se poder verificar 
o nível de desmatamento da região, resultante da expansão das 
fronteiras agrícola e pecuária e, ainda, do processo de crescimento 
urbano local. Dessa forma, se consegue monitorar, grosso modo, 
a variação da cobertura vegetal dos importantes biomas Amazônia 
e cerrado.  
 

Figura 1.4.46 – Parte de uma imagem de IVDN mostrando principalmente o Mato Grosso, obtida a 
partir de imagens no canal visível e no canal infravermelho próximo, fornecidas pelo satélite NOAA-

17 em 16 de junho de 2005. As áreas em tom verde escuro, notadamente em torno do rio Xingu 
(parte superior direita), corresponderam àquelas cobertas por florestas densas. Fonte: FUNCEME.

Como se pode perceber facilmente, as imagens fornecidas 
por satélites meteorológicos operacionais de órbitas polares 
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tais como os da série NOAA e Metop e os produtos derivados 
dos counts digitais, refletâncias ou temperaturas de brilho que 
formam essas imagens são muito importantes, dentro das suas 
limitações (dependentes de suas resoluções espaciais e temporais), 
para estudos (pesquisas) e atividades operacionais nas áreas 
do tempo e do clima, na meteorologia. Outras aplicações além 
daquelas envolvendo apenas a atmosfera terrestre e referentes 
aos oceanos e continentes, como em alguns exemplos mostrados 
anteriormente, também já foram desenvolvidas e utilizadas pela 
comunidade científica internacional. No caso da cobertura vegetal, 
não somente o IVDN, mas outros índices de vegetação tais como 
o IVD (Índice de Vegetação por Diferença), ou, em inglês, DVI 
(Difference Vegetation Index), que é calculado como o IVDN sem, 
no entanto, se considerar sua normalização, o IVM (Índice de 
Vegetação Melhorado), ou, em inglês, EVI (Enhanced Vegetation 
Index), que é uma versão aperfeiçoada do IVDN, notadamente 
aplicado ao sensor MODIS, e vários outros índices, também já 
foram deduzidos dos counts ou das refletâncias que compõem as 
imagens, e aplicados, globalmente, no monitoramento remoto da 
vegetação, também usando-se satélites geoestacionários.

Também podendo ser obtida a partir das refletâncias medidas 
pelos satélites, a FCV (Fração de Cobertura de Vegetação), ou, em 
inglês, FVC (Fractional Vegetation Cover), corresponde à fração de 
área horizontal de um píxel, da imagem de satélite, que é coberta 
por vegetação verde. Ela representa uma medida horizontal da 
densidade de vegetação fotossinteticamente ativa, sendo um pouco 
menos sensível do que o IVDN à contaminação do píxel por efeitos 
de refletância do solo. Ela geralmente é calculada em função do 
próprio IVDN, mas também pode ser dada em função do IVD. Além 
disso, a FCV (que assume valores entre zero, representando o solo 
nu, e 1, representando o solo completamente vegetado) pode ser 
apresentada na forma de imagem, que se apresenta semelhante à 
imagem de IVDN. Ela pode ser obtida a partir de satélites da série 
NOAA e Metop, entre outros.

Outra importante variável ambiental, que se constitui num 
dos parâmetros fundamentais da física dos processos da superfície 
continental, é a TSC (Temperatura da Superfície Continental), ou, em 
inglês, LST (Land Surface Temperature). Ela se refere à temperatura 
da parte superficial do solo nu e da cobertura vegetal continental, 
e é o resultado do estado termodinâmico de equilíbrio ditado pelo 
balanço de energia entre a atmosfera, a superfície e a subsuperfície, 
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e a eficiência pela qual a superfície transmite energia radiante para 
a atmosfera. Essa temperatura é muito importante nos modelos 
numéricos atmosféricos e pode ser inferida a partir de dados no 
infravermelho fornecidos por satélites meteorológicos.

A TSC estimada por satélite é uma temperatura aparente, 
pois o satélite mede a radiância traduzida numa temperatura de 
brilho do topo da atmosfera. Porém, se o sensor do satélite opera 
numa parte do espectro eletromagnético onde a atmosfera é quase 
transparente (como no caso dos canais 4 e 5 do sensor AVHRR), 
com uma menor interferência da atmosfera sobre a radiação 
proveniente da superfície, o acesso à estimativa da temperatura 
da superfície continental é mais facilitado. Assim mesmo, o efeito 
atmosférico sobre a radiância não é desprezível. Ocorre certa 
atenuação da radiação eletromagnética nas regiões termais 
envolvendo esses canais, um pouco mais com referência ao canal 
5 do AVHRR. 

Muito utilizado pela comunidade científica internacional 
na geração de produtos de satélites meteorológicos, o método 
chamado TJD (Técnica da Janela Dividida), ou SW (Split Window, 
em inglês), utiliza o princípio da absorção diferencial quando são 
empregados dois ou mais canais de satélites correspondendo a 
diferentes transmissões atmosféricas da faixa de radiação em 
consideração (em comprimentos de ondas próximos). Assim como 
na inferência da TSM, essa técnica pode ser utilizada na estimativa 
da TSC. Na TJD a variável observada é expressa em termos de uma 
combinação linear dos canais utilizados. Ela corrige, em parte, os 
efeitos atmosféricos e aqueles devido à emissividade da superfície. 
Em relação a esse último aspecto, as diferenças de emissividade 
superficial são suavizadas ao se usar satélites que não são de alta 
resolução espacial tais como os da série NOAA e Metop. 

Conhecendo-se as temperaturas de brilho fornecidas pelos 
canais 4 e 5 do AVHRR, pode-se encontrar, semiempiricamente 
e com muito pouca sofisticação matemática, temperaturas para 
típicas emissividades de solos nus e para típicas emissividades de 
solos cobertos por vegetação. Com isso, a TSC pode ser dada pela 
soma dessas temperaturas com uma ponderação proporcional à 
FCV1.

Há um relacionamento contextual entre a TSC e o IVDN, 
traduzido por uma variação da TSC com a presença de vegetação. 

1 - Uma descrição pormenorizada desse método simples, porém pouco conhecido, pode ser encon-
trada em: KERR, Y. H. et al. Land Surface Temperature retrieval techniques and applications: case of 
the AVHRR. In: Quattrochi, D. A.; Luvall, J. C. Thermal remote sensing in land surface processes. Boca 
Raton: CRC Press, 2004. cap. 2, p. 45.
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2 - Detalhes podem ser encontrados em: SANDHOLT, I.; RASMUSSEN, K.; ANDERSEN, J. A simple in-
terpretation of the surface temperature/vegetation index space for assessment of surface moisture 
status. Remote Sens. Environ., Amsterdam, v. 79, n. 2, p. 213-224, 2002.

Mesmo em condições secas, um maior IVDN tende a implicar numa 
menor TSC. Numa distribuição bidimensional das variáveis TSC e 
IVDN, com o IVDN no eixo horizontal e a TSC no eixo vertical (espaço 
TSC-IVDN dos píxeis que formam as duas imagens), a inclinação da 
reta de ajuste linear à nuvem de píxeis dessa distribuição reflete 
as variações da resistência da superfície à evapotranspiração e a 
disponibilidade de umidade do solo, de forma que nas condições 
mais secas a inclinação é maior (maiores diferenças entre as 
TSC) e nas mais úmidas é menor (menores diferenças entre 
as TSC). A inclinação do relacionamento entre a TSC e o IVDN é, 
então, controlada pela umidade do solo e pela FCV. Baseado 
nesse relacionamento entre a TSC e o IVDN, o ISTV (Índice de 
Seca Temperatura-Vegetação), ou, em inglês, TVDI (Temperature-
Vegetation Dryness Index), tem sido usado para caracterizar o 
estado geral de umidade do conjunto solo-vegetação. O ISTV 
está relacionado à umidade superficial do solo, sendo esta a sua 
principal fonte de variação. Matematicamente, ele é dado por 
diferenças de TSC, em que o valor máximo de TSC, no modelo 
triangular desse índice, corresponde ao ajuste linear anteriormente 
mencionado2. Enquanto o IVDN cresce, a temperatura superficial 
máxima diminui. O índice apresenta valor igual a 1 na condição seca 
(disponibilidade limitada de água) e valor igual a zero na condição 
úmida (máxima evapotranspiração e ilimitada disponibilidade 
hídrica). O interessante é que ele permite uma descrição por píxel 
das condições gerais de umidade superficial do solo. O modelo 
trapezoidal do ISTV é um pouco mais sofisticado do que o triangular 
porque nele a TSC mínima também é dada por um ajuste linear.

Numa área relativamente pequena, com cerca de 57 km de 
lado, localizada no Sertão semiárido cearense, no centro-sul do 
estado, e compreendendo partes dos municípios de Acopiara, Jucás, 
Iguatu, Cariús e Saboeiro, foram gerados o IVDN, a TSC e o ISTV a 
partir de imagens fornecidas pelo satélite NOAA-17 (Figura 1.4.47). 
Nas imagens retratando essas variáveis, foi possível perceber os 
píxeis (na forma de pequenos quadrados) que as formaram. As 
imagens AVHRR a partir das quais elas foram obtidas estavam 
isentas de nuvens. 

Em muitos produtos relativos à superfície continental e 
derivados de imagens produzidas por satélites meteorológicos, 
é interessante que não haja nuvens ou que sejam utilizados 
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algoritmos computacionais, chamados “máscaras de nuvens”, 
que bloqueiam os píxeis contendo nuvens. A elaboração dessas 
máscaras não representa tarefa simples, pois às vezes não é fácil 
determinar se um píxel está “contaminado” por nuvem ou não. 
Nos casos da TSC e do ISTV também é interessante que não sejam 
utilizados píxeis compreendendo corpos hídricos, pois o cálculo 
da TSC não é apropriado para estimar a temperatura superficial 
hídrica e o ISTV é adequado apenas para o conjunto solo e 
vegetação (os corpos hídricos podem ser confundidos com áreas 
muito úmidas). A mancha cinza e branca que apareceu na imagem 
de IVDN identificou o Açude Trussu, no município de Iguatu. Esse 
açude apareceu como uma área muito úmida na imagem de ISTV, 
conforme foi alertado anteriormente. Observou-se, em geral, que 
as áreas mais vegetadas apresentaram TSC mais baixas e umidades 
superficiais dos solos mais altas. Valores altos de IVDN tendem a 
estar relacionados a umidades do solo mais altas, mas em certos 
casos a vegetação pode permanecer verde mesmo sofrendo 
déficit hídrico. Assim, o IVDN não é o índice mais adequado para o 
monitoramento do estado da umidade superficial. Por outro lado, 
o ISTV consegue mostrar áreas relativamente úmidas onde o IVDN 
não se encontra alto. Porém, deve-se ter cuidado no fato de que 
o satélite faz uma média sobre a radiância total do píxel, que no 
caso das séries NOAA e Metop têm em torno de um quilômetro de 
lado, no nadir. Um píxel pode não ser formado somente por solo 
nu, ou apenas vegetação, ou uma mistura de ambos, mas pode 
conter solo nu, vegetação e água em diferentes proporções, o que 
influencia no valor do ISTV sobre o mesmo, sendo a água contida 
nos corpos hídricos o fator que prejudica (superestimando) o valor 
da informação do índice, se ela não for identificada e considerada.

Figura 1.4.47 – IVDN (à esquerda), TSC (no meio), em graus Celsius, e ISTV (à direita, mais úmido em 
azul), para uma área de 57 km de lado, no centro-sul do Ceará, englobando partes dos municípios 
de Acopiara, Jucás, Iguatu, Cariús e Saboeiro, deduzidos a partir de imagens fornecidas pelo satélite 
NOAA-17 em 16 de janeiro de 2006, às 10:05 h local. Fonte: o autor (tese de Doutorado).
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Outro produto de satélite meteorológico que tem sido muito 
utilizado no exterior e no Brasil, e que já foi ilustrado anteriormente 
com relação ao satélite Suomi NPP, diz respeito à identificação de 
focos de calor (correspondentes às mais altas temperaturas de 
brilho do canal 3, dos satélites da série NOAA, por exemplo), que 
podem representar possíveis queimadas ou incêndios florestais. 
A radiação térmica emitida pelo fogo alcança intensidade de pico 
próxima do comprimento de onda central do referido canal 3. 
O produto tem se revelado de extrema valia no monitoramento 
operacional de focos de queimadas e de incêndios florestais 
detectados pelos satélites sobre a Amazônia, o Cerrado, a Caatinga 
e outros importantes biomas do nosso país. Como o território 
brasileiro é muito grande, o uso das informações de satélites no 
acompanhamento de queimadas e incêndios florestais se mostra 
fundamental para nortear os programas governamentais de 
combate e controle desses eventos que tantos prejuízos trazem 
para o meio ambiente e para o homem. O fogo empobrece o solo 
ao destruir a camada fértil da terra e destrói também a flora e a 
fauna. A combustão de biomassa causa poluição atmosférica, 
através da emissão de gases e partículas de aerossois, modificando 
a composição química do ar e afetando os processos de microfísica 
e dinâmica de formação de nuvens. Alterando a qualidade do ar, 
a fumaça produzida pelo fogo nas matas e florestas pode causar 
danos à saúde das pessoas (principalmente no sistema respiratório) 
e atrapalhar o funcionamento dos transportes terrestres e aéreos.

A fumaça emitida por grandes queimadas pode ser facilmente 
visualizada, por cobrir extensas áreas, em composições coloridas 
imitando as cores naturais, na resolução espacial de 250 metros, 
dos satélites Terra e Aqua (Figura 1.4.48). Nessa figura, apareceu 
parte do estado do Pará e do Amazonas e uma porção do norte 
do Mato Grosso. Muita fumaça se localizou nas proximidades da 
BR-163 e da cidade Novo Progresso (perto do centro da imagem), 
no Pará. Segundo registros do CPTEC/INPE, foram detectados 
por satélites 37.892 focos de calor no Pará, 40.577 focos no Mato 
Grosso e 13.012 focos no Amazonas, no mês de agosto de 2012, 
o que representa números muito elevados. As fumaças, nessa 
imagem, apresentaram, visualmente, certa semelhança com as 
nuvens semitransparentes mostradas na figura 1.4.38, apesar 
de ser possível perceber suas origens a partir da superfície. As 
colunas de fumaça alcançam alturas elevadas, sendo desviadas, 
em determinada altitude, pelo vento predominante (no mesmo 
sentido), mais intenso. 
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Figura 1.4.48 – Composição colorida (bandas 1, 4, 3 do sensor MODIS), satélite Aqua, em 25 de 
agosto de 2012, mostrando plumas de fumaças produzidas por diversas queimadas na Amazônia. 
As nuvens apareceram em branco e a vegetação em verde. Fonte: NASA EOSDIS Worldview, EUA.

Segundo o INPE, que monitora queimadas e incêndios no 
Brasil há mais de duas décadas, trabalhos de validação de campo 
indicaram que uma frente de fogo com pelo menos cerca de 30 
metros de extensão por um metro de largura pode ser detectada 
por satélites da série NOAA. Em relação a satélites geoestacionários, 
a detecção só é possível com, no mínimo, um pouco mais que o 
dobro da frente de fogo mencionada. Porém, como a resolução 
espacial dos satélites da série NOAA é de pelo menos 1 km por 1 
km, a frente de fogo mencionada será identificada como tendo a 
área do píxel. Assim, é possível que um píxel identificado como um 
foco de calor possa conter, na realidade, uma pequena queimada 
com o tamanho mínimo indicado (ou um pouco maior), algumas 
pequenas queimadas com esse tamanho mínimo (ou um pouco 
maior), ou mesmo uma queimada grande que ocupe toda a área 
do píxel. Se uma queimada for muito extensa ela pode ocupar mais 
de um píxel.

Em se tratando de cidades, principalmente das grandes 
metrópoles, os satélites meteorológicos operacionais também 
podem contribuir para a sua observação. “Ilhas urbanas de calor” 
podem ser identificadas e monitoradas por satélites meteorológicos. 
As cidades são geralmente mais quentes do que as áreas rurais 
que a envolvem. Devido a esse aquecimento relativo, as cidades 
(principalmente as maiores) se mostram como ilhas (ou fontes) de 
calor. 

Nas áreas não urbanas, grande parte da energia solar 
absorvida pela superfície evapora a água (umidade) ao nível do 
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solo, resultando em um resfriamento local. As áreas cobertas por 
vegetação também ajudam a regular a temperatura do ar. Nas 
cidades, onde há maior predomínio de construções, pavimentações, 
etc., ocorre menor resfriamento evaporativo e maior absorção da 
radiação solar, contribuindo para o aumento da temperatura da 
superfície e do ar imediatamente acima dela. Felizmente, os ventos, 
quando não são barrados ou desviados por obstáculos artificiais 
ou naturais, podem reduzir o contraste de temperaturas entre as 
cidades e suas vizinhanças não urbanizadas.

Em imagens infravermelhas termais (canal 4 ou 5 do AVHRR, 
por exemplo), isentas de nuvens, as cidades aparecem como 
manchas mais escuras (mais quentes) do que suas vizinhanças. 
Evidentemente, quanto maior é a cidade, maior é a área dessa 
mancha e quanto maior é o efeito de ilha de calor, mais escura 
aparece a mancha.

A estimativa da velocidade e da direção do vento representa 
outro produto de satélite de excepcional importância na observação 
da atmosfera e na melhor compreensão dos movimentos de ar 
no contexto de sua circulação global. Como exemplo de obtenção 
desse produto, o recentemente lançado satélite Metop-B conseguiu 
registrar, com boa precisão, a circulação dos ventos em torno do 
centro da tempestade Sandy, anteriormente mencionada, próximo 
à costa leste norte-americana, através do seu radar ASCAT (Figura 
1.4.49). 

Figura 1.4.49- Direção e velocidade dos ventos em torno do centro da tempestade Sandy estimados 
pelo radar ASCAT do satélite Metop-B, em 29 de outubro de 2012, às 15:30 TU. Fonte: EUMETSAT, 

KNMI (Royal Netherlands Meteorological Institute) Copyright © 2016 EUMETSAT. 

De fato, apenas com o pequeno número de exemplos 
dados, observa-se que as imagens e os produtos derivados das 
imagens fornecidas por radiômetros e diversos outros sensores 
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que equipam os satélites meteorológicos operacionais de órbitas 
polares se revestem de elevada importância e larga aplicabilidade 
nas geociências, da qual a ciência da meteorologia faz parte.  

