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ENVI 5.4 para dados públicos 
     e análise de cultivos



● Novidades do ENVI 5.4 / IDL 8.5

● O programa europeu Copernicus (Sentinel)

● Facilidades do ENVI/IDL para dados Sentinel 1 e 2 e para 
Landsat 8

● O novo módulo para análise de cultivas ENVI Crop Science
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             SulSoft  Serv.de Proc. De Dados Ltda.

• Fundada em 1993

• Sede em Porto Alegre

• Foco em processamento digital 
de imagens

• Desenvolvimento e 
comercialização de software

• Dist. exclusivo HARRIS 
(ENVI/IDL) e Clark Labs (TerrSet)

• Exportação de software para 
> 20 paises



criatividade



Sobre a Harris

Estados Unidos

International

NYSE: HRS

2016
~$7.5 mi receita

anual

21,000 empregados mundialmente

9,000 engenheiros e cientistas

Suporte para usuários em + de 100 
paises

Investimento alto em 
desenvolvimento&pesquisa

Portfólio amplo, marcas fortes, 
resultados comprovados



Sistemas Espaciais e de Inteligência

SUPERIORIDADE ESPACIAL

ISR

 Soluções Ambientais

Geoespatial

Navegação de Precisão

Soluções 
Proprietárias

U.S. Civil and Intelligence Community

U.S. Department of Defense  

Commercial Customers  

Observação da Terra, clima, geoespacial, 
proteção espacial, e soluções 

inteligentes através de sensores e 
instrumentos avançados , 

processamento em terra, e informação 
analítica



Produtos & Serviços

ENVI

Geiger-mode
LiDAR

IDL

MapMart 
Marketplace

SARscape

Machine
Learning

OneButton

Training 
& Consulting



 Novos Sistemas Operacionais
 Mac OS X Sierra;
 Windows 10.

 Suporte ArcGIS 10.3 
 Completa interoperacionalidade 

entre ENVI-ArcMap

 Formatos de Entrada
 OGC GeoPackage (GPKG) vector 

features.

 Formatos de Saída
 Exporte layers raster para  

Geospatial PDF.

ENVI 5.4 : Plataformas



 Importação de novos 
sensores:
 ADS80;
 Deimos-2;
 DubaiSat-2;
 SkySat-1/2 new Google data 

products:
 Image Frames;
 Geo Imagery;

 Sentinel-2A MSI Level 1C.
 Gaofen-2
 GEOS-R
 Triplesat
 Himawari-8

Deimos-2 Image Data Courtesy of Diemos Imaging S.L.U.

ENVI 5.4 : Sensores



Scientific Dataset Browser 

Construa com facilidade novos rasters ENVI

com uma combinação  de dados científicos

Suporte amplo e avançado

de formatos científicos 

que podem ser abertos,

visualizados, e  

processados no 

ENVI  
 



API nova para Classificação  

Crie e treine um classifacador em um conjunto de dados, e aplique em outro similar 

 

Crie, treine, e avalie a performance de um classificador em um conjunto de dados e depois 
Aplique em outros similares, tanto em desktop como na nuvem 

 

Encontre Exemplos Treine Avalie Classifique 



Novas Funções Classification Framework

 Softmax Regression 
classifier: Generalização da regressão 
logística usada para classificação multi-
classes, onde as classes são mutalmente 
exclusivos. Um exemplo é a classificação de 
uma imagem de satélite em quatro classes 
como nuvem, agua, asfalto, e vegetação.

 Iterative and Gradient Descent 
trainers: Esses algorítmos minimizem os 
erros de classifiação reduzindo iterativamente 
uma função de perdas até convergir para o 
valor mínimo.

 Avaliar um classificador: Novas rotina da 
API estão calculando a matriz de confusão e 
a acurácia. Uma vez treinado o classificador, 
esse pode ser salvo para um arquivo .sav do 
IDL, e aplicado em outros conjuntos de 
dados.

Train



Editar Classificação

• Use o Edit Classification Image tool para interativamente associar classes em 
imagens de classificação. 

