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Intervalos espectrais 

 Medições em comprimentos de onda 
específicos: uso de filtros 

 Intervalo espectral: canais ou bandas 

 Grande parte dos satélites 
meteorológicos: visível, infravermelho e 
canal do vapor d’água 

 Alguns têm canais adicionais desde o 
ultravioleta (100 a 400 nm) às microondas 
(0,15 a 6,0 cm ou 200 a 5 GHz) 



Imagens 

 Meteorologista previsor: uso 
principal - previsão de tempo - 
análise em geral se limita ao estudo 
da cobertura de nuvens 

 Cobertura de nuvens: desde a 
primeira imagem de satélite até os 
dias de hoje – característica mais 
marcante na imagem 

 



Primeira imagem de um 

satélite meteorológico 

 



Características de imagens de 

satélite 
 Nuvens podem parecer aleatórias tanto na 

forma quanto na distribuição 
 Entretanto, elas se formam como o resultado 

de interações específicas entre diferentes 
fatores meteorológicos 

 Dependendo da interação, diferentes tipos de 
nuvens são formados. 

 Nuvens que se formam sob condições 
similares podem ser classificadas em 
categorias individuais com padrões distintos 
nas imagens de satélites 

 Ao conhecer tais padrões, é possível 
identificar os tipos de nuvens presentes em 
uma imagem de satélite 



Características de imagens de 

satélite 

 Refletância de nuvens, a partir da qual se 
pode inferir sua profundidade e composição 
(se água ou gelo) 

 Textura: se lisa, fibrosa 

 Forma dos elementos: se regular ou não 

 Padrão dos elementos: associado com a 
topografia, fluxo de ar, cisalhamento 
vertical e horizontal do vento 

 Tamanho  

  Estrutura vertical – exemplo: presença de 
sombras abaixo das nuvens 



Outras características das 

nuvens 

 Características verticais: 
› Bandas circulares ou espiraladas 

› Formato de vírgula 

› Massas de nuvens com formato quase circular 

› Bandas curvas ou lineares 

 Bandas de nuvens  majoritárias nas quais o 
comprimento é muito maior que a largura 

 Características gerais: 
› Bandas menores como ruas de nuvens, jatos 

› Características cumuliformes, células poligonais 

› Características estratiformes, aéreas com 
nevoeiro 



Análise de imagens 

 Deve ser acompanhada de outras 
informações: 
› Data e hora da imagem 

› Área geográfica coberta 

› Escala de cinza utilizada 

› Outros dados observacionais e cartas 
sinóticas 

 Continuidade no tempo: análise e 
comparação de sequência de imagens 
– detectar mudanças ou confirmar a 
interpretação 



Entretanto, 

 Observações em superfície ainda são 
fundamentais para a boa análise da 
evolução do tempo 

 os produtos de satélites representam 
ferramenta adicional para interpretar 
e acompanhar as mudanças 
observadas na atmosfera. 



Análise de imagens 

 Comparação de imagens de 
diferentes canais 

• Em geral, a informação não é 
redundante, mas complementar 

• Ajuda a remover incertezas ou 
ambiguidades na interpretação dos 
processos e a distinguir características 
de nuvens, fumaça, e da superfície mais 
facilmente 

 



Visível 

 Em geral, é a imagem com maior 
resolução espacial 

 Radiação solar refletida pela superfície e 
atmosfera (só durante o dia) 

 Áreas com tons mais claros indicam 
superfícies com alta refletância 

 Nuvens espessas são brancas, nuvens 
intermediárias apresentam coloração cinza 

 Oceano é quase negro 

 



 

1 km de resolução 

INPE/CPTEC/DSA  NOAA  GOES-12    201008161500 



 



Visível - Nuvens 
 Nuvens que aparecem mais brilhantes 

têm maior albedo: são mais altas, 
possuem alto conteúdo de água ou 
gelo e têm gotículas menores 

 Nuvens com coloração cinza são as 
rasas, com menor conteúdo de água 
ou gelo e com gotas maiores 