 
2. Satélites meteorológicos geoestacionários

Diferentemente dos satélites de órbitas polares, os satélites 
geoestacionários são aqueles que descrevem órbitas circulares 
(com excentricidade zero), na altura do equador de nosso planeta 
(inclinação orbital zero), e com seus períodos orbitais iguais ao 
período de rotação da Terra. Essas órbitas são também chamadas de 
geossíncronas. Dessa forma, o satélite permanece aparentemente 
estacionado sobre um mesmo ponto da superfície terrestre. Para 
isso, ele precisa estar a 35.786 km de altitude, o que corresponde 
a uma distância de aproximadamente três diâmetros da Terra. A 
velocidade orbital do satélite é de 11.069 quilômetros por hora. 
Situado a uma grande distância da Terra, o satélite geoestacionário 
observa sempre o mesmo “disco” terrestre completo voltado para 
ele (cerca de 33% da superfície esférica planetária, chamado de “full 
disk”, em inglês). Correntemente, 5 ou 6 satélites são posicionados 
em intervalos regulares em volta do equador para cobrir todo o 
planeta. Para serem posicionados corretamente em órbita, os 
foguetes lançadores inserem os satélites nas órbitas planejadas, de 
transferência geoestacionária, a partir das quais eles são elevados, 
posteriormente, para suas posições geoestacionárias finais.

Para receber dados e imagens de um satélite meteorológico 
geoestacionário, que deve estar acima do horizonte do local de 
recepção, basta uma antena fixa, parabólica, apontando para o 
mesmo. Já um satélite de órbita polar necessita de uma antena que 
movimente o seu prato refletor acompanhando a rápida passagem 
do satélite pelo céu. Um satélite de órbita da série NOAA, por 
exemplo, cruza o espaço sobre o território brasileiro (de norte a sul 
ou ao contrário) em apenas cerca de 15 minutos de tempo. 

Os satélites geoestacionários ocupam o anel (ou cinturão) 
orbital geoestacionário chamado de “órbita de Clarke” em 
homenagem ao famoso e prolífico escritor britânico de ficção 
científica Sir Arthur C. Clarke que, em outubro de 1945, publicou 
o artigo técnico “Extra-terrestrial Relays – Can Rocket Stations Give 
World-wide Radio Coverage?” (Retransmissões Extraterrestres – 
Podem Estações-Foguetes Fornecer Cobertura Global de Rádio?, em 
tradução livre), no periódico “Wireless World” (Mundo sem Fio, em 
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tradução livre), em que foi proposta a órbita geoestacionária para 
a comunicação global. Mas, na realidade, a primeira proposição 
sobre satélites geoestacionários foi feita pelo próprio Arthur Clarke 
um pouco antes desse artigo, na sua “Carta ao Editor” intitulada 
“Peacetime Uses for V2” (Usos em Tempos de Paz para o V2, em 
tradução livre), publicada na edição de fevereiro de 1945 do mesmo 
periódico, na página 58. Então, em 19 de agosto de 1964, quase 
20 anos após a notável visão futurística de Clarke, foi lançado o 
Syncom 3 – o primeiro satélite de órbita geoestacionária, um satélite 
experimental de comunicação, colocado sobre o equador e a 180 
graus de longitude sobre o oceano Pacífico. Esse satélite permitiu 
a primeira cobertura de televisão, ao vivo, dos Jogos Olímpicos de 
1964, em Tóquio, no Japão. Em 6 de abril de 1965, foi lançado o 
Intelsat 1, conhecido por “Early Bird”, o primeiro satélite comercial, 
geoestacionário, de comunicação. Ele permaneceu estacionado em 
28 graus de longitude Oeste sobre o oceano Atlântico. 

 Ainda com relação à órbita de Clarke, um detalhe curioso (e 
um tanto assustador) é que, vez por outra, alguns asteroides cujas 
órbitas cruzam muito perto a de nosso planeta podem passar por 
dentro desse grande cinturão orbital. Tal foi o caso, por exemplo, 
do asteroide 2012 KT42 que passou a cerca de 14.000 km acima 
da superfície terrestre em 29 de maio de 2012. E em 5 de fevereiro 
de 2011 o asteroide 2011 CQ1 passou a apenas 5.480 km acima 
da superfície da Terra. Felizmente, esses asteroides eram muito 
pequenos (entre três a dez metros de diâmetro, no caso do 2012 
KT42, e entre dois e três metros de diâmetro, no caso do 2011 
CQ1). Porém, em 15 de fevereiro de 2013 o asteroide 2012 DA14 
que passou a 27.700 km da superfície de nosso planeta tinha cerca 
de 45 metros de comprimento. Vê-se, portanto, que o cinturão 
dos satélites geoestacionários pode ser atravessado por corpos 
espaciais naturais do nosso sistema solar que se aproximam muito 
de nosso planeta. O meteoro que explodiu, espetacularmente, 
brilhando intensamente nos céus de Chelyabinsk Oblast, Rússia, 
em 15 de fevereiro de 2013, representou um desses corpos celestes 
que acabou entrando na atmosfera terrestre. Foi estimado, para 
ele, um diâmetro de 20 metros.

 Em 7 de dezembro de 1966 foi lançado o ATS-1 (Applications 
Technology Satellite, número 1), o primeiro satélite geoestacionário 
transportando uma câmera preto e branco que fez imagens, 
experimentalmente, a cada meia hora de intervalo e numa 
resolução espacial em torno de três quilômetros, da cobertura 
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de nuvens do disco terrestre voltado para o satélite. Em 22 de 
dezembro de 1966 esse satélite capturou a primeira imagem da 
Terra e da Lua vistas aparentemente lado a lado. Com o satélite 
ATS-1 se verificou os benefícios ganhos no acompanhamento dos 
fenômenos meteorológicos em intervalos de tempo curtos, tais 
como o deslocamento de sistemas frontais, a evolução de processos 
convectivos, etc., o que é possível com os satélites geoestacionários 
e mais difícil de conseguir com os de órbitas polares, a não ser 
que se disponha de um número grande deles em operação. Em 
virtude disso, o Dr. Suomi entusiasticamente declarou, na época: 
“Agora as nuvens se movem e não o satélite”, pois os satélites de 
órbitas polares conseguem fazer apenas um “instantâneo” da área 
observada no momento da passagem desse tipo de satélite sobre 
a área em consideração demorando algumas horas para passar 
novamente sobre a mesma área.

Entretanto, foi o satélite ATS-3, lançado em 5 de novembro 
de 1967 e correspondendo a uma versão maior dos ATS anteriores, 
o primeiro satélite geoestacionário que forneceu, ainda que 
experimentalmente, imagens regulares para uso meteorológico 
(também em cores, por três meses, nesse caso) da cobertura de 
nuvens do nosso planeta (Figura 2.1). As primeiras imagens globais 
coloridas foram provenientes desse satélite, pois ele era sensível 
às cores vermelho, azul e verde, do espectro eletromagnético, 
necessárias para se gerar imagens resultantes de composições 
coloridas. O primeiro vídeo colorido do planeta Terra feito a partir 
de imagens geradas por esse satélite, situado a 35.888 km acima da 
América do Sul, foi realizado em 18 de novembro de 1967. Um dos 
autores desse vídeo foi o Professor Verner E. Suomi, anteriormente 
citado.

Figura 2.1 – Imagem colorida 
fornecida pelo satélite meteorológico 
operacional geoestacionário ATS-3 
em 18 de novembro de 1967, às 
12:03 h local brasileira. A América do 
Sul apareceu no centro da imagem. 
Fonte: Schwerdtfeger Library, CIMSS, 
SSEC, University of Wisconsin-
Madison, EUA.
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O sucesso do programa ATS (que findou no ATS-3) levou a 
NASA à criação da série SMS (Synchronous Meteorological Satellite) 
especificamente destinada à observação atmosférica. O satélite 
SMS-1 foi lançado em 17 de maio de 1974 e colocado no plano do 
equador, no meridiano 45 graus Oeste, sobre o oceano Atlântico. Ele 
possuía o radiômetro VISSR (Visible Infrared Spin Scan Radiometer), 
funcionando no visível e no infravermelho, que fornecia imagens 
durante o dia e a noite da cobertura de nuvens sobre a Terra. Esse 
instrumento foi resultado de projeto conceitual do Dr. Suomi. Com 
esse tipo de satélite, ficou realmente mais fácil o monitoramento 
de eventos meteorológicos extremos tais como os furacões. Foi 
facilitado o monitoramento (e a previsão da evolução) de sistemas 
de tempo em geral, já que a alta frequência temporal de observação 
de uma mesma área permitia se verificar melhor a dinâmica da vida 
dos sistemas. Passou a ser possível se acompanhar de forma mais 
efetiva o desenvolvimento de sistemas meteorológicos do tipo 
SCM, e outros, em atuação na nossa atmosfera. Complementando 
a cobertura espacial do território norte-americano pelo SMS-1, em 
1975 foi colocado em operação o SMS-2 a 135 graus Oeste, sobre 
o oceano Pacífico. 

2.1 A série geoestacionária operacional GOES

Em 1975, mais precisamente em 16 de outubro desse ano, foi 
lançado, pelos EUA, o satélite geoestacionário operacional GOES-
1 (Geostationary Operational Environmental Satellite, número 
1), o primeiro da série GOES, pertencente à NOAA. O satélite era 
essencialmente idêntico aos da série SMS, também possuindo o 
radiômetro VISSR. Ele foi inicialmente posicionado sobre o oceano 
Índico para obter dados para o programa de pesquisa da atmosfera 
chamado GARP (Global Atmospheric Research Program), porém 
foi movido, mais tarde, para o oceano Pacífico para substituir o 
SMS-2. Posteriormente, foram lançados os satélites GOES-2 (que 
substituiu o SMS-1) e GOES-3, idênticos ao GOES-1. O GOES-3 foi 
posicionado sobre o oceano Índico para substituir o GOES-1. A 
seguir, se encontra reproduzida a primeira imagem fornecida por 
um satélite GOES (Figura 2.1.1).
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Figura 2.1.1 – Primeira imagem meteorológica 
fornecida pelo satélite GOES-1, datada de 25 
de outubro de 1975, 16:45 TU. A América do 
Sul aparece no centro. Fonte: NOAA Photo 
Library, NOAA in Space Collection, Department 
of Commerce, EUA. 

Em 1979, durante o projeto norte-americano de estudos de 
tempestades e de sistemas de mesoescala conhecido pelo nome de 
SESAME (Severe Environmental Storm and Mesoscale Experiment), 
dois satélites GOES trabalharam sincronizados para produzir 
imagens a cada três minutos de intervalo com o fim de tentar 
melhor compreender e prever o desenvolvimento de eventos de 
tempo severos, tais como as tempestades.

O satélite geoestacionário GOES-4, lançado em setembro 
de 1980, proporcionou um avanço importante na observação 
meteorológica através da obtenção de dados quantitativos de 
perfis verticais atmosféricos de temperatura e de umidade, um 
produto meteorológico típico dos satélites de órbita polar da série 
NOAA. Esse satélite era dotado do radiômetro VISSR acrescido de 
um sondador atmosférico para os perfis. Ele também podia obter 
imagens no infravermelho mostrando o conteúdo de vapor d’água 
atmosférico, que permitiu um maior conhecimento da circulação 
atmosférica revelando alguns movimentos (aproximadamente 
retilíneos, curvos ou em rotação) em áreas claras onde nuvens 
não eram visíveis. Imagens da concentração do vapor d’água da 
atmosfera tinham sido pela primeira vez geradas, no final de 1977, 
pelo satélite meteorológico geoestacionário europeu Meteosat-1. O 
GOES-4 foi colocado na altura do equador sobre o oceano Pacífico 
e no meridiano 135 graus Oeste. Em virtude disso, ele passou a 
ser chamado de Goes-Oeste. Em maio de 1981 foi lançado o 
GOES-5 que foi colocado a 75 graus Oeste sobre o continente sul-
americano. Este satélite passou a ser chamado de GOES-Leste. Em 
anos posteriores a série seguiu até o GOES-7. Essa nomenclatura, 
em que o satélite sobre o oceano Pacífico foi chamado de Goes-
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Oeste e aquele sobre o oeste da América do Sul de GOES-Leste, 
continuou a ser usada no seguimento de toda a série.

Nessa época, era costume se fazer fotos polaroides das telas 
dos monitores dos equipamentos de recepção e tratamento de 
imagens de satélites para se registrar as imagens meteorológicas 
que apareciam nas telas. Em uma dessas imagens se pôde ver, 
atingindo o México (Península de Iucatã), o furacão Gilbert (1988) 
cuja intensidade foi superior a do furacão Katrina (2005), ficando 
apenas inferior a do furacão Wilma (2005) (Figura 2.1.2).

Figura 2.1.2 – Antiga imagem meteorológica, 
em foto polaroide, fornecida por satélite GOES, 
usando-se o Sistema de Tratamento de Imagens 
(SITIM), desenvolvido pelo INPE. A seta indica o 
grande furacão Gilbert, em 16 de setembro de 
1988. Fonte: FUNCEME.

Em outra antiga imagem GOES foi possível ver a cobertura 
de nuvens sobre várias áreas do território brasileiro (Figura 2.1.3). 
Esse tipo de imagem não era obtido na frequência de tempo que se 
consegue hoje em dia (a cada 15 minutos de intervalo, por exemplo), 
mas num período de tempo bem maior, dificultando o melhor 
acompanhamento da evolução dos sistemas meteorológicos. A foto 
polaroide, em papel fotográfico pequeno, também não apresentava 
as facilidades de uso e análise que as modernas imagens digitais 
oferecem.

Figura 2.1.3 – Antiga imagem meteorológica do 
Brasil registrada em foto polaroide, usando-se 
o SITIM, e fornecida pelo satélite GOES-Leste 
em 14 de janeiro de 1989, às 7:00 h local. 
Fonte: FUNCEME.
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Do GOES-8 (lançado em abril de 1994) até o GOES-12 
(lançado em julho de 2001), a chamada “nova geração GOES”, 
alguns aperfeiçoamentos tecnológicos foram introduzidos de 
forma a melhorar a qualidade das imagens e dos produtos 
atmosféricos, oceânicos e terrestres derivados desses satélites, 
que proporcionaram, entre outras coisas, melhores previsões de 
eventos de tempo severos e de tempos curtos de vida (de poucas 
horas ou apenas algumas dezenas de minutos de duração), 
ajudando a salvar pessoas e animais, preservar propriedades e 
beneficiar interesses econômicos e ambientais. Em 2006, o GOES-
10 foi movido para o meridiano 60 graus Oeste cobrindo a América 
do Sul e tendo ótima visibilidade do território brasileiro, mas foi 
desativado em 30 de novembro de 2009. Em seguida, o GOES-12 
cumpriu o mesmo papel do GOES-10 em 60 graus Oeste e, portanto, 
observando bem o Brasil. Esse satélite passou a observar a América 
do Sul de forma regular a partir de 18 de maio de 2010. 

O satélite GOES-13 (satélite da quarta geração GOES) foi 
lançado em maio de 2006 substituindo o GOES-12 como GOES-Leste 
(vendo bem a América do Sul) em outubro de 2012. O GOES-14 foi 
lançado em junho de 2009, permanecendo numa órbita de reserva 
no meridiano 105 graus Oeste (Figura 2.1.4), vendo a América do 
Sul próxima ao bordo do imageamento. O GOES-15, lançado em 
março de 2010, funciona como o atual GOES-Oeste.

Figura 2.1.4 – Concepção artística de um 
satélite da série GOES-N/O/P (GOES-13 ao 
GOES-15) em órbita da Terra. Fonte: NASA, 
NOAA, U.S. Department of Commerce, EUA. 
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O radiômetro multiespectral, dos satélites GOES, responsável 
pelas imagens no visível e no infravermelho da cobertura de 
nuvens, da superfície continental e dos oceanos é um instrumento 
multicanal que mede a energia solar refletida e a energia radiante 
térmica que são provenientes da atmosfera e da superfície de nosso 
planeta. Ele funciona em apenas cinco canais (Tabela 2), sendo um 
no visível (resolução espacial de um quilômetro no nadir) e quatro 
no infravermelho (resolução de quatro quilômetros no nadir).

Canal Comprimento de onda 
(micrômetros)

VIS 0,52 – 0,71
IV 3,73 – 4,07

VAP 5,80 – 7,30
IV 10,20 – 11,20
IV 13,00 – 13,70

Tabela 2 – Características dos canais espectrais (VIS – Visível, IV – infravermelho e VAP – vapor 
d’água) do radiômetro gerador de imagens que equipa os satélites GOES-N/O/P (GOES-13 ao GOES-

15). Fonte: NASA, NOAA, U.S. Department of Commerce, EUA. 

Nesses satélites, o radiômetro sondador multicanal, com 
um canal no visível, sete em ondas longas, cinco em ondas médias 
e seis em ondas curtas, fornece dados da distribuição vertical 
atmosférica da temperatura e da umidade. As áreas de sondagem 
perfazem 10 km por 10 km. Com esses radiômetros também é 
possível se estimar a temperatura da superfície terrestre e dos 
topos das nuvens. Assim como os dados de sondagem vertical dos 
satélites meteorológicos de órbita polar da série NOAA e Metop, as 
informações obtidas a partir dos sondadores verticais dos satélites 
meteorológicos geoestacionários da série GOES representam 
importantes dados de entrada para vários modelos numéricos 
computacionais de previsão do tempo que são processados em 
diversas instituições que trabalham com meteorologia em várias 
partes do mundo (inclusive no Brasil), aumentando a precisão da 
previsão.

Imagens do disco de nosso planeta permitem que se tenha 
uma visão geral espetacular e muito informativa sobre a atmosfera 
em constante movimento e transformação sobre os continentes 
e oceanos do nosso planeta. As imagens que destacam o vapor 
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d’água são particularmente interessantes na observação da 
distribuição da umidade atmosférica e de seu transporte em 
larga escala. Essas imagens tornam possível se obter uma precisa 
avaliação da dinâmica da circulação atmosférica da média e da 
alta atmosfera. O vapor d’água e as nuvens altas absorvem a 
radiação eletromagnética situada na banda infravermelha entre 
6 e 7 micrômetros que, por isso, é utilizada pelos satélites para a 
detecção, em especial, do vapor d’água. A superfície terrestre e as 
nuvens baixas são obscurecidas nessa banda. Nela, a atmosfera 
se apresenta praticamente opaca na presença do vapor d’água e 
transparente se o ar está seco.

 As imagens infravermelhas do vapor d’água indicam em 
tons claros as regiões úmidas e em tons escuros as regiões secas. 
As correntes de jato de altos níveis (correntes estreitas de ventos 
velozes, entre massas de ar de temperaturas diferentes, de grande 
extensão horizontal, que ocorrem próximas da tropopausa, e 
que afetam o tempo meteorológico), podem aparecer, nessas 
imagens, nas regiões de forte contraste entre os tons escuros e os 
tons cinzas e/ou brancos. As áreas claras, nas imagens de vapor 
d’água, além de retratarem alguns tipos de nuvens, representam 
maior quantidade de vapor na média e na alta troposfera (entre 
aproximadamente 850 hPa e 250 hPa) e regiões de ascendência de 
ar, enquanto que as áreas escuras, com menos vapor d’água, são 
indicativas de movimentos descendentes de ar.