• Essa ferramenta pode ser aplicada também nos resultados de uma análise de 
visada ou detecção de mudança temática.



Dice Raster Tool 

Use o Dice Raster tools para dividir um raster baseados no número de 

tiles, distância, número de pixels, ou um shape file  



Color Point Clouds 

O Color Point Cloud tool usa dados RGB de um raster para colorir um arquive LAS 

da mesma área. Cada ponto da nuvem de pontos recebe o valor RGB do pixel raster 

da mesma localização. 



 Maior Capacidade 
LiDAR 
− Arquivo > Abra & 

Arraste LAS/LAZ ;

− Geração de DEM e 
DSM;

− Ortorretificação;

− Extração de curvas;

− Interpolação TIN; 

− Análise de alcance 
de visada.

Point Cloud DEM -> Hill Shade Image in ENVI

Point Cloud Height Model from DSM & DEM in ENVI

Point-Cloud data from NSF Open Topography

Novo ENVI 
PointCloud toolkit !

ENVI LiDAR Integrado (a partir de 5.3) 



• A API do ENVI LiDAR 
integra-se à API do ENVI:
− Maior simplicidade no acesso 

das ferramentas de 
programação LiDAR;

− Desenvolvimento de 
extensões customizadas;

− Execução de processamento 
em lote (headless batch 
mode);

− Implantação em ambientes 
corporativos.

Point-Cloud data from Harris IntelliEarth™ Geiger-mode LiDAR sensor

ENVI LiDAR Integrado (a partir de 5.3) 



• Módulo ENVI Feature Extraction 
− O módulo ENVI Fx agora é 2D + 3D.

− Extração de nuvens de pontos 3D 
(Construções, árvores, linhas de 
transmissões, etc..)

• ENVI Services Engine
Web LiDAR Viewer
− Ao alavancar o poder do ESE, 

usuários podem hospedar 
inventários LiDAR online para uma 
rápida visualização e análise de 
dados, num efetivo ambiente de 
acesso de informações em nuvem.

ENVI LiDAR Integrado (a partir de 5.3) 



Análise de Variação Temporal

• Regrid Raster Series

− Regrid Raster Series (grade 
personalizada);

− Regrid by Index (imagem 
selecionada);

− Regrid by Intersection;

− Regrid by Union.



#ATaskforThat



Novidades que fazem a diferença

 IDL >>> Python Bridge

 Funciona com as versões 
Python 2 e Python 3;

 Acesso a todas rotinas IDL e 
módulos Python.

 Aparência: mesma de um 
objeto  IDL ou de um módulo 
Python.

 Case sensitivity: gerenciamento 
automático de caracteres 
maiúsculos, minúsculos, 
linhas/colunas. 

 Conversão automática de dados 
matriciais IDL para numpy 
arrays.



pro query_postgresql

; import python module and  define connection parameters

ran = Python.Import('psycopg2')

conn = ran.connect('dbname=db_name user=username password=pwd     
                        host=ip_for_database_server')

; open connection and execute a query

transaction = conn.cursor()

n = transaction.execute('select * from indice_imagens.tb_imagem')

; retrieve and show results

result = transaction.fetchall()

help, result & print, result[0]

; close connection

n = transaction.close()

end

Consulta à banco de dados IDL/Python



ENVI ONE-BUTTON

A sua solução para processamento de dados obtidos com  VANT e/ou aerolevantamento



Representação no ENVI OneButton



Ortomosaico resultante



Novo Portal de Download & Licenciamento 

Online Download and License Center 

• Faça o Download do software 

 à sua conveniência 

 

• Ative a sua nova licença 

através do portal online 

 

 

• Veja todas as suas licenças 

 e atualizações da sua conta

 

 



Novo Sistema de Licenciamento Automatizado

License Entitlement Administrator• O novo License Administrator 
oferece ferramentas de 
gerenciamento de licença  de 
fácil uso

• Simplesmente entre com o 
código de ativação da sua 
licença, e começe a usar o 
ENVI

• Ative a sua licença numa 
maquina desktop, ou num 
servidor

• Desative a sua licença e 
transfere-a para um desktop, 
laptop  ou servidor novo à sua 
conveniência  



Programa 
Europeu 
de Observação 
da Terra



Programa Copernicus

Copernicus é o novo nome do Programa de Observação da Terra da Comissão 
Europeia, anteriormente conhecido como o GMES (Monitoramento Global do 
Ambiente e da Segurança).

