PASSO A PASSO PARA OBTER IMAGENS: SATÉLITE CBERS-4

Tutorial para cadastro e solicitação de imagens de satélite no INPE
Antes de acessar o catálogo, realizar o cadastro
Entrar na Página da DGI:
Endereço http://www.dgi.inpe.br/

- Clicar em ‘Atendimento ao Usuário’ no Menu esquerdo
- Clicar em ‘Cadastro’
- Preencher todos os campos
- Clicar em registrar
Caso o cadastro seja aceito o sistema dará a seguinte mensagem

Usuário <NOME> cadastrado com sucesso !

Etapa 1
- Voltar à página inicial
- clicar em ‘Catálogo’

Etapa 2
- Ao abrir o catálogo, no lado esquerdo selecionar o Satélite CBERS-4.
Obs. Você será redirecionado para uma nova aba, verifique o POP-UP do navegador.

Etapa 3
- Clicar em ‘Acesso’ no menu superior
- Fazer login com nome de usuário e senha cadastrado.

Etapa 4
Pesquisa de Cena do Catálogo
- Selecione ‘Parâmetros Básicos’ no menu esquerdo
- Colocar o satélite de interesse, ex.: CBERS-4
- Escolher uma opção em Instrumento:
(TODOS ou MUX, AWFI, IRS, PAN10M ou PAN5M) para o CBERS-4
- Clicar ‘Pesquisar Imagens’

Etapa 5
- Na aba Resultados aparecerão as imagens disponíveis em nosso acervo

Etapa 6
Escolher uma imagem e clicar nela, abrirá a imagem ampliado no mapa ao lado;
- Clicar no ícone de um carrinho de compras, que está ao lado da imagem, para adicionála aos pedidos
- Clicar agora no ícone do carrinho que esta no menu superior da página

Etapa 7
- Aparece a imagem escolhida
- Ao final desta janela, clicar em ‘Prosseguir’

Etapa 8
- Clicar em ‘Fechar Pedido’

Etapa 9
- Aparecerá ‘Seu pedido de número <NÚMERO> foi aceito; enviaremos um e-mail com a
confirmação do mesmo!’
Em breve, você receberá um e-mail com o LINK para fazer o DOWNLOAD das imagens
solicitadas

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