 Portanto, as Cb são facilmente 
observáveis ao passo que as cirrus não 
podem ser vistas claramente 



Visível 

 Textura: 

• Nuvens com topos irregulares em geral 
exibem sombras 

• Nuvens em camadas com topo plano 
apresentam textura lisa 

• Nuvens varridas pelo vento apresentam 
textura fibrosa 



Visível 
 Ângulo zenital solar também afeta as 

imagens do visível 

 Ao meio-dia, as imagens são mais 
brilhantes 

 Quando o sol está baixo, as imagens 
são mais escuras 

 Geometria entre sol e sensor: 
sombras que podem ser úteis na 
análise de nuvens 
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Infravermelho 

 Canais mais frequentes: entre 1 e 
30µm 

 Nos satélites meteorológicos: 10 a 
12,5 µm – janela atmosférica 



Infravermelho 

 Radiação emitida pela superfície e 
atmosfera 

 Proporcional à temperatura 

 Superfície ou topo de nuvens 

 Regiões com temperaturas menores 
aparecem mais brancas 

 Superfícies mais quentes aparecem 
com tonalidades mais escuras 

 



Infravermelho 

 Medições também à noite 

 Cobertura contínua da evolução das 
nuvens num período de 24 horas 

 No processamento de imagens: 
• Quanto maior a radiância medida, mais 

brilhante o pixel 

 Em imagens no IV: 
• Padrão é invertido: quanto maior a radiância 

medida, mais escuro é o pixel 

• Nuvens são mais brancas e superfícies são 
escuras 



 

4 km de resolução 

Canal 4: 11µm       201008161500 



Infravermelho 

 Em geral, quanto mais alta a nuvem, 
mais frio será seu topo 

 Imagem no infravermelho é invertida, 
quanto maior a radiância medida, mais 
escuro é o pixel que emitiu a radiação. 

 Nuvens baixas que são mais quentes 
aparecem mais escuras nas imagens 
do infravermelho  

 Nuvens altas são mais frias e portanto 
mais brilhantes em imagens do 
infravermelho 



Infravermelho 

 Cb e cirrus têm aparência branca e 
brilhante. 

 Cb desenvolvida: borda estreita vento 
acima e borda difusa no lado oposto, 
devido à presença de cirrus.  

 As nuvens cirrus podem ser sopradas 
vento abaixo por várias centenas de 
quilômetros: indicação indireta da 
magnitude e direção do vento nos 
níveis superiores da atmosfera 



Infravermelho 

 Não é possível distinguir a textura 
das nuvens 

 Não é possível discriminar nuvens 
baixas de superfície oceânica ou 
nevoeiro de superfície continental, 
devido ao baixo contraste térmico 
entre eles. 
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Canal do vapor d’água 
 Também disponível em qualquer hora do dia 
 Banda de absorção do vapor d’água, 

centralizada em 6,7 μm 

 Quanto maior a absorção, mais alta é a 
camada da atmosfera que contribui para o 
sinal medido pelo satélite (lembrar da Lei de 
Kirchhoff!!!) 

 Como o conteúdo de vapor d’água decresce 
com a altura, a maior contribuição para a 
radiância medida pelo satélite é proveniente 
dos níveis médios e altos da troposfera. 

 Regiões mais brilhantes apresentam alta 
umidade na alta troposfera 

 Regiões escuras são aquelas nas quais a alta 
troposfera está muito seca 



Canal do vapor d’água 

 Imagens no visível e infravermelho 
auxiliam na análise e previsão do 
tempo a partir das características 
das nuvens presentes nas imagens 

 Imagens no canal do vapor d’água 
podem ser utilizadas para observar 
padrões de circulação de larga escala 
mesmo na ausência de nuvens! 