Massas de ar muito frio, no entanto, podem aparecer em 
tons claros em imagem de vapor d’água (Figura 2.1.5). Na figura 
em consideração, a região úmida (em cinza) e com nuvens de topos 
frios (áreas brancas), chamada ZCOU (Zona de Convergência de 
Umidade), é visível, sobre o Brasil, como a faixa clara que vai desde 
o Amazonas até a Bahia e se estendendo pelo oceano Atlântico 
vindo a culminar numa área de baixa pressão originando um 
ciclone extratropical (em formato espiral). Este último obtém sua 
energia, basicamente, dos contrastes horizontais de temperaturas 
que existem na atmosfera. Seus ventos mais fortes são 
encontrados próximos da tropopausa. Os ciclones extratropicais 
geralmente cobrem e afetam uma região geográfica maior do que 
os ciclones tropicais, tal como aconteceu com a supertempestade 
Sandy, conforme mencionado anteriormente. Enquanto os 
ciclones tropicais têm núcleos quentes, os ciclones extratropicais 
apresentam núcleos frios, ou seja, logo acima da superfície a 
temperatura diminui da periferia para o centro do ciclone.
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Figura 2.1.5 – Imagem global do vapor 
d’água fornecida pelo satélite GOES-Leste 
(GOES-13) em 12 de dezembro de 2011, 
às 11:45 TU. A ZCOU é visível, no Brasil, 
terminando, no oceano Atlântico, em um 
ciclone extratropical (estrutura em espiral 
de nuvens no canto inferior direito). Fonte: 
SSEC, University of Wisconsin-Madison, 
EUA.

 
Em relação aos satélites meteorológicos geoestacionários, 

como se costuma colocar várias imagens uma em sequência da 
outra, no processo chamado de “animação”, torna-se mais fácil 
acompanhar a rápida dinâmica dos sistemas meteorológicos. 
Quando são animadas, as imagens no canal do vapor d’água 
mostram o transporte de umidade na média e na alta atmosfera. 
A partir disso, a direção e a velocidade dos ventos podem ser 
estimadas na parte superior da troposfera.

Em outra imagem realçando o vapor d’água atmosférico foi 
possível se vislumbrar nitidamente um grande VCAS (indicado por 
uma linha curva desenhada sobre a imagem) atuando sobre o 
Nordeste brasileiro (Figura 2.1.6). Vários aglomerados de nuvens 
convectivas apareceram nos bordos norte e oeste (tais como no 
Ceará, Piauí, Maranhão, Tocantins e no oeste da Bahia) dessa 
circulação ciclônica de altos níveis. 

Figura 2.1.6 – Parte de imagem no vapor 
d’água, em tons de cinza, fornecida pelo 
satélite GOES-12 em 18 de janeiro de 
2012, às 15:00 h local, mostrando um 
VCAS (ou VCAN), aproximadamente re-
presentado por uma linha curva, sobre o 
Nordeste Brasileiro e Minas Gerais. Fon-
te: DSA (Divisão de Satélites e Sistemas 
Ambientais), CPTEC/INPE.
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As composições coloridas globais, de imagens diurnas, 
também são cientificamente interessantes possibilitando a 
visualização da dinâmica dos sistemas meteorológicos e de algumas 
características dos oceanos e das superfícies continentais tais 
como: cor oceânica, presença de vegetação, neve, fumaça, nuvens 
de poeira, etc. (Figura 2.1.7). Nessa imagem, se observou que o 
norte da América do Norte e o Ártico se encontravam com muitas 
nuvens, neve e gelo, no inverno setentrional. Nuvens associadas 
à ZCIT se localizavam sobre o oceano Atlântico junto aos litorais 
dos estados do Norte e do Nordeste do Brasil. Muitas nuvens (em 
branco e cinza) podiam ser vistas em quase todo o nosso país. Elas 
eram escassas apenas no leste do Nordeste e em parte do Sudeste.

 
Figura 2.1.7 – Imagem global colorida, fornecida pelo satélite GOES-13 em 7 de fevereiro de 2011,  

às 17:45 TU, abrangendo as Américas do Norte, Central e do Sul e pequena porção da África. Fonte: 
NOAA-NASA GOES Project, EUA. 

Em uma imagem no infravermelho fornecida por satélite 
GOES abrangendo a América do Sul, parte da América Central e 
algumas áreas dos oceanos Atlântico e Pacífico, se pôde observar, 
em grande escala, diversos sistemas meteorológicos atuando 
sobre a região (Figura 2.1.8). Tal como no caso das imagens no 
infravermelho advindas dos satélites meteorológicos de órbitas 
polares, em branco apareceram os topos frios dos aglomerados de 
nuvens, muitos dos quais associados a eventos de chuva. Em cinza 
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claro foram visíveis os sistemas formados por nuvens médias e em 
cinza mais escuro as nuvens baixas e com temperaturas de topo 
pouco frias. Se as nuvens aparecem em tons brancos intensos, elas 
são nuvens altas ou de grande desenvolvimento vertical. Se elas 
aparecem mais escuras, estão próximas à superfície ou são pouco 
desenvolvidas verticalmente, com topos pouco frios. Além disso, 
no infravermelho, as nuvens estratiformes têm, como no visível, 
uma aparência predominantemente plana, em geral se estendendo 
bastante espacialmente.

Figura 2.1.8 – Parte de imagem global, em tons de cinza, no infravermelho (canal 4), fornecida pelo 
satélite GOES-13, mostrando em destaque a América do Sul e referente a 13 de maio de 2010, às 

14:45 TU. Fonte: Kousky’s Lecture n. 3 – Curso de Meteorologia Sinótica; NOAA, Department of 
Commerce, EUA. 

Porém, além das imagens são também muito importantes 
os produtos meteorológicos tais como os índices de instabilidade 
atmosférica e a água precipitável total, gerados por satélites 
meteorológicos. Os índices de instabilidade são empíricos, 
baseados em perfis verticais de temperatura, umidade e vento. Eles 
sintetizam características atmosféricas em situações de convecção, 
indicando as regiões com potencial de precipitação, incluindo a 
predição de tempestades e chuvas intensas. Os índices podem 
apresentar variações regionais. A água precipitável total expressa a 
quantidade de água que poderia ser obtida se todo o vapor d’água 
contido numa coluna de atmosfera de secção transversal horizontal 
unitária, desde a superfície terrestre até o topo da atmosfera, se 
condensasse e precipitasse. Há uma determinada correlação entre 
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a quantidade de precipitação apresentada por um evento de chuva 
e a água precipitável nas massas de ar relacionadas à formação 
dessa chuva. 

Em um exemplo de estimativa de água precipitável total feita 
pelo satélite GOES-12, para quase toda a América do Sul, se pôde ver 
um maior valor dessa variável em torno do equador e abrangendo 
a área de atuação da ZCIT (Figura 2.1.9). Nuvens convectivas mais 
desenvolvidas e nuvens altas, em branco, e nuvens baixas ou pouco 
desenvolvidas verticalmente, em tons de cinza, também puderam 
ser vistas nessa figura.

Figura 2.1.9 – Estimativa de água precipitável total, em milímetros, fornecida pelo satélite GOES-12, 
para 18 de abril de 2011, centrada em torno de 5:00 TU. Fonte: CIMSS, 

University of Wisconsin-Madison, EUA.

  
O satélite meteorológico geoestacionário GOES-15 foi o 

terceiro e último satélite da série GOES-N/O/P (cada satélite com 
uma vida útil, esperada, de 10 anos). Essa série começou com o 
satélite GOES-13, que foi deslocado, em 2012, para 75 graus de 
longitude oeste, funcionando como GOES-Leste, com o GOES-14 
mantendo sua posição em 105 graus de longitude oeste, como 
satélite de reserva. Engenheiros da NOAA, Boeing e ITT Exelis 
corrigiram, remotamente, problemas que, em setembro de 2012, 
apareceram no GOES-13 tanto na geração de imagens quanto na 
sondagem da atmosfera. O GOES-14 já ia substituir o GOES-13 
como GOES-Leste, quando os engenheiros controladores norte-
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americanos conseguiram restaurar o satélite GOES-13 à sua plena 
operacionalidade. 

A série GOES-N/O/P trouxe avanços, em relação à nova 
geração GOES, na precisão da navegação (geolocalização) e 
no registro das imagens. Isso levou a uma menor oscilação na 
visualização das animações de imagens, permitindo a obtenção 
de melhores produtos tais como ventos e vetores de movimento 
atmosférico. O GOES-15 substituiu o GOES-11 em 6 de dezembro 
de 2011 como GOES-Oeste, no 45º aniversário de lançamento do 
satélite ATS-1.

No dia em que passou a operar no lugar do GOES-11, o 
satélite GOES-15 obteve sua primeira imagem infravermelha como 
satélite geoestacionário operacional GOES-Oeste (Figura 2.1.10). Na 
imagem, as nuvens foram colorizadas segundo suas temperaturas 
de topos (e a partir de um determinado limiar) como uma indicação 
dos seus desenvolvimentos convectivos, que traduz a capacidade 
de produção de chuva.

 
Figura 2.1.10 – Parte da primeira imagem infravermelha do satélite GOES-15 como GOES-Oeste, 

obtida em 6 de dezembro de 2011, às 15:45 TU, mostrando temperaturas de topos de nuvens (as 
cores quentes correspondendo às temperaturas mais baixas) e a costa sudoeste dos EUA. Fonte: 

NOAA, Department of Commerce, EUA. 

Na próxima imagem (Figura 2.1.11), que também representa o 
realce das temperaturas de topos de nuvens, porém sobre a América 
do Sul e utilizando o satélite GOES-Leste (GOES-13), foi possível ver 
nuvens de chuva (em vermelho claro, com temperaturas próximas 
de 55 graus Celsius negativos) associadas a uma frente fria sobre 
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o norte do Rio Grande do Sul. Eventos de chuvas (principalmente 
visualizados em vermelho) puderam também ser observados em 
outras regiões do Brasil e em países vizinhos ao nosso. Um grande 
CCM no centro da Bolívia apresentou temperaturas muito frias 
(próximas de 70 graus Celsius negativos, em vermelho escuro). 
Geralmente as temperaturas mais frias aparecem no centro dos 
sistemas, rodeadas por temperaturas não tão frias. A ZCIT (com 
vários aglomerados de nuvens de topos frios) apareceu ao norte 
do Amapá e aproximadamente paralela ao equador.

Figura 2.1.11 – Imagem meteorológica da 
América do Sul realçando as temperaturas dos 
topos das nuvens (a partir de 15 graus Celsius 
negativos) e obtida a partir de imagem no 
infravermelho fornecida pelo satélite GOES-13 
em 23 de novembro de 2012 às 08:45 TU. 
Fonte: INMET.

Em março de 2010, um sistema meteorológico extratropical 
de baixa pressão, semelhante a um ciclone tropical, apresentando 
circulação fechada em torno de um “olho”, foi visível no oceano 
Atlântico Sul em imagens fornecidas pelo satélite GOES-12 (Figura 
2.1.12). Ele foi acompanhado de chuvas intensas e ventos fortes 
(mas sem atingir a magnitude dos ventos encontrados nos 
furacões) e apresentou vida relativamente curta. Diferentemente 
do furacão Catarina, o fenômeno foi menos intenso e não adentrou 
no território brasileiro. Ele começou como um ciclone extratropical 
que se transformou num ciclone subtropical junto à costa da 
região Sul. Os ciclones subtropicais são aqueles que apresentam 
características extratropicais e tropicais e, em vista disso, são 
também chamados de ciclones híbridos. Eles geralmente são 
precedidos por ciclones extratropicais. 

O fenômeno meteorológico de março de 2010 foi inicialmente 
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identificado como a tempestade tropical 90Q, posteriormente 
como 90SL (onde SL corresponde à referência South Atlantic basin, 
ou bacia do Atlântico Sul, e “L” significa Low, ou baixa pressão 
em inglês), recebendo, finalmente, o nome Anita, no Brasil, em 
homenagem à famosa heroína brasileira Anita Garibaldi (1821-
1848). Esse ciclone subtropical foi visto no dia 9 de março próximo 
do litoral brasileiro entre Santa Catarina e o Rio Grande do Sul. Em 
seguida, a tempestade se deslocou para sudeste, sobre o oceano. 
Após três dias de existência, ela enfraqueceu e foi absorvida por 
uma frente fria de latitudes médias.

Figura 2.1.12 – Imagens no canal 1 (visível) da tempestade tropical 90Q/90SL/Anita fornecidas pelo 
satélite GOES-12. Elas correspondem a recortes de imagens globais. A imagem da esquerda se 
refere a 9 de março de 2010, 16:30 h local. A imagem do meio é do dia 11 de março de 2010, às 
16:00 h local, e a da direita de 12 de março de 2010, às 10:30 h local. Fonte: DSA/CPTEC/INPE. 

Voltando novamente um pouco no tempo, em 23 de fevereiro 
de 2006 foi observada outra tempestade tropical (com ventos 
estimados de 100 quilômetros por hora) no oceano Atlântico Sul, a 
cerca de 966 km a sudeste do Rio de Janeiro, mas que logo veio a se 
dissipar provavelmente devido, principalmente, ao cisalhamento 
do vento. O uso de imagens e informações provenientes de 
satélites meteorológicos certamente contribuiu para a mais 
fácil identificação e, também, o monitoramento de fenômenos 
atmosféricos como esses. É possível, então, que outros fenômenos 
semelhantes tenham passado despercebidos, próximo ao litoral 
brasileiro, na era anterior à existência dos satélites meteorológicos 
em órbita do nosso planeta.

O satélite GOES-12 também mostrou, em outra ocasião, um 
sistema de tempo severo que provocou ventos fortes e queda 
de granizo de apreciável tamanho na cidade de Porto Lucena, no 
noroeste do Rio Grande do Sul, perto da fronteira com a Argentina 
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(Figura 2.1.13). Na imagem, foi possível observar, mesmo no 
canal do vapor d’água, a estrutura granulosa de aglomerados de 
cumulonimbus (em tons brancos mais claros) que se formaram 
na região. Muitos veículos e construções foram danificados nessa 
tempestade, pelos efeitos das fortes rajadas de vento e pelo 
granizo, além de várias pessoas feridas sem gravidade. Outras 
cidades gaúchas também foram atingidas, com diversos prejuízos 
materiais, por esse sistema meteorológico que se desenvolveu e 
se propagou ao longo do estado, durante algumas horas. Chuvas 
intensas e grande incidência de relâmpagos e raios associados 
aos cumulonimbus com topos muito frios ocorreram por quase 
todo o Rio Grande do Sul, no período de atuação desse sistema 
meteorológico, mais comum, na região, do que os ciclones 
extratropicais.

O granizo se forma no interior dos cumulonimbus. As 
gotículas de água na nuvem vêm a formar cristais de gelo, no seu 
congelamento. Quando estes se tornam suficientemente grandes, 
começam a precipitar em direção à base da nuvem. Gotículas de água 
líquida super-resfriadas se agregam ao granizo em precipitação, 
aumentando o seu volume. Fortes correntes ascendentes de ar 
dentro da nuvem elevam esse granizo para partes mais altas, até 
que ele volte a cair. Nessa queda, mais gotículas super-resfriadas se 
juntam ao granizo aumentando ainda mais o seu volume e massa. 
Ocorre um momento em que o seu peso é suficiente para nada 
mais deter a sua queda e, então, acontece a chuva de granizo, que 
atinge a superfície se o granizo não derreter totalmente durante a 
queda.

Figura 2.1.13 – Parte 
de imagem da América 
do Sul, mostrando a 
região Sul do Brasil, 
fornecida pelo satélite 
GOES-12, no canal 
infravermelho que 
realça o vapor d’água, 
em 18 de setembro de 
2012, às 19:45 h local. 
O pequeno retângulo 
destaca aglomerados 
de cumulonimbus que 
provocaram chuva, 
ventos e granizos 
no noroeste do Rio 
Grande do Sul. Fonte: 
DSA/CPTEC/INPE.  
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A próxima geração de satélites geoestacionários GOES trará 
novas e importantes capacidades de observação meteorológica e 
climática. Em outubro de 2016 se prevê o lançamento do primeiro 
satélite dessa nova geração, chamado GOES–R (Geostationary 
Operational Environmental Satellite – R), numa missão de 
colaboração entre as agências NOAA e NASA, devendo o programa 
se estender, com o GOES-S e o GOES-T até o lançamento e a 
operação do satélite GOES-U.

O satélite GOES-R será dotado de seis diferentes instrumentos 
para monitorar o nosso planeta. Dados colhidos a partir desses 
instrumentos deverão proporcionar a geração de 65 produtos 
meteorológicos e ambientais (terrestres e espaciais). Dentre esses 
produtos se podem citar a detecção de aerossois na atmosfera, 
detecção de relâmpagos e raios, observação de propriedades 
físicas de nuvens, geração de índices de instabilidade, estimativas 
de temperatura da superfície continental, taxa de precipitação, 
água precipitável total, ventos, temperatura da superfície do 
mar, intensidade de furacões, perfis verticais de temperatura e 
de umidade, detecção de focos de calor à superfície (que podem 
representar queimadas ou incêndios florestais), etc. Vários desses 
produtos já são disponíveis com a atual série GOES, mas a nova série 
permitirá, por exemplo, a estimativa da precipitação numa escala 
mais fina e mais precisa do que a atual. A estimativa da intensidade 
dos furacões a partir do reconhecimento dos padrões de nuvens e 
do monitoramento das variações das temperaturas dos topos das 
nuvens em torno dos centros desses ciclones tropicais também 
será mais precisa graças à maior resolução espacial das imagens 
no infravermelho, com a nova série, que manterá a configuração 
de dois satélites (Oeste e Leste, em 137º Oeste e 75º Oeste, 
respectivamente).

Nessa série, dezesseis bandas espectrais (duas no visível, 
quatro no infravermelho próximo e dez no infravermelho) 
do instrumento imageador (sensor que registra imagens) ABI 
(Advanced Baseline Imager) serão utilizadas para monitorar o 
disco terrestre a ser observado pelos satélites através de imagens 
e produtos gerados a partir dessas imagens. As imagens terão 
maior resolução espacial, melhor navegação e melhor calibração. 
A resolução espacial alcançará 0,5, 1 e 2 km nas bandas do visível, 
infravermelho próximo e infravermelho, respectivamente. Para o 
território norte-americano as imagens serão produzidas a cada 
cinco minutos de intervalo. Para o disco terrestre visível pelo satélite, 
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a cada 15 minutos. O instrumento também poderá observar um 
setor atmosférico de 1.000 km por 1.000 km a cada 30 segundos, 
permitindo altíssima precisão no monitoramento meteorológico. 
Na previsão de curtíssimo prazo de eventos severos de tempo, 
as tempestades em processos de intensificação também poderão 
ser mais eficientemente identificadas e monitoradas com a ajuda 
do instrumento mapeador de relâmpagos e raios chamado GLM 
(Geostationary Lightning Mapper) que deverá equipar a nova série 
GOES. Esse instrumento será capaz de detectar descargas elétricas 
nuvem-solo e intranuvem, lembrando que são considerados raios 
apenas as descargas elétricas atmosféricas (relâmpagos) que se 
conectam ao solo. 

A comunidade norteamericana, e mesmo a internacional, 
que trabalha em meteorologia, aguarda com muita expectativa o 
lançamento dessa nova série, bastante aperfeiçoada e promissora. 

