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Registro no site Ocean
Color NASA
Para ter acesso aos dados você deve
fazer um registro no site:

Obtendo dados do Ocean
Color NASA

Serviços (Services) >> Registro de
usuário (User Registration). Procure o
item "create an Earthdata Login
account” (criar uma conta Earthdata) e
click.
Abrirá uma outra página com um
formulário:
Para criar um nome de usuário
(Username) e senha (password).
O nome de usuário deve: Ter no
mínimo 4 caracteres; Ter no máximo
30 caracteres; Use letras, números,
pontos e sublinhados; Não conter
espaços em branco; Não começar,
terminar ou conter dois caracteres
especiais consecutivos (. _)
A senha deve conter: Mínimo de 8
caracteres; Uma letra maiúscula; Uma
letra minúscula; Um número.
Depois disso serão necessários
algumas informações como:
Nome, país, qual instituição você faz
parte (Af liations), etc. Você pode
utilizar
o google tradutor para
preencher o formulário.
Este tutorial foi produzido pelos
oceanógrafos Renan Peixoto e Joao Pedro
Amorim. Se você encontrar alguma
inconsistência nas informações deste
material sinta-se livre para entrar em
contato: renanpeixoto@ufpa.br

O web site OceanColor da NASA é apoiado pelo Ocean
Biology Processing Group (OBPG) do Goddard Space Flight
Center da NASA. Nossas responsabilidades incluem a coleta,
processamento, calibração, validação, arquivo e distribuição
de produtos relacionados ao oceano a partir de um grande
número de missões operacionais de sensoriamento remoto
baseadas em satélite, fornecendo cor do oceano, temperatura
da superfície do mar e dados de salinidade da superfície do
mar para a pesquisa da comunidade internacional desde 1996.
(tradução livre do site: https://oceancolor.gsfc.nasa.gov

Obtendo dados de satélit
Acesse: https://oceancolor.gsfc.nasa.gov/
A plataforma Ocean Color é muito voltada a dados que de
certa forma estão relacionados com processos biológicos nos
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Explorando
As imagens podem ser
visualizadas em um software
chamado SeaDAS diponibilizado
no próprio site.
Basta acessar Software & Tools
>> SeaDAS . Você será
direcionado ao site do programa.

SeaDAS é um pacote de software
abrangente para processamento,
exibição, análise e controle de
qualidade de dados de cores do
oceano. Embora o foco principal
do SeaDAS sejam os dados de
cores do oceano, eles são
aplicáveis a muitas análises de
dados de ciências da terra
baseadas em satélites.
Originalmente desenvolvido para
apoiar a missão SeaWiFS, agora
suporta a maioria das missões
americanas e internacionais
sobre cor do oceano. (Tradução
direta do site: https://
seadas.gsfc.nasa.gov).

oceanos, nela conseguimos acessar dados de diferentes
satélites, como o MODIS (Temperatura da Superfície do Mar)
e o VIIRS (Cloro la).
Para acessar os dados, basta ir na aba Dados (“Data”) ( gura
1), lá terá diferentes opções de dados. No caso deste tutorial,
escolhemos os dados denominados nível 3 (“Level 3 Browser”),
que são dados que já passaram por um processamento maior e
encontram-se “prontos pra uso”.

Figura 1: Aba de dados do site.

Ao clicar no item Level 3 Browser, você será direcionado ao
site de busca de dados (Figura 2)

SeaDAS está atualmente
disponível para Linux, Mac
OS X e Windows. A versão
do Windows atualmente não
suporta o código de
processamento de dados
cientí cos.
Figura 2: Tela inicial do site de busca. Nela é possível selecionar os
sensores (sensor), produtos (product), período (period) e resolução
espacial (resolution) dos dados disponíveis na plataforma.
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Vamos baixar uns dados para testar?
No site de busca de dados, você pode selecionar então qual instrumento deseja, a resolução e período
(diário, mensal, estações do ano, climatologia, etc). Basta selecionar de acordo com o seu interesse e
con rmar. Neste exemplo, foi selecionado dados da climatologia de TSM do MODIS Acqua em 11 μm
durante a noite ( gura 3).

Figura 3: Selecionando os dados desejados.

Feito isso, você precisa abrir a imagem desejada com um click (Figura 4).

Figura 4. Escolhendo a imagem desejada.
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Logo em seguida a imagem selecionada irá se expandir (Figura 5). Você deve ir no canto inferior da
gura e escolher a opção SMI para poder baixar (download) os dados em formato “netcdf ". Se você
não estiver logado, neste momento será exigido o login e senha de usuário. Uma vez baixados, você
pode abri-los diretamente em programas que consigam ler dados “netcdf ”. Neste tutorial utilizaremos
o programa Matlab.

Figura 5: O painel superior apresenta a imagem expandida com a pré-visualização dos dados. No painel inferior é
possível identi car o ícone "SMI" para download direto dos dados.
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Visualizando o dado baixado no software
Matlab
Se você não sabe utilizar a linguagem de programação do Matlab, recomendamos que você visualize
os dados do site no programa SeaDAS. Mas tenha calma, logo logo iremos criar tutoriais sobre o
Matlab também.

Visualizando arquivos Netcdf no MatLab
Como a grande maioria dos dados de reanálises e de satélites são disponibilizados em formato
“netcdf " (que não são lidos por programas de texto ou no próprio Excel), essa parte do tutorial tem
um pequeno passo-a-passo para visualizar tais dados no Matlab.

Carregando os arquivos e variáveis
No Matlab tem dois comandos importantes para visualizar arquivos netcdf: “ncdisp” e o “ncread”. O
“ncdisp” irá listar pra você todas as informações contidas dentro dos arquivos, como nome de variáveis
e o tempo, já o “ncread” serve para ler uma variável especí ca. Então, ao baixar um arquivo netcdf é
sempre bom usar primeiro o comando “ncdisp”para ler os dados do arquivo, e depois decidir com qual
variável você vai trabalhar.
Abaixo segue um pequeno exemplo da leitura de variáveis em um arquivo netcdf:
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Um comando do Matlab bem interessante pra quem utiliza dados de satélite é o comando “imagesc”,
ele é sempre muito útil para visualizar seus dados e gerar guras. O comando apresentado acima gerou
a gura 6.

Figura 6: Exemplo da gura recortada de TSM para o pací co.

Parabéns você gerou sua primeira imagem proveniente do site do Ocean Color NASA.
Gostou? Então compartilha com quem você acha que possa precisar.
Se você encontrar algum problema em nosso tutorial entre em contato através do
nosso instagram @proj.amanara ou site https://www.projetoamanara.com/contato.

fi

6

fi

fi

fi

https://www.projetoamanara.com/plus