 
Região 
extremamente 
seca 

Sistema de 
alta pressão 

8 km de resolução 



 



 Utilizado para detectar jatos de altos 
níveis 

 

 Mais informações:  

• Santurette, P. and Georgiev, C. G. 
Weather Analysis and Forecasting, 2005 

• http://www.ssec.wisc.edu/sose/water_v
apor_activity.html 

Canal do vapor de água 

http://www.ssec.wisc.edu/sose/water_vapor_activity.html
http://www.ssec.wisc.edu/sose/water_vapor_activity.html


 



 



Microondas 

 Radiação nessa região espectral é 
sensível a: 

• Precipitação 

• Água ou gelo de nuvem 

• Vapor d´água 

• Umidade do solo 

• Temperatura da superfície e da 
atmosfera 

• Velocidade do vento à superfície do 
oceano 

 



 



 



Tipos de nuvens 
 Nuvens cumuliformes: 

› Forma irregular 
› Nas imagens do visível são brilhantes 

devido à espessura dessas nuvens 
› Textura “encaroçada” devido às sombras 

nos topos com formas irregulares 
› No infravermelho, dependendo do 

desenvolvimento vertical (Cb, por 
exemplo) também serão brilhantes 

› Cumulus de bom tempo apresentam-se 
com tons de cinza no IV, por serem mais 
baixas 



Exemplo 

 

visível     infravermelho 

Cumulus de bom tempo 

Cb 



Tipos de nuvens 

 Nuvens estratiformes: 
› Caracterizadas pela organização em camadas 

planas 
› Stratus: nuvens baixas que cobrem vastas áreas. 

Quando se formam na superfície, são 
denominadas nevoeiro 

› Altostratus: nuvens médias 
› Cirrustratus: nuvens altas e muito finas 
› Nuvens baixas, médias e altas podem ser 

distinguidas nas imagens IR 
› Em alguns casos, não é possível observar as 

stratus baixas ou nevoeiro nas imagens IR, devido 
ao baixo contraste de temperatura entre as 
nuvens e a superfície 
 



Exemplo 

 

visível     infravermelho 

Stratus 

??? 

nevoeiro 

??? 



Tipos de nuvens 

 Cirrus: 

• aparência fibrosa 

• Brilhantes nas imagens do IR e do canal 
de vapor d’água 

• Menos brilhantes ou até transparentes 
nas imagens do visível 



Exemplo 

 

visível       infravermelho 

EUMETSAT/Met Office 



Quadro resumo 
 Stratus e nevoeiro: 

› Topos lisos, bordas estreitas e bem definidas 
pela topografia 

› Visível:  
 branco brilhante a cinza médio, quando espessas.  

 Aparência manchada quando finas 

› Infravermelho:  
 cinza médio a escuro uniforme.  

 De difícil detecção quando a diferença entre a 
temperatura da nuvem e da superfície é pequena 

 Pode ser mais escura que a superfície quando a 
temperatura da superfície for muito baixa (inverno 
em latitudes médias e altas) 



Quadro resumo 

 Altocumulus e altostratus: 

• Topos lisos, em geral em camadas 

• Bordas podem ser suaves ou enrugadas 

• Visível: 

 Cinza claro 

 Podem ter aparência manchada ou estriada, 
dependendo da espessura ou da estrutura 
das camadas 

• Infravermelho: 

 Cinza médio uniforme, dependendo da 
altura 



Quadro resumo  

 Cumulus: 
› Elementos individuais pequenos de forma 

irregular 
› Há sombras quando o ângulo de elevação 

solar é baixo 
› Textura encaroçada (grumosa?) 
› Visível: 

 Brilhante médio 

› Infravermelho: 
 Cinza médio a escuro 
 Nuvens pequenas e elementos individuais 

podem ser de difícil detecção 



Quadro resumo  

 Cumulonimbus: 

› Formato globular ou alongado, 
dependendo dos ventos em altos níveis 

› Topo pode apresentar textura encaroçada 

› Visível: 

 Muito brilhante 

 Com sombras distintas quando o sol está baixo 

› Infravermelho: 

 Muito brilhante 



Quadro resumo  

 Stratocumulus: 
› Formas irregulares, com padrão globular ou celular 
› Podem estar arranjadas em linhas ou grupos 
› As bordas das nuvens em geral se tocam 
› Textura pode ser encaroçada 
› Visível: 