2.2. As séries geoestacionárias operacionais METEOSAT, 
ELEKTRO-L, MTSAT, HIMAWARI, INSAT, KALPANA e FENG YUN 

O programa europeu Meteosat de satélites meteorológicos 
operacionais de órbita geoestacionária foi oficialmente adotado 
pela agência espacial europeia ESA, algumas décadas atrás, em 
setembro de 1972. O primeiro satélite do programa, o Meteosat-1, 
foi lançado em novembro de 1977. A primeira imagem feita por 
esse satélite e disponibilizada para o público em geral datou de 9 
de dezembro de 1977.  As imagens da Europa, África, parte da Ásia 
e parte da América do Sul, fornecidas pelo satélite, eram em 256 
tons de cinza. Para o território alemão, eram acrescentadas cores 
aos tons de cinza, pelo ESOC (European Space Operations Centre), 
nas imagens de 12:00 TU. Fotos polaroides eram feitas das imagens 
que apareciam nas telas dos computadores, para se dispor de 
registros impressos.

O satélite Meteosat-1 foi seguido pelo Meteosat-2 em junho 
de 1981, e pelo Meteosat-3 lançado em junho de 1988. Os satélites 
Meteosat-4 (lançado em março de 1989), Meteosat-5 (lançado em 
março de 1991) e Meteosat-6 (lançado em novembro de 1993) 
pertenceram ao programa operacional MOP (Meteosat Operational 
Programme). Em 1999, o Meteosat-6 pela primeira vez utilizou, 
em estudos meteorológicos de mesoescala, o sistema RSS (Rapid 
Scanning Service) que forneceu imagens a cada cinco minutos 
de intervalo abrangendo a Europa e o norte da África. O último 
satélite da primeira geração (Meteosat First Generation – MFG) 
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foi o Meteosat-7, lançado em setembro de 1997. Ele foi incluído 
no programa MTP (Meteosat Transition Programme), de transição 
para a segunda geração desses satélites.

A ESA foi fundamental na concepção e no desenvolvimento do 
satélite Meteosat-1 e, também, na formação da EUMETSAT, em 1986, 
com sede em Darmstadt, na Alemanha, porém representando uma 
organização internacional com, atualmente, 30 países membros (e 
mais um país com acordo de cooperação). A principal função da 
EUMETSAT é produzir e disseminar dados meteorológicos, imagens 
e produtos a partir de imagens fornecidas por satélites gerenciados 
por ela, tais como os satélites das séries Meteosat e Metop. Em sua 
página da Internet, a entidade disponibiliza imagens e produtos 
de imagens numa interessante apresentação denominada 
“EUMETView”.

O principal instrumento da primeira geração de satélites 
Meteosat foi o radiômetro MVIRI (Meteosat Visible and InfraRed 
Imager), com apenas três bandas espectrais (uma no visível, uma 
no infravermelho e outra, também no infravermelho, para o vapor 
d’água), disponibilizando imagens do disco planetário, a cada meia 
hora de intervalo, com a ajuda de um telescópio refletor com 
espelho principal de 40 centímetros de diâmetro. Semelhantemente 
ao que era produzido pelos satélites geoestacionários da série 
GOES, as imagens da atmosfera e da superfície terrestre obtidas 
por esse instrumento podiam ser diurnas e noturnas, permitiam 
a determinação da quantidade de vapor d’água presente na parte 
média e superior da atmosfera e possibilitavam, ainda, a estimativa 
da temperatura de topo de nuvem, da temperatura da superfície 
do mar, do campo de vento e de outras variáveis ambientais. 

Imagens globais no visível e no infravermelho fornecidas 
pelos satélites Meteosat da primeira geração permitiram a 
visualização e o monitoramento dos sistemas meteorológicos 
atuantes na área planetária observada pelos satélites (Figura 
2.2.1). Parte da imagem no canal visível, da figura exibida, mostrou-
se escura devido a não iluminação pelo Sol no horário da geração 
da imagem. A noite tinha chegado, nessa imagem, sobre a África 
Oriental e a Península Arábica. Sobre o oceano Atlântico Tropical 
Norte apareceu uma grande mancha clara, circular, em área isenta 
de nuvens, representando o reflexo solar. No infravermelho foram 
realçadas as temperaturas dos topos das nuvens de forma que as 
cores quentes destacaram as nuvens quentes e as cores frias as 
nuvens de topos frios. As nuvens que não apareceram no canal 
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visível, na parte noturna do planeta, se tornaram perfeitamente 
visíveis no canal infravermelho. Um grande sistema de nuvens, frio 
(em azul e verde), provavelmente associado a eventos de chuvas 
intensas, apareceu, na imagem, perto do equador e sobre o oceano 
Atlântico próximo da costa da Guiné Bissau, na África. A África 
equatorial (principalmente em regiões imediatamente ao norte do 
equador) se mostrou com grande cobertura de nuvens.

Figura 2.2.1 – Imagem global em tons de cinza, no canal visível (à esquerda), mostrando a cobertura 
de nuvens, e colorida, no infravermelho (à direita), destacando as temperaturas dos topos das 
nuvens. Elas foram fornecidas pelo satélite Meteosat-7, em 20 de maio de 2004, às 17:00 TU. Fonte: 
FUNCEME. Copyright © 2016 EUMETSAT.
 

No visível, a linha entre o claro (dia) e o escuro (noite), chamada 
de “terminador” planetário, geralmente aparece inclinada, nas 
imagens, com exceção das épocas dos equinócios (de outono e da 
primavera) em que essa linha divisória aparece vertical, ligando os 
polos terrestres.

As imagens globais fornecidas pelos satélites geoestacionários 
Meteosat foram bastante utilizadas, ao longo dos anos, pela 
comunidade que trabalhava com meteorologia para serem vistos 
em detalhes determinados setores geográficos de maior interesse 
para os usuários das imagens (previsores e pesquisadores) 
espalhados por vários países. Esses setores eram obtidos na 
forma de “recortes” da imagem global contendo apenas a área de 
interesse local. Frequentemente, esses setores eram remapeados 
em projeções, tais como a Mercator, para compensar o efeito de 
esfericidade da terra. Atualmente, tal prática ainda é bastante 
utilizada.
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Como exemplo dessa técnica aplicada a imagens fornecidas 
por satélites, as temperaturas dos topos das nuvens sobre o estado 
do Ceará e suas vizinhanças, no Nordeste brasileiro, puderam ser 
contínua e adequadamente monitoradas em recortes setoriais 
feitos a partir de imagens globais, no infravermelho, geradas pelo 
satélite Meteosat-7 (Figura 2.2.2). Particularmente no dia em que 
essas imagens foram obtidas, choveu bem durante a madrugada e 
o início da manhã na cidade de Fortaleza e nos seus arredores, com 
registros de chuva, ainda, em outros municípios cearenses, além da 
capital. As maiores precipitações estiveram associadas aos topos 
mais frios (em azul escuro e azul claro) que apareceram nessas 
imagens.

Figura 2.2.2 – Recortes setoriais de imagens globais no infravermelho fornecidas pelo satélite 
Meteosat-7, realçando as temperaturas dos topos das nuvens, em 9 de  maio de 2006 (às 3:00 h 

local, à esquerda, e às 8:00 h local, à direita). O Ceará apareceu ligeiramente à esquerda do centro 
das imagens, com Fortaleza representada por uma estrela branca. Fonte: FUNCEME. 

Copyright © 2016 EUMETSAT.

Em outro exemplo de imagens setoriais geradas a partir de 
imagens globais, pôde-se observar um intenso sistema convectivo 
junto às costas da Paraíba e de Pernambuco, que teve como um dos 
fatores responsáveis por sua formação a presença de uma onda 
curta, visível no campo de pressão atmosférica próximo à superfície, 
que se deslocou de leste para oeste, abaixo do equador e sobre 
o oceano Atlântico. Essa onda evoluiu para um centro de baixa 
pressão e veio a atingir os estados mencionados provocando chuvas 
intensas principalmente em algumas localidades pernambucanas 
(Figura 2.2.3). No entanto, o sistema se mostrou com máxima 
intensidade cerca de três horas antes dessa imagem. Na ocasião 
da ocorrência desse sistema, a ZCIT estava situada ligeiramente ao 
norte do equador, com um posicionamento inclinado em relação 
à costa norte do Nordeste. Numa das imagens, foram realçados 
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os aglomerados de cumulonimbus responsáveis pelas chuvas 
mais intensas. O realce aplicado à imagem infravermelha facilitou 
a observação das nuvens de maior desenvolvimento vertical 
presentes no sistema. O realce de uma imagem meteorológica 
torna mais fácil sua interpretação, bem como a análise do 
comportamento do sistema observado. Tipicamente, o realce 
ressalta alguma característica em particular da imagem. 

Ondas no campo de escoamento do ar (oscilações nos campos 
de vento e pressão) que se deslocam acima do oceano Atlântico 
tropical, de leste para oeste, também chamadas de Ondas de Leste 
(OL) ou Distúrbios Ondulatórios de Leste (DOLs), são sistemas 
meteorológicos que, no nosso país, ocorrem desde o norte do 
Rio Grande do Norte até o norte da Bahia, ao longo do litoral e no 
período de abril a julho (mais tipicamente em maio, junho e julho, 
principalmente nos dois últimos meses). Eles também ocorrem no 
norte da Região Norte brasileira. Esses sistemas podem intensificar 
a convecção na região de interface continente-oceano ocasionando 
a ocorrência de chuvas intensas em cidades do litoral leste do 
Nordeste. No seu deslocamento para oeste, os DOLs podem 
penetrar o continente. Em certas ocasiões, eles podem alcançar 
o estado do Ceará. Eles também podem interagir com sistemas 
de circulação local, tais como as brisas, que ocorrem próximo às 
costas continentais. A propagação desses sistemas é associada à 
convergência de ar perto da superfície e divergência em médios 
ou altos níveis atmosféricos, movimento de vorticidade ciclônica 
e aumento da umidade do ar. Porém, o DOL é mais facilmente 
identificado na região tropical do oceano Atlântico Norte, quando 
eles representam áreas de baixa pressão atmosférica transportadas 
numa espécie de trem de ondas (termo físico significando uma 
sucessão de ondas) desde a costa da África Ocidental até o Caribe 
e, por vezes, a América Central. Eles se estendem por dois a três mil 
quilômetros, se propagando no fluxo dos ventos alísios na baixa 
troposfera, num período de três a cinco dias. Essas ondas são 
formadas por cavados (baixas pressões) e cristas (altas pressões), 
de forma alternada. Antes (a oeste) do eixo do cavado da onda 
(inclinado para oeste no Hemisfério Sul) ocorre tempo firme. 
Tempo instável, com nuvens cumulus desenvolvidas verticalmente, 
acontece na região do eixo do cavado e, principalmente, logo atrás 
(a leste) do mesmo. 

Em torno de 10% dos distúrbios de leste anuais se desenvolvem 
em ciclones tropicais, no Hemisfério Norte. Cerca de 60% das 
tempestades tropicais e furacões de categorias 1 e 2, observados 
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nessa região, se originaram desses distúrbios e em torno de 85% 
dos grandes furacões tiveram sua origem nos mesmos. Quando 
as condições atmosféricas se mostram favoráveis, as ondas dos 
distúrbios são amplificadas facilitando a geração das tempestades 
tropicais e dos ciclones. Nesse caso, ocorre a formação de um 
centro de baixa pressão – um núcleo ciclônico, que se intensifica, 
se transforma num vórtice mais desenvolvido e chega à condição 
de furacão. 

Figura 2.2.3 – Imagens setoriais em tons de cinza, no infravermelho, fornecidas pelo satélite 
Meteosat-5 em 21 de maio de 1999, às 6:00 h local, mostrando um grande sistema convectivo, 

na costa leste do Nordeste, que teve como um de seus elementos formadores um distúrbio 
ondulatório de leste. A imagem da direita é a mesma da esquerda, porém com realce dos 

aglomerados de nuvens de maior desenvolvimento vertical. Fonte: FUNCEME. 
Copyright © 2016 EUMETSAT.

Em uma imagem global gerada no canal infravermelho pelo 
satélite Meteosat-5 se pôde observar a típica banda de nebulosidade 
associada à ZCIT, atingindo o norte do Nordeste brasileiro e 
atravessando o oceano Atlântico equatorial até a África Ocidental 
(Figura 2.2.4). Também se observou que a superfície continental 
africana e a Península Arábica se destacaram em tons escuros, 
devido às mais altas temperaturas, nessas áreas, provocadas pelo 
aquecimento solar superficial. 

Figura 2.2.4 – Imagem global em tons de 
cinza, no infravermelho, fornecida pelo 
satélite Meteosat-5 em 4 de abril de 2003, 
às 12:00 TU, mostrando nuvens associadas 
à ZCIT (no retângulo). Fonte: FUNCEME. 
Copyright © 2016 EUMETSAT.
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Em imagens globais, no canal visível, fornecidas pelo satélite 
Meteosat-7 foi possível se observar a sombra da Lua projetada 
sobre o continente africano no eclipse total do Sol de 29 de março 
de 2006 (Figura 2.2.5). Esse eclipse teve início no leste do Rio 
Grande do Norte, sendo visível na cidade de Natal ao amanhecer 
do dia. O Sol localizado próximo do horizonte já iluminava o 
ambiente, mas, momentaneamente, escureceu na capital do Rio 
Grande do Norte durante a totalidade do eclipse de forma que as 
luzes da cidade permaneceram acesas durante o curto período 
de tempo que representou o espetáculo astronômico, apreciado 
por vários habitantes locais. Todos aqueles que já tiveram a 
oportunidade de observar eclipses totais do Sol afirmaram que 
eles são impressionantes. Os próximos eclipses do Sol visíveis do 
Brasil, sem considerar os eclipses parciais, serão do tipo anular e 
ocorrerão em 2023, 2027, 2028 e 2034. Somente em 12 de agosto 
de 2045 um belo eclipse total do Sol será visível desde o Amapá 
até o Rio Grande do Norte. Outro eclipse total do Sol se dará em 
2 de agosto de 2046, sendo visível apenas de Alagoas e Sergipe. 
Essas poucas e distantes datas demonstram a raridade desses 
fenômenos astronômicos. Mas a sombra da Lua projetada sobre 
a Terra tem sido vista frequentemente em imagens fornecidas por 
satélites meteorológicos geoestacionários distribuídos ao redor do 
globo. Note-se, nas imagens, como essa sombra é relativamente 
pequena. Além disso, a faixa que ela descreve sobre a superfície 
terrestre é bem estreita, de forma que não é fácil (nem frequente) 
observarmos eclipses totais do Sol se não nos deslocarmos para as 
regiões (muito variáveis) em que eles acontecem.

Figura 2.2.5 – Sequência de imagens globais em tons de cinza, no canal visível, fornecidas 
pelo satélite Meteosat-7 em 29 de março de 2006 (às 6:30 h local, à esquerda, 7:00 h local, no 

centro, e 7:30 h local à direita). Os círculos desenhados próximos do centro e no norte da África 
representaram, aproximadamente, o centro da sombra da Lua relacionada ao eclipse total do Sol 

que ocorreu nesse dia. Fonte: FUNCEME. Copyright © 2016 EUMETSAT.
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Em outra ocasião, o satélite Meteosat-7 permitiu que fosse 
visualizado o ciclo inicial de vida do furacão Ivan na temporada de 
furacões de 2004. Quando ainda se encontrava em sua “infância”, 
na condição de uma tempestade tropical, o Ivan foi registrado pelo 
Meteosat-7 ainda sem a presença de um olho, mas já mostrando 
uma estrutura espiralada de nuvens e indicando seu potencial em 
se transformar em um furacão. Ele atingiu parte de Cuba como um 
furacão de categoria 5 (a máxima intensidade). Em uma imagem 
fornecida pelo satélite NOAA-16 pôde-se ver em detalhes as rnuvens 
da tempestade cujo centro se localizava em aproximadamente 7,5 
graus Norte e 34 graus Oeste (Figura 2.2.6). Na imagem, os cirrus 
se destacaram em azul e as nuvens cumuliformes em branco. Ao 
norte do centro da tempestade, aglomerados de cumulonimbus 
apareceram mais expressivamente. Curiosamente, uma longa 
linha de nuvens apareceu ligando a parte norte da tempestade ao 
continente africano.

Figura 2.2.6 – Composição colorida R1G2B4 realizada a partir de imagens fornecidas pelo satélite 
NOAA-16 em 3 de setembro de 2004 às 16:37 TU. No canto superior esquerdo, parte de imagem no 

visível, em tons de cinza, fornecida pelo satélite Meteosat-7 do mesmo dia e das 16:30 TU. Fonte: 
FUNCEME. Copyright © 2016 EUMETSAT.

A segunda geração de satélites meteorológicos 
geoestacionários operacionais da EUMETSAT foi chamada de 
MSG (Meteosat Second Generation). A nova geração representou 
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um grande avanço científico e tecnológico em relação à primeira 
geração. Ela perfaz um total de quatro satélites e deve ter 
continuidade até por volta de 2021 ou 2022 (Figura 2.2.7). 

Figura 2.2.7 – Concepção artística de um satélite MSG em órbita da Terra. Fonte: EUMETSAT. 
Copyright © 2016 EUMETSAT.

O primeiro satélite dessa nova série, o MSG-1 (ou Meteosat-8), 
foi lançado em agosto de 2002, divulgando sua primeira imagem 
global em 28 de novembro de 2002. O segundo satélite, o MSG-
2 (ou Meteosat-9) teve seu lançamento ocorrido em dezembro de 
2005. Sua primeira imagem global foi produzida em 24 de janeiro 
de 2006. Esses satélites subiram ao espaço a partir da base de 
lançamentos de foguetes de Kourou, na Guiana Francesa – um 
departamento ultramar da França e, portanto, um território da 
União Europeia na América do Sul, vizinho ao nosso país. Fundada 
em 1965, essa base é chamada, em francês, de Centre Spatial 
Guyanais. Com a independência da Argélia, no norte da África, em 
1962, a França passou a procurar um lugar próximo do equador 
para instalar uma base de lançamento de foguetes. A proximidade 
ao equador aproveita o “efeito estilingue”, que representa uma 
energia extra fornecida pela rotação da terra em torno de seu eixo, 
que acrescenta ao foguete uma velocidade de cerca de 460 m/s. A 
cidade de Belém, do Pará, chegou a ser cogitada para a instalação 
dessa base, mas a decisão final acabou mesmo sendo Kourou. 

Os satélites MSG-1 e MSG-2 foram posicionados próximos 
um em relação ao outro, com o Meteosat-9 sobre o Meridiano de 
Greenwich e o Meteosat-8 em 3,5 graus Leste, na altura do equador 
terrestre, de forma a cobrir a Europa, a África e partes da Ásia e 
da América do Sul, com imagens em intervalos de quinze minutos. 
A razão dessa duplicação de satélites é garantir a continuidade 
do serviço de geração de imagens e dados em caso de falha em 
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algum dos satélites. A previsão da vida útil operacional, mínima, de 
cada satélite, é de sete anos. Eles giram a cem rotações por minuto 
em torno de seu eixo longitudinal, que é alinhado com o eixo de 
rotação de nosso planeta.

