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O trabalho propõe uma especificaçâO de requisitos para um 
sistema de análise e modelamento de dados no âmbito do 
probrama CBERS (Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Te-
rrestres). 

O sistema deve ser integrado a outros quatro subsistemas 
—Recepçib, Preprocessarnento, Simulaçaip e Avaliaao, Dis-
trIbulça-o e Serviços— e possibilitar o desenvolvimento das 
aplicaçes derivadas do programa. 

A proposta prove o uso de tecnologia disponível e inclui 
equipamentos, requisitos funcionais e de estruturas e banco 
de dados. 

Entre seus componentes, o sistema Incluirá ferramentas que 
permitam: 

— a geractio de produtos geocodiflcados, complementando 
as funções do sistema de preprocessamento com a gera-
çá-o de produtos de maior preciso; 

— a geraçá-o de produtos especiais, voltados a aplicações es-
pecíficas; 

— a criaçào de sistemas de informações ambientais e de re-
cursos naturais. 

USO INTEGRADO DE DADOS DIGITAIS 
MULTIFONTE NA PROSPECÇÃO MINERAL 
ATRAVÉS DE SISTEMAS DE 
INFORMAÇÕES GEOGRÁFICAS: 
UMA CONTRIBUICÃO METODOLÓGICA 

Raimundo Almeida Filho 

Instituto de Pesquisas Espaciais - INPE 
Caixa Postal 515 - 12201 - Sio José dos Campos 
SP, Brasil 

Discute-se uma abordagem metodológica para a análise in-
tegrada de imagens de sensoriamento remoto com dados 
multifonte digitalizados, visando a prospecça -O mineral. A 
abordagem inicia com o estabelecimento do Modelo Pros-
pectivo e a definiçió dos Critérios Diagnósticos para testa-
lo e/ou refiná•lo. Definido o modelo a ser adotado, entra - 

se com a massa de dados disponíveis para a área de estudo, 

criando - se um Banco de Dados Digitais Multifonte. Ele é 
constituido pelo modelo numérico do terreno, por imagens 
multissensores (georreferenciadas e radiometricamente co-
rrigidas), e pelo conjunto de "imagens" multidiscipllnares. 
A etapa de manipulaça -O caracteriza-se pelo cruzamento 
hierarquizado dos planos de informaçã de conteúdo lito-
lógico, estrutural, topográfico, geobotánico, geoquimico, 
geofisico, etc., com imagens de sensoriamento remoto fina-
mente realçadas. As Regras de DecisàO impostas objetivam 
definir os ambientes geológicos que mais se ajustam ao mo-
delo prospectivo adotado. A verificaçâO in loco das áreas-
alvos definidas, permitirá o selecionamento mais acurado 
daquelas com maior potencial para prospecça.O. 
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A plataforma continental do Rio Grande do Norte (área 
nordeste - 5

0 
 00' 5 e 35 °  00' W) caracteriza-se pela baixa 
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