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Sensoriamento Remoto é uma importante ferramenta no monitoramento ambiental. Dentre a 
grande variabilidade de produtos que o Sensoriamento Remoto pode oferecer para o monitoramento 
ambiental, destaca-se imageamentos multi temporais e multi espectrais de áreas de interesse. Um dos 
mais recentes instrumentos do Sensoriamento Remoto é o satélite geoestacionário GOES 16 (Geostationary 
Operational Environmental Satellite), o qual é o primeiro da série GOES R, S, T, U, e encontra-se em caráter 
operacional desde 18 de dezembro de 2017, capaz de imageamento de todo o continente Americano com 
resolução temporal de, no máximo, 15 minutos, resolução espacial de 500 metros a 2 quilômetros, e possui 
16 bandas espectrais. Devido a estas características, principalmente referente à resolução temporal, 
imagens GOES 16 se mostram altamente promissoras para o monitoramento ambiental do continente 
Americano. Ainda devido a esta característica temporal, as imagens GOES 16 possibilitam o monitoramento 
e acompanhamento de fenômenos específicos 24 horas por dia, sendo possível análises de imagens 
noturnas. Normalmente, quando se trata de sensores imageadores passivos, este imageamento é restrito a 
períodos diurnos, que captam, basicamente, a energia eletromagnética enviada pelo Sol e refletida pelos 
alvos de interesses. Entretanto, o imageamento noturno também se faz importante no monitoramento 
ambiental. Alguns sensores são capazes de imageamento noturno, dentre eles, um dos mais atuais e 
importantes é o NPP (Suomi National Polar Orbiting Partnership), lançado em 28 de outubro de 2011, que 
possui a bordo o sensor VIIRS (Visible Infrared Imaging Radiometer Suite), com resolução temporal de 12 
horas (uma passagem diurna e uma noturna) e resolução espacial de 375 metros. Com relação ao 
monitoramento ambiental, um dos fenômenos mais dinâmicos são os incêndios. O fogo pode trazer 
benefícios como quebra de dormência de algumas sementes, auxiliar na rebrota de algumas espécies, etc., 
mas também pode ocasionar grandes desastres, com perdas materiais, financeiras, de biodiversidade, ou 
mesmo de vidas humanas. Desta forma, este trabalho tem como objetivo principal a utilização de imagens 
destas duas plataformas (GOES 16 e NPP) para o monitoramento ambiental, em especial no 
monitoramento de incêndios. Para isto, realizou-se o monitoramento de um incêndio ocorrido no estado 
do Paraná, no município de Quedas do Iguaçu, próximo ao Parque Nacional do Iguaçu, nos dias 26 e 27 de 
Fevereiro de 2018. Além deste incêndio ser nitidamente visível nas imagens, o que permite fácil 
monitoramento, este incêndio foi confirmado por dados de Focos de Calor do INPE (Instituto Nacional de 
Pesquisas Espaciais), que são obtidos a partir de uma constelação de outros satélites. Desta forma, devido à 
alta resolução temporal do GOES 16, foi possível estimar aproximadamente o horário de início do incêndio 
(às 18:45h), como se deu a evolução do mesmo, e o horário em que o incêndio reduziu de intensidade, não 
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sendo mais detectável pelos sensores do GOES 16 (às 01:30h), sendo este incêndio posteriormente visível 
também na imagem noturna do dia 27 do NPP (aproximadamente às 01:44h). Conclui-se então que as 
imagens de Sensoriamento Remoto obtidas pelos sensores a bordo dos satélites GOES 16 e NPP são 
importantes ferramentas no monitoramento ambiental, seja no período diurno ou noturno, demonstrando 
grande capacidade no acompanhamento de eventos dinâmicos, como no caso de incêndios.  
 