O satélite MSG-3 (Meteosat-10) foi lançado, também de 
Kourou, em 5 de julho de 2012. Em 2013, ele passou a ficar no lugar 
do Meteosat-9, que foi deslocado para a posição 9,5 graus Leste. 
O satélite Meteosat-7 se encontra, atualmente, em 57 graus Leste 
cobrindo o oceano Índico. O último satélite da série MSG, o de 
número 4 (Meteosat-11), foi lançado em 15 de julho de 2015. Esse 
satélite forneceu a primeira imagem meteorológica em 4 de agosto 
desse ano.

Um dos principais sensores desses satélites é o SEVIRI (Spinning 
Enhanced Visible and Infrared Imager), que faz imagens da Terra, a 
cada quinze minutos de intervalo, em doze canais espectrais (três 
no visível, sendo dois com resolução de três quilômetros e um com 
resolução de um quilômetro, no nadir, oito no infravermelho, sendo 
dois deles para detecção de vapor d’água, e um no infravermelho 
próximo, todos com três quilômetros de resolução, no nadir). Cada 
um dos canais tem uma ou mais aplicações específicas, quando 
usado sozinho ou em conjunto com outro(s). O canal para vapor 
d’água em 7,3 micrômetros detecta umidade em níveis atmosféricos 
médios (entre 850 hPa e 600 hPa) e o canal para vapor d’água em 
6,2 micrômetros em níveis atmosféricos altos (entre 600 hPa e 250 
hPa). Os canais infravermelhos termais situados em 8,7, 10,8 e 12,0 
micrômetros servem, entre outras coisas, para se avaliar a umidade 
em níveis atmosféricos baixos. Condições superficiais podem ser 
monitoradas pelos canais infravermelhos termais em 10,8 e 12,0 
micrômetros, que estão situados em janelas atmosféricas. O canal 
infravermelho próximo (1,6 micrômetros) apresenta alta refletância 
(tons em cinza claro ou esbranquiçados) no caso de nuvens formadas 
por pequenas gotículas de água (que são mais refletoras do que as 
maiores) e baixa refletância em nuvens com partículas de gelo. Por 
isso, os cirrus aparecem em cinza relativamente escuro, bem como 
os topos frios de nuvens bem desenvolvidas verticalmente, nesse 
canal. A temperatura em níveis atmosféricos médios é melhor 
estimada pelo canal infravermelho em 13,4 micrômetros. O canal 
infravermelho centrado em 3,92 micrômetros é semelhante ao 
canal 3 do AVHRR/NOAA, servindo para a detecção de “hot spots” 
(focos de calor à superfície) de possíveis queimadas ou incêndios 
florestais. A seguir (Tabela 3) são descritos os 12 canais espectrais 
do sensor SEVIRI.
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Canal
SEVIRI 

Comprimento de onda 
central (micrômetros)

Banda espectral
(micrômetros)

VIS 0,6 0,635 0,56 – 0,71
VIS 0,8 0,81 0,74 – 0,88
IVP 1,6 1,64 1,50 – 1,78
IV 3,9 3,92 3,48 – 4,36
IV 8,7 8,70 8,30 – 9,10

IV 10,8 10,8 9,80 – 11,80
IV 12,0 12,0 11,00 – 13,00
VAP 6,2 6,25 5,35 – 7,15
VAP 7,3 7,35 6,85 – 7,85
IV 9,7 9,66 9,38 – 9,94

IV 13,4 13,4 12,40 – 14,40
HRV 0,75 0,5 – 0,9

Tabela 3 – Características dos canais espectrais (VIS – visível, IVP – infravermelho próximo, IV – 
infravermelho, VAP – vapor d’água detectado por IV, HRV – visível de alta resolução) do sensor 

SEVIRI que equipa os satélites MSG. Fonte: EUMETSAT.

O canal no visível centrado em 0,6 micrômetros é semelhante 
ao canal 1 (visível) dos satélites de órbitas polares da série NOAA 
enquanto que o canal no visível centrado em 0,8 micrômetros se 
avizinha do canal 2 (infravermelho próximo) dos satélites NOAA. 
Estruturas de superfície aparecem melhor no canal centrado em 
0,8 micrômetros, pois a superfície apresenta alta refletância nesse 
canal. Ela mostra menor refletividade no canal centrado em 0,6 
micrômetros, aparecendo mais escura nesse canal. Em vista disso, 
nuvens com maior transparência se mostram mais visíveis nesse 
último canal.

Pouco mais de um mês após o seu lançamento e durante o seu 
período de seis meses de preparação para a plena operacionalidade 
espacial, a primeira imagem fornecida pelo radiômetro SEVIRI do 
satélite MSG-3 (Meteosat-10) foi gerada na forma de uma bonita 
composição colorida imitando cores naturais, em 7 de agosto 
de 2012 (Figura 2.2.8). Nuvens de vários tipos e aglomerados de 
nuvens de chuvas apareceram sobre o cinturão verde, no centro 
da África, um pouco acima do equador, na região de clima tropical 
de monção. 
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Figura 2.2.8 – Primeira imagem 
SEVIRI/MSG-3/Meteosat-10, em 
composição colorida RGB, de 
7 de agosto de 2012 às 9:45 
TU. Fonte: ESA/EUMETSAT. 
Copyright © 2016 EUMETSAT.

Parte da imagem global da figura anterior foi reproduzida a 
seguir para se contemplar alguns interessantes detalhes geográficos 
que nela puderam ser revelados (Figura 2.2.9). As terras áridas do 
grande Deserto do Saara, no norte da África, compreendendo a 
Líbia, o Egito, o Chade e o Sudão, vistas sob céus totalmente isentos 
de nuvens, se destacaram em belos tons marrons e salmão. As 
grandes manchas escuras cobrindo partes da Líbia e do Chade 
correspondem a áreas vulcânicas e montanhosas. A mancha 
escura, quase circular, conhecida por Haruj, na Líbia, com cerca de 
45.000 km2 de área, compreende um terreno formado por rochas 
vulcânicas e campos de fluxos de lava que vieram a se solidificar 
muito tempo atrás e contendo cerca de 150 vulcões inativos. Ao sul 
de Haruj, em formato aproximadamente triangular, apareceram, 
na imagem, as montanhas Tibesti (chamadas de “montanhas da 
fome”, pelo povo Tubu, “o povo das rochas”, que habita a região) e, 
ainda, a região chamada Borkou, no Chade, também com vulcões 
inativos e cobrindo uma área de cerca de 100.000 km2. Nela, está 
situado o vulcão Emi Koussi de 3.415 metros de altura. Entre essa 
região e Haruj, se observa, na forma de uma pequena mancha 
escura, um vulcão inativo com 1.200 metros de altura. 

No aspecto meteorológico, ao sul do Saara, na imagem, 
apareceram dois grandes sistemas convectivos de chuva (de 
aspecto aproximadamente circular, em tom branco intenso). Entre 
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as nuvens, se tornaram visíveis áreas de vegetação verde. Entre 
o verde intenso e as zonas desérticas, foi possível perceber uma 
região de transição, semiárida, marcando o limite sul do vasto 
deserto do Saara. Essa região se chama Sahel, palavra que vem do 
árabe significando “litoral”, “costa”, como se ela representasse uma 
linha costeira (margeando vegetação e não água), delimitando as 
areias do deserto. Atravessando o deserto de sul a norte apareceu 
o famoso rio Nilo (chamado de “Grande Rio” pelos antigos egípcios), 
próximo do Mar Vermelho. A vegetação verde acompanha boa 
parte de suas margens, onde existem vales férteis, desde milhares 
de anos atrás até hoje, até chegar ao delta do rio, no Egito, junto ao 
Mar Mediterrâneo. 

Figura 2.2.9 – Parte da imagem anterior mostrando em maior detalhe o nordeste da África. O Mar 
Mediterrâneo apareceu na parte superior e o Mar Vermelho à direita da figura. O delta verde do rio 

Nilo apareceu no canto superior direito. Fonte: ESA/EUMETSAT. Copyright © 2016 EUMETSAT.

Outro sensor dos satélites MSG é o radiômetro GERB 
(Geostationary Earth Radiation Budget), que fornece importante 
apoio a estudos climáticos ao fazer medidas sobre a radiação solar 
refletida e a radiação térmica emitida pelo nosso planeta. Segundo 
a agência EUMETSAT esses satélites fornecem vinte vezes mais 
informações, no dobro da velocidade, do que os seus antecessores 
da primeira geração. 

As imagens geradas pelos satélites MSG e os produtos delas 
derivados permitem uma melhor previsão meteorológica de curto 
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tempo (algumas dezenas de minutos) e também de tempo mais 
prolongado (algumas horas). O sensor SEVIRI possibilita, ainda, 
a observação de um terço do disco terrestre num intervalo de 
apenas cinco minutos, cobrindo a Europa, o norte da África e parte 
da Ásia, no serviço chamado Rapid Scan Data (RSD), semelhante ao 
RSS anteriormente mencionado. Esse pequeno período de tempo é 
muito importante na previsão de curtíssimo prazo, principalmente 
envolvendo sistemas severos de tempo. Atualmente, o serviço RSD 
é feito, operacionalmente, pelo satélite Meteosat-8 (MSG-1). Testes 
experimentais foram feitos para escaneamentos super rápidos 
(super rapid scans), de apenas 2,5 minutos de intervalo, com o 
satélite Meteosat-10 (MSG-3), capturando em detalhes a evolução 
de eventos severos de tempo em várias partes da Europa.

Dentre os muitos exemplos de sistemas meteorológicos 
ciclônicos observados a partir do espaço, uma típica formação de 
ciclone extratropical foi registrada pelo satélite Meteosat-8 nas 
proximidades da Região Sul brasileira e sobre o oceano Atlântico 
(Figura 2.2.10).

Figura 2.2.10 – Parte de uma imagem global em tons de cinza, no canal visível, fornecida pelo 
satélite Meteosat-8 em 27 de outubro de 2006, às 9:00 TU, mostrando um grande ciclone 

extratropical sobre o oceano Atlântico e próximo ao Sul do Brasil. Fonte: FUNCEME. Copyright © 
2016 EUMETSAT.

 Vários desses sistemas meteorológicos são 
formados todos os anos. O satélite Meteosat-9 registrou 
outro deles, menos expressivo do que o da figura anterior, 
sobre o oceano Atlântico Sul subtropical (Figura 2.2.11).
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Figura 2.2.11 - Parte de uma imagem global em 
tons de cinza, no canal visível, fornecida pelo 
satélite Meteosat-9 em 6 de dezembro de 2011, 
às 19:15 TU, mostrando um ciclone extratropical. 
O leste do Nordeste brasileiro é visto no canto 
superior esquerdo. Fonte: FUNCEME. Copyright © 
2016 EUMETSAT.

O satélite Meteosat-9 observou outro ciclone extratropical que 
trouxe ventos relativamente intensos para a área litorânea do Rio 
Grande do Sul, deixando o mar agitado, com ondas altas, quando o 
sistema esteve mais próximo do continente sul-americano (Figura 
2.2.12).

Figura 2.2.12 - Parte de uma imagem global 
em tons de cinza, no canal visível centrado 
em 0,8 micrômetros, fornecida pelo satélite 
Meteosat-9 em 24 de outubro de 2012, às 
14:00 TU, mostrando um ciclone extratropical 
se afastando da costa sul-americana. Fonte: 
FUNCEME. Copyright © 2016 EUMETSAT.
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Esse ciclone extratropical foi observado em detalhe pelo 
satélite Terra (Figura 2.2.13). A forma espiralada das bandas de 
nuvens atingiu grande dimensão. O centro da baixa pressão se 
situou sobre o oceano Atlântico, localizando-se em 42,4 graus 
de longitude Oeste e 39,7 graus de latitude Sul, no momento de 
obtenção da imagem. É possível também se ver, na imagem, os 
tons amarronzados dos sedimentos das águas do estuário do 
Rio da Prata, entre o Uruguai e a Argentina, em contraste com o 
azul escuro do oceano. Ainda aparece, na imagem, uma pequena 
área clara às margens do Rio da Prata correspondendo à cidade 
de Buenos Aires. Observa-se facilmente a grande diferença de 
dimensões entre a área ocupada pela capital da Argentina e o 
fenômeno meteorológico tempestuoso.

Figura 2.2.13 - Composição colorida (bandas 1, 4 e 3 do sensor MODIS) a partir de imagens 
fornecidas pelo satélite Terra em 24 de outubro de 2012, mostrando um ciclone extratropical e o 

Rio da Prata entre o Uruguai e a Argentina. Fonte: NASA EOSDIS Worldview, EUA.

Não sendo apenas importantes na observação do oceano 
Atlântico Sul, cobrindo desde a África até ao território brasileiro, 
como foi exemplificado em figuras anteriores, os satélites MSG são 
muito úteis, graças à sua boa localização espacial, na detecção de 
tempestades tropicais em formação próximo da África Ocidental 
e que dão origem a furacões, como o Katia, no oceano Atlântico 
Tropical Norte (Figura 2.2.14). 
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Figura 2.2.14 – Imagem global em tons 
de cinza, no canal visível, fornecida pelo 
satélite Meteosat-9 em 31 de agosto de 
2011, às 10:00 TU, mostrando o furacão 
Katia se intensificando no oceano Atlântico 
Tropical Norte, ao norte da América do 
Sul (canto superior esquerdo da imagem). 
Fonte: FUNCEME. Copyright © 2016 
EUMETSAT.

 
Outro fenômeno meteorológico interessante e raro, de 

aspecto semelhante a um ciclone tropical, porém de dimensões 
muito pequenas, com banda de nuvens em formato espiralado 
e com a presença de um olho, foi observado pelo satélite 
Meteosat-9 (Figura 2.2.15). Ele aconteceu no início da manhã, ao 
norte do Nordeste brasileiro e muito próximo do equador, onde 
normalmente não se esperaria a ocorrência de fenômenos desse 
tipo. As regiões entre cinco graus acima e cinco graus abaixo do 
equador apresentam uma força de Coriolis muito fraca para 
propiciar movimentos rotatórios significativos. Curiosamente, no 
entanto, o fenômeno se formou e perdurou por um período de 
tempo relativamente longo.

Figura 2.2.15 – Sequência de imagens em tons de cinza, no canal visível, fornecidas pelo satélite 
Meteosat-9 em 27 de junho de 2008 (às 8:15 h local na figura mais à esquerda e 9:00 h local na 

figura mais à direita, com 15 minutos de intervalo entre elas), mostrando parte do Nordeste 
brasileiro, com destaque para o estado do Ceará. Uma pequena estrutura de aparência ciclônica, 

com um olho, apareceu próximo ao canto superior direito. Fonte: FUNCEME. 
Copyright © 2016 EUMETSAT.
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Também no mês de junho, mais especificamente em 21 de 
junho de 2013, e também pela manhã, outro fenômeno semelhante 
ao descrito anteriormente se formou sobre o oceano Atlântico, 
próximo do litoral oeste do Ceará e se deslocando lentamente em 
direção ao oeste, para águas oceânicas piauienses (Figura 2.2.16). 
Ele não foi bem visível nos canais infravermelhos do satélite 
Meteosat-10 indicando que os topos das nuvens que formavam 
o sistema não eram muito frios. Em uma das imagens o sistema 
exibiu formato espiral, mas sem olho. Duas horas mais tarde (em 
outra imagem), um olho relativamente bem definido era visível na 
espiral de nuvens. Estudos precisam ser realizados para verificar se 
tal tipo de sistema, bem como o mencionado anteriormente, tem 
ligação com distúrbios ondulatórios de leste ou se deve a outra 
condição meteorológica especial. 

Figura 2.2.16 – Sequência de duas imagens em tons de cinza, no canal visível, fornecidas pelo 
satélite Meteosat-10 em 21 de junho de 2013 (às 8:15 h local na imagem à esquerda e 10:15 h local 

na imagem da direita), mostrando parte do Nordeste brasileiro, com destaque para o estado do 
Ceará. Uma estrutura relativamente pequena, de aparência ciclônica, com um “olho”, apareceu 

próximo do canto superior esquerdo. Fonte: FUNCEME. Copyright © 2016 EUMETSAT. 

    
Em maiores detalhes do que foi possível ver na figura anterior, 

o satélite Terra registrou, em uma de suas passagens, o sistema 
meteorológico de aspecto ciclônico próximo da costa do norte do 
Nordeste (Figura 2.2.17). 
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Figura 2.2.17 – Composição colorida (bandas 1, 4 e 3 do sensor MODIS) a partir de imagens 
fornecidas pelo satélite Terra, em 21 de junho de 2013, mostrando um sistema meteorológico de 

aparência ciclônica, com um olho no centro, muito próximo do litoral oeste do Ceará, litoral do Piauí 
e litoral leste do Maranhão. A pequena cruz vermelha, na imagem, indica a localização da cidade de 

Fortaleza. Fonte: NASA EOSDIS Worldview, NASA, EUA.

O olho do sistema apresentado na figura anterior estava, no 
momento da imagem, localizado a 41,3 graus Oeste de longitude 
(aproximadamente a longitude de Cajueiro da Praia, no litoral do 
Piauí) e 1,9 graus Sul de latitude. O comprimento do sistema no seu 
eixo maior (sentido sudoeste-nordeste) alcançava quase 400 km. 
Não se teve registros de ventanias ou chuvas intensas associadas 
a esse fenômeno, nem ao relatado na Figura 2.2.15. Como eles 
ocorreram sobre o oceano, somente eventuais embarcações ou 
aeronaves transitando pelo local poderiam ter relatado, com 
precisão, as intensidades ou particularidades dos fenômenos. 

Em uma estimativa, a partir de imagens fornecidas pelo satélite 
Terra, das temperaturas dos topos das nuvens sobre o fenômeno 
de aspecto ciclônico de 21 de junho de 2013 se constatou apenas 
duas áreas muito pequenas (em amarelo claro) com temperaturas 
em torno de 11 graus Celsius negativos, algumas áreas (em 
marrom) por volta de 2 graus Celsius negativos, com a maior parte 
dos topos das nuvens (do vermelho escuro até o vermelho menos 
escuro) com temperaturas positivas (Figura 2.2.18), indicando 
tratar-se, predominantemente, de nuvens quentes, provavelmente 
não alcançando grandes desenvolvimentos verticais. Nas imagens 
de satélite, o fenômeno se assemelhou a uma tempestade tropical, 
mas não deve ter alcançado uma escala intensa. 
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Figura 2.2.18 – Estimativa das temperaturas dos 
topos das nuvens a partir do sensor MODIS do 
satélite Terra e correspondentes à figura anterior 
e ao fenômeno ciclônico de 21 de junho de 2013. 
Fonte: NASA EOSDIS Worldview, EUA.

