PASSO A PASSO IMAGENS
Estamos encaminhando um passo a passo para cadastro e solicitação de
imagens de satélite no INPE
Entrar na Página da DGI:
-entrar em www.dgi.inpe.br
CLICAR EM CADASTRO
- preencher todos os campos
-clicar em registrar
Caso o cadastro seja aceito o sistema dará a seguinte mensagem
Cadastro realizado com sucesso
Na etapa 1
-clicar em entrar
Na etapa 2
-aparece o nome do usuário
-aparece à senha
Na etapa 3
-colocar o nome do usuário que V.Sª. colocou no cadastro - colocar a senha
que V.Sª. colocou no cadastro -clicar em enviar
Na etapa 4
- aparece OLÁ ---------------(aparece o nome do usuário)
MENU
Meus dados pessoais - EDITAR
Ver meus últimos pedidos
Minhas Estatísticas
Pedir imagens

-clicar em pedir imagens
Na etapa 5
-clicar em CATALOGO CDSR : *AQUA,*TERRA, *S-NPP,* UK-DMC-2 ,GLSLANDSAT,LANDSAT-1, LANDSAT-2, LANDSAT-3, LANDSAT-5, LANDSAT-7, *LANDSAT-8 , CBERS2 , CBERS-2B, CBERS-4 (Satélite Sino-Brasileiro de Recursos Terrestres), *RESOURCESAT-1,
*RESOURCESAT-2

-colocar nos parâmetros do lado esquerdo da tela o satélite de interesse
,SELECIONANDO O INSTRUMENTO:
(CCD, HRC ou WFI) para o CBERS2 ou CBERS-2B;
(TM ou MSS) para o LANDSAT (1,2,3,5,7) ou
(TM,ETM) para GLS-LANDSAT
- colocar o país
(Brasil)
- colocar o município (Cachoeira Paulista)
- colocar o estado
(SP)
mandar executar
1.

Ainda nessa etapa se a seleção das imagens forem dos satélites
AQUA,LANDSAT 8 , Resource-sat 1ou Resource-2,automaticamente a
pesquisa MUDARÁ para o catalogo : www.dgi.inpe.br/catalogo/

2. CBERS4 aparecerá a seguinte mensagem :
O Catalogo do CBERS 4 precisa ser aberto em nova aba onde o
acesso com usuário e senha deve ser feito novamente clicar em ok
abrirá um novo catalogo: http://www2.dgi.inpe.br/CDSR
Na etapa 6
-aparece o nome do município escolhido clicar nele
Na etapa 7
-aparece um mosaico no fundo com as estrelas azuis e uma seta ;
- a seta que indica o município escolhido;
- clicar na estrela;
- aparece a Latitude e Longitude da cena e ver detalhes (clicar nesse item)
Na etapa 8
- apareceram todas as imagens disponíveis da área escolhida (base e ponto
do satélite selecionado);
- escolher a data de interesse;
-clicar no visualizador da imagem ,a mesma será ampliada
-clicar no localizador para verificar a localização da imagem no mosaico;
- clicar no carrinho que esta acima da imagem
- clicar agora no carrinho que esta no começo da pagina ao lado do sair
Cadastro Entrar Sair Carrinho Histórico Ajuda

Na etapa 9
-aparece à imagem escolhida
-clicar em PROSSEGUIR
Na etapa 10
-clicar em FECHAR O PEDIDO
Na etapa 11
-aparece o numero de seu pedido
Em seguida V.Sª. receberá um e-mail com a CONFIRMAÇÃO de seu pedido e
em seguida outro e-mail com o LINK para fazer o DOWNLOAD .
Esperamos ter esclarecido suas dúvidas e colocamo-nos a sua disposição para
quaisquer informações adicionais.Atenciosamente,

Atendimento ao Usuário
Rod. Presidente Dutra, km 39
12630-000 Cachoeira Paulista-SP
Tel: (12)3186-9226 ou (12)3186-9228

