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Metodologia 

Para a obtenção dos dados utilizou-se a plataforma Giovanni, da 
Nasa e o Centro integrado de informações 
agrometeorológicas (CIIAGRO). Os dados utilizados 
correspondem aos meses de Agosto e Setembro de 2021.
As coletas foram realizadas através das páginas da internet 
das respectivas plataformas, de modo que os dadoso do 
Giovanni são diários, enquanto os do CIIAGRO são horários.

MODIS [2]

O MODIS é um instrumento desenvolvido pela Goddard Space 
Flight Center (NASA). Opera em 36 canais espectrais em 
comprimentos de onda que variam de 0,4 a 14,4 µm e 
resolução espacial de 250 a 1.000 metros. Além do satélite 
AQUA, o MODIS está a bordo do satélite TERRA (lançado em 
1999) e juntos, os dois instrumentos conseguem adquirir 
imagens da Terra de 1 a 2 dois dias. [3] 

Resultados 

Os dados obtidos para os meses analisados mostraram que
a maioria dos dados do GIOVANNI estão dentro do desvio 
padrão do CIIAGRO. Porém, alguns dados estão fora deste 
limite, sendo estes representados por casos de variação 
extrema de temperatura. Portanto é possível concluir que 
embora existam algumas ressalvas, os dados de satélite 
podem ser utilizados, mesmo que de forma não tão refinada, 
para uma caracterização de regiões que não possuem muitos 
equipamentos instalados, como por exemplo o Vale do 
Ribeira.
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Introdução 

Com o sensoriamento remoto pode-se realizar o estudo 
climático de uma determinada localidade com a utilização 
imagens de satélites, as quais fornecem informações a 
respeito da superfície. Este trabalho tem como objetivo
comparar, para a cidade de Registro [1], os valores de
temperatura de superfície obtidos por torres anemométricas, 
com os valores fornecidos pelos sensor MODIS do satélite 
Acqua.

Figura 1 - Mapa de Registro 

Figura 3 - Satélite Terra
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Figura 4 - Gráficos de comparação 

Figura 2 - MODIS, Nasa, 2006
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