Em 1974, o ciclone tropical Tracy provocou grandes danos à 
cidade de Darwin, na Austrália. Ele era muito compacto, com seus 
fortes ventos alcançando somente 48 km de distância a partir do 
centro da tempestade. A tempestade tropical Marco, que ocorreu 
junto à costa do México em outubro de 2008 originou ventos de 
100 quilômetros por hora numa extensão de apenas 18,5 km 
desde o centro da tempestade, ou seja, um raio de alcance muito 
pequeno. Dessa forma, tempestades tropicais de pequenas 
dimensões também ocorrem, em nosso planeta, além das grandes 
tempestades. Os fenômenos meteorológicos ciclônicos registrados 
próximos ao norte do Nordeste podem ter representado duas 
dessas tempestades compactas, porém provavelmente sem as 
intensidades típicas (ventos ou chuvas muito intensas) daquelas 
observadas em mais altas latitudes tropicais. 

Somente a partir da observação dos vários tipos de ciclones 
por meio de satélites e da simulação numérica por modelos 
computacionais sofisticados e de boa resolução espacial é que 
esses sistemas passaram a ser conhecidos em maiores detalhes. 
Entretanto, muitas observações e pesquisas ainda têm de ser feitas 
para se obter um conhecimento mais aprofundado e preciso desses 
e de outros fenômenos meteorológicos. Isso é necessário para se 
alcançar uma melhor previsão da gênese, evolução, intensidade e 
deslocamento dos fenômenos. 

Recentemente, no ano de 2011, e novamente no mês de 
março, entre os dias 14 e 15 desse mês, a costa sudeste brasileira 
vivenciou o aparecimento de outro ciclone, dessa vez do tipo 



158 - Satélites meteorológicos: Imagens, aplicações e curiosidades - 

subtropical, que recebeu o nome de Arani (Figura 2.2.19). Quando 
ele estava em processo de formação, sobre o continente, no dia 13 
de março, ocorreram chuvas intensas em áreas de Minas Gerais, 
Espírito Santo e Rio de Janeiro. Em alguns lugares também foram 
observados ventos relativamente fortes, principalmente no dia 14 
de março. Nesse dia, uma área de baixa pressão se desenvolveu a 
leste da cidade de Vitória, Espírito Santo, se transformando numa 
depressão subtropical. O sistema passou a se mover sobre uma área 
oceânica de águas relativamente quentes vindo a se transformar em 
um ciclone subtropical. Felizmente para os habitantes do Sudeste 
brasileiro, sua força máxima, com ventos estimados, sustentados, 
de 85 quilômetros por hora, se deu sobre o oceano, perto da costa 
brasileira. O sistema se tornou perigoso para as embarcações que 
passavam pela área. Ele se deslocou rapidamente para sudeste, 
sobre águas oceânicas, se dissipando em 18 de março.

Figura 2.2.19 – Parte de imagem global no canal visível, em tons de cinza, fornecida pelo satélite 
Meteosat-9 em 15 de março de 2011, às 16:00 h local, mostrando o ciclone Arani sobre o oceano 

Atlântico Sul, próximo da costa do Brasil. Fonte: FUNCEME. Copyright © 2016 EUMETSAT.

A observação da tempestade tropical que ocorreu próximo 
da Bahia, em 2004, do surpreendente fenômeno Catarina, também 
em 2004, da tempestade de fevereiro de 2006, da tempestade 
Anita em 2010 e da Arani em 2011, serviram para demonstrar 
que o oceano Atlântico Sul, que banha a costa brasileira, não está 
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totalmente isento de atividades tempestuosas semelhantes a 
ciclones tropicais, notadamente entre os meses de janeiro e março, 
quando geralmente as águas superficiais oceânicas estão mais 
aquecidas. Recentemente, mais duas tempestades subtropicais (de 
nomes Bapo e Cari), próximas da costa brasileira, foram observadas 
por satélites. Portanto, o monitoramento desse oceano através 
de imagens fornecidas por satélites meteorológicos se reveste 
de grande importância na identificação, no acompanhamento e 
na previsão de futuras tempestades ciclônicas que possam vir a 
ocorrer na região e, talvez, ocasionar perdas de vidas humanas e 
danos a propriedades como ocorreu com o fenômeno Catarina.

Em relação a outros sistemas meteorológicos importantes 
(e mais frequentes no Brasil) tais como os sistemas frontais, que 
tantas chuvas trazem ao Sul e Sudeste, foi possível ver, em parte de 
uma imagem global fornecida pelo satélite Meteosat-9, um extenso 
sistema desses cruzando o oceano Atlântico Tropical Sul entre o 
Brasil e a África (Figura 2.2.20). A porção oeste desse sistema teve 
influência em baixas latitudes brasileiras, tais como na altura do 
estado de Pernambuco, o que não é comum acontecer. Nota-se, 
ainda, na imagem, uma grande variedade de tipos de nuvens.

Figura 2.2.20 – Parte de uma imagem meteorológica global em tons de cinza, no canal visível, 
fornecida pelo satélite Meteosat-9 em 4 de junho de 2010 às 10:45 TU, mostrando um extenso 

sistema frontal sobre o oceano Atlântico Tropical Sul. No canto superior esquerdo vê-se parte do 
Nordeste brasileiro e no lado direito os litorais de Angola e da Namíbia, na África. Fonte: FUNCEME. 

Copyright © 2016 EUMETSAT. 
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Em outra situação meteorológica interessante, uma grande 
área de baixa pressão associada a um Cavado em Altos Níveis (CAN) 
facilitou o aparecimento de muita nebulosidade em áreas do Centro-
Oeste, Sudeste e Sul do país. Essas áreas de intensa cobertura 
de nuvens puderam ser vistas em uma imagem global fornecida 
pelo satélite Meteosat-9 (Figura 2.2.21). Nessa imagem, também 
apareceu em destaque uma frente fria se estendendo de Minas 
Gerais até o oceano Atlântico Sul subtropical. Outra característica 
notável foi a presença da tempestade tropical Nadine que pôde 
ser vista em 34,7 graus de latitude Norte e 27,5 graus de longitude 
Oeste, relativamente próxima do norte da África e da Península 
Ibérica. Segundo o CIMSS, os ventos nessa tempestade alcançaram 
a velocidade de 102 quilômetros por hora no horário da imagem. 
O avião robótico Global Hawk, anteriormente mencionado, fez 
medidas meteorológicas dessa tempestade. No dia 20 de setembro 
ele efetuou várias medições em voo, por mais de doze horas, a partir 
de três instrumentos científicos por ele transportados. O pequeno 
avião também utilizou algumas sondas para realizar medidas de 
intensidade de vento. Cientistas do NHC compararam dados dos 
sensores do avião com estimativas feitas por satélites usando-se o 
sensor em microondas AMSU e verificaram uma boa concordância 
entre eles. O Global Hawk voou pela tempestade em trajetórias 
curvilíneas semelhantes a letras “s”. 

Figura 2.2.21 – Imagem 
meteorológica global, em tons de 
cinza, no canal visível, fornecida 
pelo satélite Meteosat-9 em 21 de 
setembro de 2012 às 10:30 TU, 
mostrando intensa nebulosidade 
associada a uma baixa pressão e 
um CAN (seta mais à esquerda), 
nuvens relacionadas a uma frente 
fria (indicada por outra seta ao 
lado e à direita da anterior) e à 
tempestade tropical Nadine (em 
forma de espiral, seta superior). 
Fonte: FUNCEME. 
Copyright © 2016 EUMETSAT.
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A resolução espacial normal de uma imagem fornecida pelo 
satélite Meteosat é menor do que a melhor resolução espacial 
(250 metros) conseguida com o sensor MODIS que equipa os 
satélites Aqua e Terra (Figura 2.2.22). A resolução espacial normal 
do Meteosat supera os três quilômetros em pontos afastados do 
nadir. Entretanto, a frequência de geração de imagens de uma 
mesma região pelo satélite geoestacionário Meteosat, da segunda 
geração, é muito alta, correspondendo a 96 imagens por dia (para 
cada canal espectral), enquanto cada um dos satélites de órbitas 
polares mencionados passa somente duas vezes por dia pela 
mesma região.

Figura 2.2.22 – Partes de imagens meteorológicas fornecidas pelos satélites Meteosat-9 (à esquerda, 
em tons de cinza, no canal visível) e Aqua (à direita, composição colorida) em 29 de fevereiro de 
2012, por volta das 13:00 h local. A imagem gerada pelo satélite Aqua corresponde à região do 

retângulo destacada na imagem proveniente do Meteosat-9. Fontes: NASA EOSDIS Worlview, EUA, e 
FUNCEME. Copyright © 2016 EUMETSAT.

Imagens MSG resultantes de composições coloridas R1,6G0,8B0,6 
(os subscritos representando o comprimento de onda central de 
cada canal espectral utilizado) abrangendo o canal infravermelho 
próximo e os dois canais do visível, apresentam não só grande 
beleza visual como também alto valor informativo (Figura 2.2.23). 
As nuvens quentes e não muito desenvolvidas verticalmente 
produzem alta refletância nos três canais de forma que aparecem 
esbranquiçadas nessas imagens (ou acinzentadas, quando há pouca 
iluminação solar). As nuvens de grande desenvolvimento vertical e 
associadas a chuvas convectivas geralmente intensas, muitas com 
presença de cristais de gelo no topo, se mostram em azul intenso 
porque há uma absorção maior do vermelho (representado pelo 
infravermelho próximo com comprimento de onda centrado em 1,6 
micrômetros) devido à elevada quantidade de água nelas presente 
e ao gelo nos seus topos. Nuvens cirrus também aparecem azuladas 
graças ao efeito de absorção do infravermelho próximo pelo gelo 
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formador dessas nuvens. Partículas de gelo de maior tamanho 
absorvem mais essa radiação do que as partículas menores, de 
forma que os cirrus formados por pequenas partículas são menos 
absorvedores com relação ao infravermelho próximo, gerando 
um azul menos intenso na composição colorida. A nebulosidade 
associada à precipitação estratiforme também pode aparecer na 
cor azul se a camada de topo for fria. Os oceanos aparecem escuros 
devido à sua baixa refletância nos três canais. O solo sem vegetação 
se mostra em tons entre o salmão e o marrom por causa da maior 
refletância no infravermelho próximo centrado em 1,6 micrômetros 
em comparação ao visível centrado em 0,6 micrômetros. Áreas 
com vegetação aparecem em verde devido à grande refletância 
dos vegetais no visível centrado em 0,8 micrômetros quando 
comparado à refletância do visível centrado em 0,6 micrômetros e do 
infravermelho próximo centrado em 1,6 micrômetros. Na imagem 
em consideração apareceu um sistema relativamente pequeno de 
nuvens convectivas muito desenvolvidas verticalmente, em azul, 
ao sul da cidade de Fortaleza, no Ceará, associado a um arco de 
nuvens devido à propagação da brisa terrestre, sobre o oceano, 
entre o Rio Grande do Norte e o Ceará. Também apareceu em 
azul nebulosidade bem desenvolvida ocupando uma extensa área 
associada à ZCIT, sobre o oceano. Essas composições Meteosat, 
chamadas de “cores reais”, são semelhantes às composições 
coloridas R3G2B1, anteriormente mencionadas, obtidas a partir 
de imagens fornecidas pelos satélites de órbitas polares da série 
NOAA.

Figura 2.2.23 – Parte de imagem meteorológica (composição colorida RGB) fornecida pelo satélite 
Meteosat-9 em 19 de abril de 2012, às 8:00 h local, mostrando porções do Norte e do Nordeste do 

Brasil, em projeção Mercator. Fonte: FUNCEME. Copyright © 2016 EUMETSAT.
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Em outra composição colorida do Nordeste brasileiro, obtida 
a partir de imagens globais fornecidas por satélite MSG foi possível 
se observar um sistema frontal proveniente do Sudeste do país e 
atuando no leste da Bahia (Figura 2.2.24). Nesse tipo de imagem, 
se torna fácil distinguir os componentes mais desenvolvidos e mais 
frios (em azul) e os menos desenvolvidos e menos frios (em branco) 
do sistema meteorológico sob observação. Notou-se, também, que 
a superfície continental se mostrou com muito pouca vegetação 
verde em virtude dos baixos totais de precipitações pluviais que se 
verificaram, em geral, durante a estação chuvosa que antecedeu 
a época de obtenção da imagem. Claramente deu para perceber 
a pouca presença de regiões verdes em relação à figura anterior, 
datada de cinco meses antes. Também apareceram, sobre o oceano, 
longe da costa, grandes formações de nuvens com topos frios (em 
azul) e do tipo actinoformes (de estrutura radial), semelhantes a 
“veias de folhas” ou centopeias, talvez representando uma forma 
de transição entre as células convectivas do tipo fechadas e abertas. 
Elas são relativamente comuns no oceano Atlântico Sul, próximo à 
costa brasileira, e estão geralmente associadas a chuviscos.

Figura 2.2.24 - Parte de imagem meteorológica (composição colorida RGB) fornecida pelo satélite 
Meteosat-9 em 28 de setembro de 2012, às 10:45 h local, mostrando o Nordeste do Brasil, em 

projeção Mercator. Fonte: FUNCEME. Copyright © 2016 EUMETSAT.
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Em outra composição colorida R1,6G0,8B0,6 obtida a partir de 
imagens fornecidas pelo satélite Meteosat-10, foi claramente 
possível se ver grandes formações convectivas associadas a chuvas 
(em azul), de aspectos “granulosos” e “densos”, e cirrus (também em 
azul) entre elas. Este último tipo de nuvem apareceu, na imagem, 
principalmente na forma de longos filamentos semitransparentes, 
em torno das formações convectivas e afastados delas (Figura 
2.2.25). A região abordada na imagem situou-se sobre o oceano 
Atlântico próximo do equador e entre a África e o Nordeste do 
Brasil. As formações de nuvens estavam diretamente relacionadas 
com instabilidades associadas à ZCIT. 

Figura 2.2.25 - Parte de imagem meteorológica (composição colorida RGB) fornecida pelo satélite 
Meteosat-10 em 22 de março de 2013, às 9:30 TU, mostrando nuvens de chuva (em azul) sobre 
o oceano Atlântico próximo do equador (que passa pelas cruzes amarelas desenhadas sobre a 

imagem) e em uma área entre a África e o Nordeste do Brasil. 
Fonte: FUNCEME. Copyright © 2016 EUMETSAT. 

Em outras composições coloridas resultantes de imagens 
fornecidas pelo satélite Meteosat-10 se pôde observar a formação 
semelhante a um pequeno ciclone, de formato espiral, com 
presença de um “olho” (descrita nas Figuras 2.2.16, 2.2.17 e 2.2.18), 
e seu deslocamento, sobre o oceano, ao norte do noroeste do 
Ceará e em direção ao oeste (Figura 2.2.26).
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Figura 2.2.26 - Partes de imagens meteorológicas (composições coloridas RGB) fornecidas pelo 
satélite Meteosat-10 em 21 de junho de 2013, às 10:45 h local (à esquerda) e às 12:00 h local (à 
direita), mostrando o norte do Nordeste do Brasil (Ceará no meio) e pequeno sistema ciclônico 

sobre o oceano Atlântico. Fonte: FUNCEME. Copyright © 2016 EUMETSAT.

As composições coloridas geradas a partir de imagens 
fornecidas pelos satélites MSG se prestam muito bem para 
acompanhar o surgimento, o desenvolvimento e o declínio de 
sistemas convectivos, em que um CCM representa um grande 
sistema desses, decorrente do aquecimento diurno solar, da alta 
umidade do ar, da instabilidade atmosférica e de outros fatores 
meteorológicos. Eles têm mais de 300 km de extensão na direção 
horizontal, sendo comuns aqueles que alcançam pelo menos 500 
km e persistem por muitas horas. Frequentemente, esses sistemas 
proporcionam a ocorrência de pancadas de chuvas intensas e bem 
localizadas. Em uma dessas composições pôde-se ver um sistema 
convectivo isolado (em azul), no centro da Nigéria, na África, com 
uma extensão próxima daquela que define um CCM (Figura 2.2.27). 
A cor azul denunciou topos frios resultantes de convecção profunda. 
Nota-se que os sistemas pareceram ter sido observados bem de 
cima, e, de fato, essa região africana fica quase no centro da imagem 
global gerada pelo satélite, ou seja, quase no nadir. Os extremos 
nortes da Nigéria e de Camarões incluem parte da região semiárida 
do Sahel, anteriormente mencionado. Nesse tipo de composição se 
vê claramente os limites entre as áreas com presença de vegetação 
(em verde) e as áreas desprovidas de vegetação (ou com muito 
pouca vegetação verde), em tons de salmão e marrom.
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Figura 2.2.27 – Parte de imagem meteorológica (composição colorida RGB) fornecida pelo satélite 
Meteosat-9 em 22 de maio de 2012, às 16:00 TU, mostrando principalmente a Nigéria e os 

Camarões com ocorrência de sistemas convectivos isolados (em azul claro). Fonte: EUMETSAT. 
Copyright © 2016 EUMETSAT.

Outras importantes composições coloridas RGB podem ser 
obtidas a partir das imagens fornecidas pelos satélites Meteosat da 
segunda geração. Como exemplos, se podem citar as composições 
que destacam as formações convectivas intensas, os nevoeiros e as 
nuvens baixas, as massas de ar, nuvens de poeira, etc. 

Complementando o que foi mencionado anteriormente em 
relação à umidade na atmosfera, usando o canal do vapor d’água 
centrado em 7,3 micrômetros para se estimar a umidade média na 
camada atmosférica média localizada entre 850 hPa (em torno de 
1.500 metros de altura) e 600 hPa (perto de 4.000 metros de altura), 
sabe-se que as características da umidade evidenciadas por esse 
canal estão associadas às condições termodinâmicas dos baixos 
níveis atmosféricos. Usando o canal do vapor d’água centrado em 6,2 
micrômetros a umidade média é estimada na camada atmosférica 
alta, situada entre 600 hPa e 250 hPa (este último nível localizado 
em torno de 10.000 metros de altura). Como comentado em relação 
aos satélites GOES, havendo umidade atmosférica considerável na 
média e na alta troposfera, os dois canais de realce do vapor d’água 
do MSG não conseguem detectar adequadamente as nuvens baixas 
sob essa camada de umidade. É importante destacar, ainda, que 
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a convecção pode facilmente se formar próximo às fronteiras das 
massas úmidas e que a observação da animação de imagens de 
vapor d’água nos dois canais ajuda a monitorar e prever mudanças 
nas condições termodinâmicas e de umidade da atmosfera. 

Um produto meteorológico muito interessante e derivado 
de imagens do vapor d’água é a umidade troposférica estimada 
a partir do MSG (Figura 2.2.28). A cor vermelha, nesse produto, 
destaca as áreas com baixo teor de umidade, que aparecem em 
preto nas imagens, em tons de cinza, de vapor d’água. O amarelo 
realça intensidade intermediária de umidade e o verde o máximo 
conteúdo de umidade. Com isso, pôde-se ver com muita clareza, na 
imagem, que uma massa de ar seco cobriu grande parte do Brasil 
na época considerada. Na imagem colorida, a cor preta coincide 
com as nuvens.