Copernicus é composto por um conjunto de sistemas de observação que coletam 
dados de várias fontes: 

• satélites de observação orbital e sensores terrestres;
• aviões;
• sensores marítimos. 

O Objetivo é fornecer informações precisas e fácil acesso com o intuito de:
• melhorar as políticas de gestão ambiental;
• desenvolver pesquisas relacionadas aos efeitos das mudanças climáticas;
• prover informações relevantes às questões de segurança.



O programa Copernicus é coordenado e gerido pela Comissão Europeia. Já o 
desenvolvimento da infraestrutura de observação é realizada sob o controle da 
Agência Espacial Europeia - ESA.

Programa Copernicus



Os satélites de observação da Terra que fornecem os dados  utilizados no projeto 
Copernicus são divididos em dois grupos de missões gerenciados pela ESA:
 

•  As missões que contribuem, que são operados por organizações nacionais, 
europeias ou internacionais que fornecem também dados para o programa 
Copernius.

•  Missões Sentinels,  criados especificadamente para atender as necessidades 
específicas do programa Copernicus.

Programa Copernicus



Missões que contribuem para o Copernicus



A ESA está  desenvolvendo uma nova família de satélites chamados  de Sentinels. 
Estes satélites possuem um conjunto de sensores específicos para as necessidades 
operacionais do programa Copernicus.

Satélites Sentinels

04/2014 e 04/2016

    06/2015 e 03/2017

     02/2016

    04/2014 e 04/2016



Sentinel-1 – Banda C SAR

Foi o primeiro satélite a ser lançado, em abril de 2014 ( 1B foi lançado em abril de 2016). 
Compreende uma constelação de dois satélites de órbita polar, com operação diurna e 
noturna através da Banda C SAR.

Órbita Polar com altitude de 693 km

Revisita Seis dias com os dois satélites

Vida útil Mínimo de sete anos

Sensor C-Band SAR com 5.4GHz | Incidence angle: 20º - 45º | Radiometric 
accuracy: 1 dB (3σ)

Operação Modo de Operação Interferométrico de ampla faixa
Modo Stripmap
Modo de largura de imageamento extra larga
Modo de onda

Missão:
Monitoramento da terra, gelo e mar;

Mapeamento de apoio a projetos humanitários e situações de risco.

Missão:
Monitoramento da terra, gelo e mar;

Mapeamento de apoio a projetos humanitários e situações de risco.



Sentinel-1 – Banda C SAR

Resolução Faixa Imag. Polarização Ângulo Incid.

20 x 40 
m²

> 400 km HH+HV ou 
VV+VH

18,9° -  
47,0°

5 x 20 m² > 250 km HH+HV ou
VV+VH

29,1° - 
46,0°

5 x 5  m² > 80 km HH+HV ou
VV+VH

18,3° - 
46,8° 

5 x 5 m² 20 x 20 km²
a cada 100 
km, com 
ângulos 
diferentes

HH ou VV 21,6° - 
25,1°

34,8° - 
38,0°



Sentinel-2 – Imagens de Alta Resolução

Segundo satélite da família Sentinel, 2B foi lançado recentemente (março de 
2017).
Compreende dois satélites idênticos com órbita polar e diferença de 180°. Fornece 
imagens de alta resolução espacial para auxiliar nos mapeamentos terrestre 
(vegetação, solo, áreas costeiras, etc...)

Órbita Polar com altitude de 768 km

Revisita Cinco dias com os dois satélites

Vida útil Mínimo de sete anos

Sensor Multispectral imager (MSI)  13 bandas espectrais (VSI, NIR e 
SWIR)
Resolução espacial de 10, 20 e 60 m
Faixa de Imageamento de 290 km.

