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Os Benefícios do sistema 
EUMETCast no Brasil 



Através de Sistemas de Disseminação de  Dados ...  

GEOSS – Acesso  Seguro e 

Contínuo  



EUMETCast - GEONETCast  Américas  são  sistemas 

de disseminação de dados  – pelos quais dados de 

satélites ambientais, medidas in “situ”, produtos 

derivados e serviços são transmitidos aos usuários 

através de satélites de telecomunicação. 

Provedores:    NOAA                           WMO                      EUMETSAT                     CMA                                  



  
 •A informação existe mas não está disponível para o 

 planejamento e a  tomada de decisão; 

 

 •A informação disponível não está acessível; 

 

 •A informação que está acessível não é usada; 

 

 •A informação utilizada não é compartilhada; 

 

 •A informação compartilhada não é adequada ou não 

 está atualizada. 

 

Lacunas? 



Solução? 



  SIMMETA: SIstema de Monitoramento 

 METeorológico e  Ambiental em tempo real por 

 satélites.  
 

•Sistemas meteorológicos são muito dinâmicos: mudanças 

significativas em questão de horas; 

•Complexa e cara logística necessária para amostrar 

adequadamente os sistemas; 

•Duração e severidade das secas, o problema da degradação 

das Terras Secas, e desertificação estão aumentando na 

América Latina (AL); 

•Necessidade de dados e produtos em tempo real para 

tomada de decisão. 

 PROBLEMAS:  



Quais são os dados necessários? 
Depende, é claro, o que precisa ser feito? 

Algumas ferramentas são " indispensáveis" 



2) Refletor parabólico 

5)TelliCast Client 

3) PCI TV TechniSat SkyStar 2 

7) Cabo Coaxial 75 OHMS  

Componentes de uma estação de 

recepção: EUMETCast Américas  
 

Barra   de  Tarefas  

1) ANTENA 2,4 m 

6) EKU (USB) 
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•2 EUMETCast stations 

•2 Brazilian States 
• +50 EUMETCast stations 

•17 Brazilian States 

2011 



FORMATOS  

PADRÕES DE 

IMAGENS 

(bmp, jpg, gif, 

png, tiff,   

outros); 

FORMATOS 

CODIFICADOS 

 (bufr, hdf,  

grib, xrit...) 

FORMATO 

ASC (TXT) 
TIPOS DE DADOS 

Necessidade de "traduzir a informação” 

 “Usuários " 



Transformação de Dados 
Digitais 

em Produtos 

Projeção GEOS Projeção MERCATOR 



Hidroclassificador 

 

MPE + IR10.8 



Transformação de dados digitais em produtos 



 

 Áreas de cultivo de cana-de-açúcar no estado de São Paulo no ano safra 2010/2011 

Fonte: Construído pelo Autor com dados cedidos pela CONAB, 2010. 



 

Fluxo Geral do Modelo 

Agrometeorológico-Espectral 



 

Imagens da produtividade total estimada pelo modelo agrometeorológico-

espectral para os dois anos safra analisados.  (2009/2010/2011) 

Morro Agudo Barretos 



Produto FVC + MDE 

Produto SRTM 

0 0,5 1 



EUMETCast Workshops  

Próximo EUMETCast Workshop: 
Gramado/RS, 23-24 de setembro 2012  



Obrigado! 
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