Figura 2.2.28 – Umidade troposférica (0% em vermelho escuro, e 100% em verde escuro), à 
esquerda, derivada dos canais do vapor d’água centrados em 7,3 micrômetros (no centro) e 6,2 

micrômetros (à direita), em 9 de agosto de 2012, às 5:45 TU. O Brasil apareceu no canto esquerdo 
das imagens. Fonte: Meteorological Products Extraction Facility (MPEF)/EUMETSAT (imagem 

colorida) e FUNCEME. Copyright © 2016 EUMETSAT.

Com relação à estimativa de precipitação por satélites, 
a EUMETSAT gera, operacionalmente, o produto MPE (Multi-
Sensor Precipitation Estimate), que se destina a estimar a 
taxa de precipitação em imagens fornecidas pelos satélites 
geoestacionários MSG a partir de uma combinação de medidas 
em micro-ondas dadas por satélites de órbitas polares e imagens 
MSG. Essa técnica se revela, no entanto, mais apropriada para a 
precipitação convectiva. Uma parte de imagem global de estimativa 
MPE, abrangendo a América do Sul, foi reproduzida a seguir (Figura 
2.2.29). Nela, foram observadas, por exemplo, duas áreas de 
chuvas convectivas, próximas entre si, abrangendo principalmente 
porções do norte do Maranhão e do Piauí, e atingindo o Ceará. 
Núcleos de precipitação mais intensa foram observados sobre o 
oceano Atlântico, na área que compreende a banda de nuvens da 



168 - Satélites meteorológicos: Imagens, aplicações e curiosidades - 

ZCIT. Nesse tipo de imagem, aparecem em azul escuro taxas de 
precipitação muito pequenas (em torno de 1 milímetro por hora), 
em azul claro próximas de 2 milímetros por hora, em verde escuro 
da ordem de 5 milímetros por hora, em amarelo com 15 milímetros 
por hora, em laranja 20 milímetros por hora, em vermelho claro 
25 milímetros por hora e em vermelho escuro representando 35 
milímetros por hora. 

Figura 2.2.29 – Parte de imagem global de estimativa de precipitação (mm/h), pela técnica MPE, 
usando imagem fornecida pelo satélite Meteosat-10, em 14 de fevereiro de 2013, às 11:00 TU. 

Fonte: EUMETSAT. Copyright © 2016 EUMETSAT.

Os satélites MSG dispõem de um canal visível de alta 
resolução (um quilômetro, no nadir). Ele é chamado de HRV (High 
Resolution Visible). Para o estado do Ceará, no Nordeste do Brasil, 
estão disponíveis apenas algumas poucas imagens vespertinas 
desse canal. Porém, elas se mostram muito importantes para 
o monitoramento detalhado e a previsão da evolução dos 
sistemas meteorológicos em atuação nos horários em que são 
disponibilizadas.

Uma imagem HRV foi comparada com outra de resolução 
normal, sendo ambas fornecidas pelo satélite Meteosat-9 (Figura 
2.2.30). Na imagem de alta resolução, os menores aglomerados de 
nuvens, e mesmo alguns cumulus isolados e mais proeminentes, 
apareceram mais nitidamente, mais destacados, enquanto na 
outra imagem eles poderiam ser confundidos com formações 
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estratiformes. Para o caso do norte do Nordeste, a imagem normal 
Meteosat apresenta resolução espacial ligeiramente melhor do que 
aquela que é obtida pelo sistema APT dos satélites polares da série 
NOAA. Já a imagem HRV se assemelha às imagens obtidas pelo 
sistema HRPT dos satélites de órbitas polares da série NOAA.

Figura 2.2.30 – Imagem HRV em tons de cinza (à esquerda) e imagem de resolução normal (à 
direita), do Ceará, fornecidas pelo satélite Meteosat-9 em 18 de julho de 2012, às 14:30 h local. Os 
retângulos desenhados sobre elas mostram de forma mais definida, na imagem HRV, pequenos 

aglomerados de nuvens convectivas. Fonte: FUNCEME. Copyright © 2016 EUMETSAT.

Para se ter mais ideia dos detalhes que podem ser observados 
em uma imagem HRV, em uma delas foi possível notar, por 
exemplo, uma extensa sombra produzida por alguns altos topos de 
cumulonimbus que, provavelmente, se encontravam ultrapassando 
a tropopausa (Figura 2.2.31). Normalmente, quanto mais tempo eles 
duram, mais significativas são as chuvas sob as nuvens associadas 
a esses topos. A sombra apareceu bem pronunciada devido ao 
horário de obtenção da imagem em que a incidência da luz solar era 
mais inclinada. Na imagem, também foram observadas extensas 
e altas nuvens estratiformes, semitransparentes, acima de uma 
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camada de nuvens convectivas, ao sul da cidade de Fortaleza. Mais 
nuvens convectivas, de chuva, apareceram no nordeste do Ceará e 
também no noroeste do Rio Grande do Norte. 

Figura 2.2.31 – Imagem HRV, no visível, fornecida pelo satélite Meteosat-10 em 18 de fevereiro 
de 2013, às 16:45 h local. O círculo destaca a sombra, projetada para leste, de altos topos de 

cumulonimbus. Fonte: FUNCEME. Copyright © 2016 EUMETSAT.

Em outra imagem HRV foi possível se observar, durante a 
estação chuvosa local, vários exemplos de convecção profunda em 
diversos estágios de desenvolvimento (Figura 2.2.32). Nela, foram 
assinaladas algumas regiões em que a convecção se encontrava 
em seus estágios iniciais de desenvolvimento. As parcelas de ar 
carregado de umidade, nas formações convectivas, se encontravam 
em ascensão, expansão e condensação do vapor d’água em água 
líquida formando as gotículas das nuvens que logo mais iriam 
crescer até caírem como gotas de chuva. 
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Figura 2.2.32 – imagem meteorológica HRV do Ceará, em tons de cinza, fornecida pelo satélite 
Meteosat-9 em 25 de março de 2012, às 15:15 h local. Os retângulos assinalam exemplos de 

sistemas convectivos em estágios iniciais de desenvolvimento. 
Fonte: FUNCEME. Copyright © 2016 EUMETSAT.

Imagens HRV seguintes à imagem da figura anterior 
mostraram o rápido e intenso desenvolvimento de aglomerados 
de nuvens formando vários SCM nos retângulos assinalados nas 
imagens (Figura 2.2.33). Algumas vezes, essas formações são 
chamadas, simpaticamente, de “cogumelos de nuvens”, quando 
vistos de cima. No retângulo inferior mais à esquerda, por exemplo, 
pôde-se claramente acompanhar, no período de uma hora, o 
desenvolvimento das nuvens de chuva no sentido vertical e, ainda, 
no horizontal, na atmosfera, de forma a ocupar quase toda a 
área do retângulo. A maioria dos sistemas convectivos formados 
se mostrou do tipo tropical circular, ou seja, de típica ocorrência 
tropical e com formato aproximadamente circular. 
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Figura 2.2.33 – imagens meteorológicas HRV do Ceará e vizinhanças, em tons de cinza, fornecidas 
pelo satélite Meteosat-9 em 25 de março de 2012, às 15:30 h local (superior esquerda), 15:45 h local 
(superior direita), 16:00 h local (inferior esquerda) e 16:15 h local (inferior direita), mostrando, nos 
retângulos, o desenvolvimento de alguns SCM associados a chuvas. Fonte: FUNCEME. Copyright © 

2016 EUMETSAT. 

A seguir (Figura 2.2.34), se pôde observar, em uma sequência 
de imagens HRV fornecidas pelo satélite Meteosat-10, mais um 
exemplo de alguns grandes SCM, de formato praticamente circular, 
em desenvolvimento sobre o Ceará, no período da tarde e no início 
do mês de março, na estação chuvosa desse estado. Esses sistemas 
foram originados por influência de atuação da ZCIT na região.
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Figura 2.2.34 – Sequência de imagens meteorológicas HRV do Ceará, em tons de cinza, fornecidas 
pelo satélite Meteosat-10, mostrando o desenvolvimento de grandes SCM (nos retângulos), com 

intervalos de 15 minutos entre as imagens. O ponto branco representa a localização da cidade de 
Fortaleza. Copyright © 2016 EUMETSAT.

Na região tropical da Terra, onde cerca de 2/3 da precipitação 
do planeta ocorre, tem sido observado, recentemente e com a 
ajuda de satélite meteorológico, que convecção profunda e bem 
organizada, em grandes sistemas convectivos, corresponde a 
somente cerca de 5% dos sistemas de tempo formados na região, 
mas ela responde por pelo menos 50% da precipitação ocorrida. 

Os radares meteorológicos à superfície são muito importantes 
em previsões de tempo de curtíssimo prazo. Eles permitem obter 
uma ideia precisa de onde está chovendo, para onde a chuva 
se dirige e estimar a intensidade da mesma. Porém, as imagens 
e informações de satélites podem caracterizar o ambiente pré-
convectivo (antes mesmo da formação das nuvens), com a 
identificação das propriedades gerais das massas de ar. Elas também 
detectam a fase inicial da convecção, a taxa de crescimento das 
nuvens convectivas e algumas de suas propriedades microfísicas, 
e se revelam essenciais na obtenção de informações sobre os 
processos observados nos topos das tempestades convectivas 
maduras (às vezes não observados pelos radares), além de 
também permitirem a estimativa da intensidade da precipitação. 
Essa última grandeza, no entanto, com menor precisão do que a 
fornecida pelos radares meteorológicos.

A alta resolução temporal das imagens MSG facilita a detecção 
dos movimentos das nuvens de uma imagem para a outra e facilita 
a observação do momento de ocorrência de forte movimento de ar 
úmido ascendente (desenvolvimento de processo convectivo) que 
pode dar origem a sistemas de tempo de diversos tipos, incluindo os 
severos, que podem ser seguidos de chuvas intensas, relâmpagos, 
raios ou ventanias.
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 Para se realçar, de forma simplificada e à semelhança do 
que foi feito com imagens no infravermelho fornecidas pelo canal 
4 do AVHRR/NOAA, as temperaturas dos topos das nuvens que 
aparecem nas imagens no infravermelho fornecidas pelos satélites 
MSG, é suficiente apenas se aplicar uma paleta de cores às imagens 
do canal centrado em 10,8 micrômetros (Figura 2.2.35). Essa paleta 
pode ser feita de modo a representar apenas as temperaturas 
abaixo de zero grau Celsius. Nesse tipo de realce se pode diferenciar 
melhor do que na composição colorida R1,6G0,8B0,6 os topos de 
nuvens mais frios dos topos menos frios, que aparecem na cor azul 
na mencionada composição. As temperaturas de brilho exibidas 
nesse canal podem ser utilizadas diretamente, sem convertê-
las para temperaturas reais. As temperaturas reais irão diferir 
das temperaturas de brilho, mas estas bastarão para a precisa 
localização das regiões de topos frios. Para as nuvens opacas e 
de grande desenvolvimento vertical, que são muito interessantes 
visto que estão geralmente associadas a chuvas intensas que 
podem estar acompanhadas de relâmpagos e raios, granizos e 
ventanias, as duas temperaturas não diferem muito. Sobre as 
nuvens semitransparentes normalmente são usadas aproximações 
multiespectrais, mais complexas, porque suas temperaturas de 
brilho podem ser contaminadas por radiâncias da superfície ou 
provenientes de nuvens abaixo delas. Nuvens baixas e mesmo 
sem outras nuvens acima delas podem sofrer algum efeito de 
absorção da radiância pelo vapor d’água e pelo dióxido de carbono, 
da atmosfera, de forma que suas temperaturas de brilho podem 
apresentar uma diferença maior em relação à temperatura real.

Figura 2.2.35 – Parte de 
uma imagem global no 
infravermelho centrado em 
10,8 micrômetros, fornecida 
pelo satélite Meteosat-10 
em 15 de março de 2013, às 
10:45 h local, realçando as 
temperaturas dos topos das 
nuvens.  As temperaturas 
mais baixas apareceram 
em magenta e vermelho, 
notadamente no sul do 
Maranhão. Fonte: FUNCEME. 
Copyright © 2016 EUMETSAT.
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Os algoritmos que convertem temperaturas de brilho 
em temperaturas reais e que procuram corrigir os efeitos 
atmosféricos, geralmente estão incluídos em complexos modelos 
radiativos. Portanto, o uso das temperaturas de brilho puras 
(como sugerido para os satélites da série MSG e NOAA) evita essa 
complexidade e fornece uma ideia razoável sobre a distribuição 
espacial das temperaturas dos topos das nuvens, naturalmente 
dentro de algumas limitações, e indicando, aproximadamente, as 
temperaturas reais. 

A EUMETSAT disponibiliza um interessante sistema do 
tipo multisserviço, em tempo quase real, de disseminação 
de imagens e produtos dos satélites MSG. Ele é baseado na 
tecnologia de transmissão de vídeo digital padrão (Standard 
Digital Video Broadcast, em inglês) e resulta em baixo custo de 
instalação (e operacionalização) para seus muitos usuários ao 
redor do mundo. Esse sistema se chama EUMETCast. Ele usa 
satélites comerciais geoestacionários de telecomunicações para a 
transmissão das informações. Para o Brasil, foi utilizado o satélite 
NSS-806 (substituído, recentemente, pelo satélite SES6). O acesso 
ao sistema é obtido através de uma licença especial conseguida 
junto à EUMETSAT, que pode ser gratuita se as imagens e dados 
não forem retransmitidos, por quaisquer meios, em tempo real, 
e se não tiverem fins comerciais. É necessária apenas a aquisição 
de uma estação de recepção e processamento composta de uma 
antena parabólica (pelo menos 2,5 metros de diâmetro), um 
conversor LNB digital para recepção em micro-ondas na banda C, 
computadores para a recepção, processamento e armazenamento 
dos dados e imagens, e pelo menos um software para a visualização 
dos mesmos. O computador de recepção deve ter uma placa DVB 
TechniSat SkyStar 2 TV PCI, responsável pela recepção do sinal do 
satélite. A EUMETSAT fornece junto com a licença um software e 
um dispositivo tipo USB, chamado EUMETCast Key Unit (EKU), 
para a decodificação e acesso aos dados e imagens embutidos no 
sinal DVB. Com isso, é possível dispor das imagens fornecidas pelo 
satélite MSG em todos os seus canais espectrais. Em 2007 só havia 
duas estações EUMETCast no Brasil (uma na FUNCEME e outra no 
INPE). Atualmente, várias estações desse tipo operam regularmente 
em algumas áreas do território nacional, tendo acesso aos dados 
EUMETCast-Américas.
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A família de satélites Meteosat Terceira Geração – MTG 
(Meteosat Third Generation), ainda resultante de um trabalho 
conjunto entre a ESA e a EUMETSAT, está prevista para ser iniciada 
por volta de 2017, se estendendo além de 2037. A nova série 
compreende seis satélites: quatro satélites para imageamento 
(MTG–I) e dois para sondagem vertical de temperatura e umidade 
da atmosfera (MTG–S). Como inovação no caso dos satélites 
geoestacionários Meteosat, cujas duas primeiras gerações não 
realizavam sondagens, essas duas funções científicas (obtenção 
de imagens e sondagens) deverão ficar separadas, em satélites 
distintos. As sondagens serão possíveis porque os instrumentos 
de observação ficarão permanentemente apontados para a Terra 
graças à estabilização em três eixos dos satélites da terceira 
geração. Os dois primeiros protótipos da terceira geração (um 
para imageamento e outro para sondagem) estão previstos para 
lançamento em meados de 2017 e 2019, respectivamente. Eles serão 
posicionados próximos um do outro em órbitas geoestacionárias 
acima do equador em uma longitude entre 10º Leste e 10º Oeste.

Além de um avançado instrumento imageador chamado FCI 
(Flexible Combined Imager), que funcionará, semelhantemente aos 
satélites GOES-R, com 16 canais espectrais, os satélites da terceira 
geração serão dotados de um instrumento detector de relâmpagos 
e raios (entre nuvens e entre nuvens e o solo), chamado LI (Lightning 
Imager). Ele é muito importante para o monitoramento de eventos 
severos de tempo, em estudos climáticos e também da química 
atmosférica. Essas informações deverão complementar aquelas 
decorrentes de detectores semelhantes (os GLM, anteriormente 
mencionados) presentes nos satélites da série iniciada pelo GOES-R. 

Com o instrumento FCI, imagens globais serão geradas 
num intervalo de dez minutos e imagens da Europa a cada dois 
minutos e meio. As resoluções espaciais, no nadir, serão de um 
quilômetro para os canais no visível e no infravermelho próximo, 
e de dois quilômetros no infravermelho. O modo de alta resolução 
terá resolução de meio quilômetro no visível e no infravermelho 
próximo, e de um quilômetro no infravermelho. Os satélites 
sondadores da atmosfera incluirão instrumentos de alta resolução 
no infravermelho e no ultravioleta que permitirão a observação da 
estrutura vertical atmosférica em várias camadas incluindo análises 
detalhadas de sua composição química.
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A comunidade europeia (e mesmo do resto do mundo) que 
trabalha em meteorologia e na observação do nosso planeta 
aguarda, com muita expectativa, o lançamento da terceira geração 
Meteosat por causa do notável avanço tecnológico que ela 
representa. 

Atualmente, não apenas os Estados Unidos da América, a 
Rússia e a Europa Ocidental, mas o Japão, a Índia e a China também 
dispõem de satélites meteorológicos próprios, operacionais, do 
tipo geoestacionário.  

A China utiliza o satélite meteorológico geoestacionário 
cujo nome é FY-2D (da série Feng Yun-2), operado pela CMA 
(China Meteorological Administration). Imagens em tempo real 
provenientes desse satélite podem ser vistas no sítio da Internet 
do Observatório de Hong Kong (Hong Kong Observatory). 

A Rússia opera, atualmente, o sofisticado satélite 
meteorológico geoestacionário Elektro-L1, de segunda geração, 
lançado em 20 de janeiro de 2011. O primeiro satélite Elektro 
havia parado de funcionar em 1998, deixando a Rússia sem dados 
meteorológicos cruciais durante vários anos, até o lançamento do 
Elektro-L1. Ele normalmente gera imagens a cada 30 minutos de 
intervalo, mas pode produzir, também, imagens a cada 15 minutos. 
O radiômetro desse satélite, o MSU (Multichannel Scannning Unit), 
tem resolução de um quilômetro no visível e de quatro quilômetros 
no infravermelho, mas ele possui três bandas no visível, uma no 
infravermelho próximo e seis no infravermelho. 

Composições coloridas utilizando os canais no visível e no 
infravermelho próximo, do satélite Elektro-L1, mostram áreas 
com vegetação em cor laranja, a superfície árida e semiárida em 
tons amarelos ocres, os oceanos em azul e as nuvens em branco. 
A primeira imagem desse tipo (Figura 2.2.36) foi gerada em 26 de 
fevereiro de 2011 às 14:30 h (de Moscou). O satélite se encontra 
posicionado em 76 graus de longitude Leste, sobre o equador e 
sobre o oceano Índico. Ele recebeu a designação internacional 
de GOMS No. 2. O segundo satélite Elektro-L tem previsão de 
lançamento para breve, mas o Elektro-L1 foi projetado para um 
tempo de vida de pelo menos 10 anos. Assim como acontece para 
os satélites GOES, imagens e dados fornecidos por esse satélite são 
transmitidos pelo sistema padrão internacional chamado de LRIT 
(digital Low Rate Information Transmission).
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Figura 2.2.36 – Primeira imagem 
meteorológica, resultante de 
composição colorida de imagens 
no visível e no infravermelho 
próximo, fornecida pelo satélite 
meteorológico geoestacionário 
russo Elektro-L1. Fonte: Federal 
Space Agency of Russia (Agência 
Espacial Federal da Rússia).