 Brilhante no centro 
 Bordas podem ser cinzas quando as nuvens são finas 

› Infravermelho: 
 Cinza escuro uniforme 
 Estrutura celular não tão evidente 
 De difícil detecção quando o contraste nuvem-superfície 

é pequeno 



Quadro resumo  

 Cirrus: 
› Estrutura fibrosa em bandas 

› Muito finas 

› Superfície ou nuvens baixas podem ser 
vistas através das cirrus 

› Visível: 
 Cinza escuro a médio, dependendo da superfície 

abaixo 

› Infravermelho: 
 Cinza claro 

 Estrutura fibrosa não é evidente 



Quadro resumo  

 Cirrostratus e cirrocumulus: 
› Geralmente lisas, com topos uniformes 
› Podem ser fibrosas, em bandas longas ou 

extensas como um lençol 
› Textura encaroçada 
› Visível: 

 Cinza claro quando finas 
 Mais esbranquiçadas conforme sua espessura 

aumenta 

› Infravermelho: 
 Brancas a Cinza claro 
 Pode ser difícil distinguir das nuvens médias 



Quadro resumo 

 Cirrus bigorna (anvil) 
› Textura lisa, exceto onde os topos geram 

sombras 
› Borda estreita vento acima 
› Borda firme, fibrosa e indistinta vento abaixo 
› Visível:  

 Muito brilhante acima da parte mais ativa da 
tempestade 

 O brilho diminui vento abaixo 

› Infravermelho: 
 Muito brilhante acima da parte mais ativa da 

tempestade 
 O brilho diminui vento abaixo 

 



Radiação de onda longa 

emergente (OLR) 

 Quantidade de energia emitida pelo 
sistema Terra-atmosfera para o 
espaço (irradiância) 

 Lei de Stefan-Boltzmann: 

• Valores baixos geralmente indicam 
baixas temperaturas 

• Valores altos indicam áreas mais 
quentes do planeta 



Radiação de onda longa 

emergente 

 No passado recente limitava-se a 
estudos do balanço de energia do 
planeta 

 Existe forte relação entre a radiação 
de onda longa emergente e atividade 
convectiva e precipitação de larga 
escala, em todo o globo 



OLR (ROL – em português) 

 Atualmente há sensores a bordo de 
satélites que foram projetados para 
medir radiação de 4 a 50µm.  

› Exemplo GERB (Geostationary Earth 
Radiation Budget) a bordo de satélites 
MSG (Meteosat Second Generation). 

 

 



 Estimativas são feitas também em 
canais estreitos localizados na janela 
atmosférica (entre 10.5 a 12.5µm), a 
partir da relação: 

   Tf = Tr(a +bTr) 
onde Tr é a temperatura de brilho medida 
pelo satélite, Tf é a temperatura para o 
cálculo da irradiância emergente no topo, 
e a e b são constantes 
Assim, 
   OLR = σTf

4 



Aplicações para OLR 

 A OLR estimava via satélite é um 
parâmetro composto, modulado por 
quatro fatores: 
› Temperatura da superfície 
› Cobertura de nuvens 
› Estrutura do perfil vertical de temperatura 

da atmosfera 
› Conteúdo de vapor d’água 

 Portanto, pode ser usada para a 
análise de convecção e precipitação em 
larga escala 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



Das imagens: 

 Região equatorial: valores baixos 
devido à presença da ZCIT 

 Maior emissão oriunda das regiões 
desérticas e das altas subtropicais 
oceânicas durante o verão 



Anomalia de OLR 

 

http://iridl.ldeo.columbia.edu/maproom/.Global/

.Precipitation/Monthly_OLR.html 



01/08/2012 – 1600 UTC - VIS 

 



01/08/2012 – 1600 UTC - IV 
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29/07/2012 - VIS 



 

29/07/2012 - IV 
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Análise multiespectral 
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