Missão:
Mapas de cobertura da superfície e de detecção de mudanças;

Mapas de riscos e assistência em catástrofes.

Missão:
Mapas de cobertura da superfície e de detecção de mudanças;

Mapas de riscos e assistência em catástrofes.



Sentinel 2 – Bandas Espectrais



Sentinel 2 – Bandas Espectrais

Graphic courtesy of NASA



Sentinel-2 - Avanços



Sentinels 4 / 5/ 5P e 6

Satélite Objetivo Missão

Sentinel 3 Fornece dados ópticos, 
radar e altimetria com alta 
precisão para projetos 
terrestres e marinhos.

Dados de cor, temperatura 
e altimetria para 
terra/oceano.

Sentinel 4 e 5 Com órbita geoestacionária 
e polar produzirá dados 
para monitoramento da 
composição atmosférica.

Monitoramento da 
qualidade do ar e 
composição troposférica.

Sentinel 5P
(Precursor)

Fornecerá medições de 
elementos químicos da 
atmosfera com alta 
resolução temporal e 
espacial.

Monitoramento do ozônio, 
NO2, SO2, CH4, CO e 
aerossol.

Sentinel 6 Irá gerar dados de 
altimetria com a finalidade 
de medir a altura da 
superfície oceânica.

Continuar a missão Jason-3.



Sites com informações

• https://sentinel.esa.int/web/sentinel/user-guides/sentinel-1-sar/acquisition-
modes

• http://copernicus.eu/main/sentinels

• http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Space_
Component

• http://www.esa.int/Our_Activities/Observing_the_Earth/Copernicus/Online_r
esources

• http://esamultimedia.esa.int/docs/EarthObservation/Sentinel-
1_sheet_EN_1506016.pdf

• http://esamultimedia.esa.int/docs/EarthObservation/sentinels_facts_2015.p
df



Landsat-8 (ENVI): 
 Importação facilitada de todas as bandas
 Suporte pleno para os metadados
 Identificação de nuvens com o FMASK
 Extensão para acesso Landsat-8 com AWS

Facilidades no ENVI com dados públicos 

Sentinel-1 (ENVI+ SARscape) : 
 Busca & Importação facilitada 
 Mosáico automático
 Análise interferométrico
 Processamento 100% automatizável

Sentinel-2 (ENVI) : 
 Importação facilitada de todas as bandas
 Suporte pleno para os metadados
 Identificação de nuvens com o FMASK
 Task para cálculo de índice de vegetação



Módulo ENVI SARscape 5.4:



Módulo ENVI SARscape 5.4:

- Todas funções de processamento disponíveis em 
modo ENVI Task;

● - Gerenciador de download automático para imagens 
Sentinel-1;

● - Novos algoritmos para a detecção de alvos 
terrestres e marítimos;

● -  Ampliação do processamento interferométrico para 
TerraSAR-X e PALSAR-2;

● - Maior desempenho no processamento em paralelo 
ou por cluster.

Novidades:



Módulo ENVI SARscape 5.4:



Importação Sentinel -1

- Possibilita importar uma lista de 
arquivos Multi-looked SLC ou Ground 
Range ;

- Gera automaticamente o mosaico 
dos segmentos da cena e carrega o 
resultado no formato de intensidade 
para o display do ENVI;
 

Mosaico Multi-looked SLC (_pwr) após a importação com atributos associados



Geocodificação Sentinel -1

Geocodificação e calibração radiométrica executada sobre um subset da cena Sentinel-1

Coordenadas Polares Coordenadas UTM

Importação automatica 
de dados SRTM



Workflow Deteção de Mudanças Sentinel -1

Composição RGB resultante do processamento da série onde o Indice do 
Coeficiente de Variação é associado ao canal vermelho; o índice Mínimo ao 
canal verde e o Gradiente ao canal azul.



Obrigado!
Michael Steinmayer
Diretor Executivo
Sulsoft

info@sulsoft.com.br
 (51)3333-1581
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