Em março de 2011, o satélite russo Elektro-L1 mostrou 
uma bela imagem do nosso planeta abrangendo a região do Mar 
Vermelho, com a Lua visível ao fundo, mais distante (Figura 2.2.37).

Figura 2.2.37 – Imagem meteorológica, 
resultante de composição colorida de 
imagens no visível e no infravermelho 
próximo, fornecida pelo satélite 
meteorológico geoestacionário russo 
Elektro-L1, com a Lua visível ao fundo. 
Fonte: Federal Space Agency of Russia 
(Agência Espacial Federal da Rússia).
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O satélite Elektro-L1 também capturou (em duas imagens 
sucessivas) formações de nuvens cumulus em sistemas convectivos 
de mesoescala, em crescimento, sobre parte da ilha-país 
Madagascar situada próximo ao sudeste da África (Figura 2.2.38).

Figura 2.2.38 – Composições coloridas obtidas a partir de imagens no visível e no infravermelho 
próximo fornecidas pelo satélite meteorológico geoestacionário russo Elektro-L1, mostrando 

sistemas convectivos de chuva em desenvolvimento sobre Madagascar. Fonte: Research Center for 
Earth Operative Monitoring (NTS OMZ)/Federal Space Agency of Russia 

(Agência Espacial Federal da Rússia).

Todos os países que possuem satélites meteorológicos 
geoestacionários, além dos Estados Unidos e de alguns países 
europeus, são coordenados por um grupo técnico-científico 
chamado Coordinating Group for Meteorological Satellites (CGMS), 
fundado em 1972. Trata-se de um fórum internacional para a troca 
de informações técnicas e cooperação mútua não só referentes a 
satélites geoestacionários, mas também de órbitas polares. O CGMS 
permitiu, por exemplo, que o satélite Meteosat-3 fosse movido, 
na década de 1990, para uma posição mais a oeste para ajudar a 
NOAA no monitoramento de furacões. Em 2003, a NOAA apoiou 
a JMA (Japan Meteorological Agency) oferecendo o GOES-9 para 
substituir o satélite japonês GMS-5 (Geostationary Meterological 
Satellite, número 5), que estava com problemas técnicos, antes que 
o Japão pudesse operacionalizar outro satélite.

Em relação aos satélites meteorológicos geoestacionários, 
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o satélite MTSAT-2 (Multi-functional Transport Satellite, número 
2), lançado em 18 de fevereiro de 2006, foi, até recentemente, o 
satélite japonês, desse tipo, em operação. Esse satélite foi localizado 
em 145 graus de longitude Leste, desde julho de 2010. Outro 
satélite, funcionando na condição de reserva (standby), o MTSAT-
1R (lançado em 26 de fevereiro de 2005), foi posicionado em 140 
graus de longitude Leste. O primeiro satélite MTSAT foi perdido, 
em 15 de novembro de 1999, por falha no lançamento. O MTSAT-2 
forneceu imagens a cada 30 minutos para o Hemisfério Norte e a 
cada hora para o disco planetário.

A JMA tem operado satélites meteorológicos geoestacionários 
desde 1977. O primeiro deles foi chamado de GMS (Geostationary 
Meteorological Satellite) e começou a gerar imagens (no visível e 
no infravermelho), a cada três horas, a partir de 6 de abril de 1978. 
Ainda em 1977, foi criado o MSC (Meteorological Satellite Center) 
como um órgão auxiliar às atividades da JMA. A série GMS findou 
com o satélite GMS-5 que começou a operar em 21 de junho de 
1995, com um canal no visível, três no infravermelho e um no vapor 
d’água, produzindo imagens horárias.

Desde 2005 o MSC tem gerado, a partir de imagens fornecidas 
pela série MTSAT, o produto Vetores de Movimento Atmosférico 
(Atmospheric Motion Vectors), derivado do movimento das nuvens 
e dos padrões de concentração do vapor d’água, que são muito 
importantes na realização de previsão numérica de tempo. Eles são 
produzidos para o disco planetário a cada seis horas (00, 06, 12 e 18 
TU) a partir, em cada caso, de três imagens sucessivas adquiridas 
em intervalos de 15 minutos.

Sucedendo ao satélite MTSAT-2 e entrando em operação em 
7 julho de 2015, o satélite japonês Himawari-8 representou um 
marco de uma nova e avançada série de satélites meteorológicos 
operacionais a ser completada com o satélite Himawari-9. O novo 
satélite funciona com 16 canais espectrais, sendo três no visível, três 
no infravermelho próximo e dez no infravermelho. As resoluções 
espaciais variam de dois quilômetros até 500 metros e são obtidas 
imagens a cada 10 minutos. Para o Japão, as imagens podem ser a 
cada 2,5 minutos.

Como já foi rapidamente mencionado anteriormente, os 
perigosos e devastadores ciclones tropicais são chamados de 
tufões quando se desenvolvem no oceano Pacífico Ocidental. Eles 
se formam aproximadamente entre a Linha Internacional da Data 
e o Vietnã, até ao Japão, mais ao norte. Cerca de um terço dos 
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ciclones tropicais no mundo se formam nessa área, que se mostra, 
portanto, muito ativa em relação a essas tempestades. A ilha de 
Taiwan, por exemplo, localizada a sudeste da China e ao sul de 
Okinawa, no Japão, apresenta um dos climas mais violentos da Terra 
devido ao grande número de tufões que a atingem. Montanhas 
muito altas aparecem próximo à costa da ilha e facilitam a queda 
de grande quantidade de chuva com a chegada de algum tufão. 
Torrentes de água descem as montanhas com muita velocidade 
e força destruindo o que estiver pela frente. Com a passagem do 
tufão Morakot, em agosto de 2009, choveu impressionantes 1.623 
milímetros em 24 horas em Taiwan. Esse tufão permitiu o registro 
de incríveis 2.884 milímetros em três dias em Taiwan, segundo a 
Taiwan Association of Hydraulic Engineers. 

A partir de 2009 os tufões foram divididos em duas categorias: 
os severos, com ventos sustentados de pelo menos 150 quilômetros 
por hora e os supertufões, com ventos sustentados de pelo menos 
190 quilômetros por hora. O tufão Morakot foi classificado como 
severo. Entretanto, o supertufão Haiyan, que atuou em novembro 
de 2013, alcançou ventos sustentados, de duração de um minuto, 
de 314 quilômetros por hora.

O satélite MTSAT-2 capturou uma imagem de dois tufões 
próximos um do outro em águas do oceano Pacífico Oeste (Figura 
2.2.39). O maior deles recebeu o nome de Bolaven e o menor 
Tembin. Na imagem, o tufão Bolaven se encontrava sobre o oceano 
e ao sul do Japão. Dois dias depois, ele atingiu as ilhas japonesas 
Ryukyu, passando sobre Okinawa. Esse tufão severo foi um dos mais 
fortes que atingiu essa região do Japão nas últimas décadas, com 
ventos máximos sustentados estimados em 167 quilômetros por 
hora, rajadas acima desse valor e muita precipitação. Felizmente, os 
impactos locais foram mínimos em virtude da região se encontrar 
bem preparada para suportar tais eventos meteorológicos 
extremos. A extensão horizontal do ciclone se aproximou dos 2.000 
km. Em seguida, o Bolaven se dirigiu para a Península Coreana e o 
Mar da China Oriental. Na Coréia do Sul, o tufão chegou com ventos 
muito fortes, ondas muito altas no litoral e chuvas intensas. Hoje 
em dia, com o monitoramento dessas fortes tempestades através 
de satélites e com a ajuda de modelos numéricos que preveem as 
possíveis trajetórias das mesmas, alertas são dados às populações 
nos prováveis caminhos das tempestades, de maneira que, em 
geral, o número de mortes de seres humanos tem se reduzido, 
principalmente nos países mais desenvolvidos.
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Figura 2.2.39 – Imagem meteorológica global no infravermelho, em tons de cinza, fornecida pelo 
satélite MTSAT-2 em 24 de agosto de 2012, 18:00 TU, mostrando os tufões Bolaven (parte superior, 

próximo do centro) e Tembin (à esquerda do Bolaven). Fonte: JMA, Japão.

O Governo Indiano fundou em 1875 o Departamento de 
Meteorologia da Índia (India Meteorological Department – IMD), 
sediado em Nova Délhi e atualmente subordinado ao Ministério de 
Ciências da Terra. Através dos esforços dessa instituição, a Índia 
foi o primeiro país em desenvolvimento, no mundo, a ter os seus 
próprios satélites meteorológicos geoestacionários operacionais – 
o INSAT e o KALPANA. 

Atualmente, a Índia utiliza, para a geração operacional de 
informações meteorológicas, dois satélites geoestacionários: o 
INSAT-3D (lançado em 26 de julho de 2013, imageador e sondador, 
posicionado em 82 graus de longitude Leste) e o KALPANA-1 
(lançado em 12 de setembro de 2002 e posicionado em 74 graus 
de longitude Leste). Este último satélite foi o primeiro de uso 
exclusivamente meteorológico, desenvolvido pela Índia e lançado 
por foguete também indiano. Inicialmente, o satélite se chamava 
METSAT-1, mas foi posteriormente renomeado KALPANA-1, em 
homenagem à astronauta indiana Kalpana Chawla que morreu 
no desastre do ônibus espacial Columbia (NASA), destruído na 
reentrada da atmosfera, em 1º de fevereiro de 2003. A série INSAT 
(Indian National Satellite) teve seus quatro primeiros satélites 
comprados dos EUA. Os posteriores foram desenvolvidos na 
Índia. O satélite INSAT-3D transporta o radiômetro VHRR/2 (Very 
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High Resolution Radiometer 2) que funciona com uma banda 
no visível (um quilômetro de resolução espacial), uma banda 
no infravermelho com um quilômetro de resolução, três no 
infravermelho com quatro quilômetros e uma para o vapor d’água 
com oito quilômetros de resolução espacial. Os canais sondadores 
são em número de dezenove com 10 km x 10 km de resolução 
espacial. Os satélites INSAT também são dotados de câmeras 
CCD (Charged Coupled Device) operando no visível, infravermelho 
próximo e infravermelho de onda curta, com um quilômetro de 
resolução espacial.

A área de cobertura terrestre oferecida por satélite 
geoestacionário indiano compreende, evidentemente, a Índia, o 
oceano Índico e os países que o margeiam. Essa área, portanto, é 
parecida com a oferecida pelo satélite russo Elektro-L. 

Além do fórum CGMS sobre satélites meteorológicos, 
anteriormente mencionado, atualmente existe uma importante 
organização científica criada em Londres, em outubro de 1958, ou 
seja, nos primórdios da era espacial, chamada COSPAR (Committee 
on Space Research), que tem como objetivo principal promover 
e incentivar, internacionalmente, todos os tipos de pesquisas 
envolvendo balões científicos, foguetes, veículos espaciais e 
satélites. Seu lema de atuação consiste em expandir a fronteira 
do conhecimento do espaço em benefício da humanidade. Ela 
considera todas as questões somente do ponto de vista da pesquisa 
científica colaborativa sem tomar em consideração questões 
políticas. 

O COSPAR estimula a troca de resultados, opiniões e 
informações, fornecendo um fórum, aberto a todos os cientistas, 
para a discussão dos problemas que podem afetar a pesquisa 
científica espacial. Para alcançar seus objetivos, ele promove a 
organização de vários encontros científicos ao redor do mundo e 
edita duas importantes publicações científicas. O COSPAR distribui 
gratuitamente aos seus membros, que podem ser instituições 
científicas e cientistas individuais, um interessante boletim 
informativo (três edições por ano) chamado Space Research 
Today (Pesquisa Espacial Atual), trazendo notícias e atualidades 
variadas sobre a pesquisa espacial ao redor do mundo, pequenos 
artigos científicos, relação de encontros científicos internacionais 
de interesse do COSPAR e listas de lançamento de satélites e 
sondas espaciais. Frequentemente aparecem muitas informações 
sobre satélites meteorológicos e seus produtos nesse boletim. 
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Porém, a principal publicação do COSPAR é a revista Advances 
in Space Research (Avanços na Pesquisa Espacial), destinada à 
publicação de artigos científicos, muitos deles envolvendo satélites 
meteorológicos e ambientais.

Em março de 2012, o COSPAR assinou um acordo de cooperação 
com a OMM para fomentar o uso de satélites em aplicações 
meteorológicas e ambientais em países em desenvolvimento. Um 
laboratório virtual de educação e treinamento em meteorologia por 
satélites denominado VLab (Virtual Laboratory for Education and 
Training in Satellite Meteorology), da OMM, e diversas atividades 
de capacitação pessoal desenvolvidas pelo COSPAR, passaram 
a operar em conjunto no treinamento de pessoal em países em 
desenvolvimento, nessa área da meteorologia.

O avanço a ser obtido com os novos instrumentos imageadores 
e sondadores, maiores resoluções espaciais e temporais dos novos 
satélites, tanto da série Meteosat quanto da GOES, e de outras 
séries de satélites geoestacionários, certamente beneficiará, 
sobremaneira, a modelagem numérica da atmosfera e a previsão 
de tempo de forma a serem obtidas previsões meteorológicas 
mais ágeis e mais confiáveis, com melhor definição da localização, 
intensidade e momento de ocorrência dos vários tipos de eventos 
de tempo. O conhecimento em climatologia também deverá ser 
incrementado a partir do uso das informações provenientes dos 
novos satélites.

Assim como um médico analisando uma tomografia de seu 
paciente na tentativa de descobrir o que se passa com o mesmo, a 
simples observação visual, feita pelos meteorologistas, de imagens 
fornecidas em tempo praticamente real por satélites meteorológicos 
operacionais tem muito a revelar para esses profissionais sobre o 
estado do tempo atmosférico e o seu provável comportamento 
para as próximas horas ou dias. As imagens meteorológicas e as 
informações científicas delas derivadas se tornaram, portanto, 
ferramenta fundamental e indispensável aos meteorologistas 
modernos. A ciência da meteorologia por satélites veio, então, para 
ficar, se consolidar e se aprimorar cada vez mais.

O rápido desenvolvimento da tecnologia que se verifica nos 
dias atuais facilita o aprimoramento dos satélites meteorológicos, 
que cada vez mais representam importantes meios de observação 
remota do nosso planeta. Dessa forma, cada nova geração desses 
satélites representa um novo e valioso potencial de monitoramento 
espacial da atmosfera terrestre (e também da superfície 
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continental e marítima), ajudando a acompanhar e compreender 
melhor os processos naturais que ocorrem no meio ambiente da 
Terra. Tal compreensão permitirá que venhamos a conhecer mais 
profundamente os impactos que nossa civilização vem produzindo 
sobre esses processos, de forma que possamos ficar cada vez mais 
capacitados para preservarmos e cuidarmos do precioso lar onde 
todos nós vivemos – uma joia rara e especial no nosso sistema solar 
e, provavelmente, em todo o universo.

Céu totalmente encoberto, com chuva, na sede da FUNCEME, onde se vê a antena parabólica de 
recepção de imagens fornecidas por satélite MSG e um pluviômetro automático sobre uma torre 

situada próximo da antena. Na época da realização da foto, o satélite MSG em utilização era o 
METEOSAT-10. Foto do autor.
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Links interessantes da Internet (para saber mais):

- FUNCEME: http://www.funceme.br/
- DSA/CPTEC/INPE: http://satelite.cptec.inpe.br/home/novoSite/index.jsp
- INMET: http://www.inmet.gov.br/portal/
- NASA: http://www.nasa.gov/
- NASA Science Missions: http://science.nasa.gov/missions/
- NASA EOSDIS Worldview : https://earthdata.nasa.gov/labs/
worldview/
- NOAA: http://www.noaa.gov/
- NOAA Satellites: http://www.noaa.gov/satellites.html
- NOAA Photo Library: http://www.photolib.noaa.gov/space/index.
html
- NOAA Environmental Visualization Laboratory: http://www.nnvl.
noaa.gov/
- NOAA Central Library/Resources on TIROS and Satellite 
Meteorology: http://www.lib.noaa.gov/collections/TIROS/tiros.html
- NOAA View Data Imagery: http://www.nnvl.noaa.gov/view/#GOES
- OSPO/NOAA: http://www.ospo.noaa.gov/index.html
- POES Status:  http://www.oso.noaa.gov/poesstatus/
- NOAA/NESDIS JPSS: http://www.jpss.noaa.gov/index.html
- GOES Project Science: http://goes.gsfc.nasa.gov/
- American Meteorological Society (AMS) – The First Weather Image: 
https://ams.confex.com/ams/91Annual/webprogram/Paper188192.
html
- NESDIS/NOAA: http://www.nesdis.noaa.gov/about_satellites.html
- Space Science and Enginneering Center/Schwerdtfeger Library: 
http://library.ssec.wisc.edu/
- Space Science and Enginneering Center/Schwerdtfeger Library/ATS-
III Image Collection: http://library.ssec.wisc.edu/spinscan/index.php
- Space Science and Enginneering Center/Geostationary Satellite 
Images: http://www.ssec.wisc.edu/data/geo.html
- First Color Movie of the Planet Earth Viewed from 22,300 Miles Over 
Brazil: https://www.youtube.com/watch?v=9dyF-bTp_rM
- National Hurricane Center: http://www.nhc.noaa.gov/
- EUMETSAT: http://www.eumetsat.int/website/home/index.html
- EUMETSAT: http://eumetview.eumetsat.int/mapviewer/
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- ESA – Space for EUROPE: http://www.esa.int/ESA
- UX.Blog – IDV Solutions: http://uxblog.idvsolutions.com/
- Group for Earth Observation (GEO): http://www.geo-web.org.uk/
-Werkgroep Kunstmanen: http://www.kunstmanen.net/
- Committee on Space Research (COSPAR): https://www.cospar-
assembly.org/
- Russian Space Web: http://www.russianspaceweb.com/
- Research Center for Earth Operative Monitoring (NTs OMZ): http://
eng.ntsomz.ru/
- Elektro-L: http://electro.ntsomz.ru/en/
- Hong Kong Observatory: http://www.hko.gov.hk/wxinfo/intersat/
satpic_s.shtml
- India Meteorological Department: http://www.imd.gov.in/section/
satmet/dynamic/insat.htm
- Japan Meteorological Agency (Satellite Imagery): http://www.jma.
go.jp/en/gms/ 
- Clouds, atmospheric images and skies (daylight images) by Raul 
Fritz: http://clouds-air.webs.com/apps/photos/ 
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