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https://ipsentinel.pt/ 
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https://ipsentinel.pt/


Folie 3 

Opções de pesquisa 

avançada 

Guardar opções de uma 

pesquisa 

Pesquisar 

Guia de utilizador 

Selecionar área de interesse retangular /   Mover mapa 

Opções de cartografia de mapa 

Área do utilizador 

Informações  

Pesquisa por texto 
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SLC   - Single Look Complex        (L1) 

GRD  - Ground Range Detected   (L1) 

OCN  - Ocean                               (L2) 

Polarização simples: HH, VV 

Polarização dual: HH+HV (HV), VV+VH (VH) 

SM  - Stripmap 

IW   - Interferometric Wide swath 

EW  - Extra-Wide swath 

WV  - Wave 

ESA  - Collaborative Data Hub  

SMA - Estação de Santa Maria - Açores  



Folie 5 

Selecionar produto 

Ampliar a área geográfica  

do produto no mapa 

Ver detalhes do produto 

Adicionar o produto à “Cart”* 

*lista dos links dos produtos selecionados 

Download do produto 
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Na área de utilizador poderá: 

           ver a lista de produtos adicionados à “Cart”             ver a lista de pesquisas guardadas 



Folie 6 

Devolve lista com todos os produtos de revisita  

Devolve lista com os produtos consecutivos (adjacentes) 

Devolve lista com os produtos do catálogo SNIG na mesma área 

Devolve lista com os produtos do catálogo SNIAmb na mesma área 

Permite o download de ficheiros do produto de forma individual 
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Folie 7 

footprint:"Intersects(POLYGON((-25.93 38.07,-26.30 37.79,-25.18 

37.47,-25.04 37.93,-25.93 38.07)))"  

Definição de área de interesse retangular utilizando o botão 

Definição de área de interesse por texto indicando os vértices do 

polígono  

 Apresentação Pública, 27 de Abril de 2017 7 



Folie 8 

1 - Escolher catálogo 

2 - Resultados da pesquisa  

Metadados do produto 
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Detalhes do produto e eventual pré-visualização 



Folie 9 

./dhusget.sh –d https://ipsentinel.ipma.pt/dhus -u user -p pass -m 1 -F 'footprint:"Intersects(POLYGON((-45 50,-5 

50,-5 37.25,-11.51 31.21,-30.64 15,-45 15,-45 50)))"' -l 3 -P 1 –o all 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Devolve o ficheiro  OSquery-result.xml com os metadados dos produtos selecionados. 

-u user -p pass    : credencias do utilizador 

-m 1                       : produtos sentinel 1 

-F 'footprint: …’   : produtos  que intersetam o polígono definido ( exemplo: área de interesse da IPSentinel ) 

-l 3 -P 1                  : os 3 produtos com data de ingestão mais recente na página 1 da lista gerada (max 100 por página) 

-o all                      : efetua o download dos produtos selecionados para a pasta PRODUCT 

curl -vu user:pass -LkJO "https://ipsentinel.ipma.pt/dhus/odata/v1/Products('92c430f8-9462-4e2b-a13e-

7084669f33b6')/\$value" 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Efetua o download de um único produto. 

-vu user:pass               : credencias do utilizador 

-LkJO     "https://… "  : link para download do produto identificado pelo seu UUID ( chave única gerada internamente ) 

 Apresentação Pública, 27 de Abril de 2017 9 

Open Data Protocol (OData): 

• baseado no protocolo de transferência HTTPS/REST 

• Usável por diversas aplicações como cURL ou wget 

• Permite a pesquisa e download de produtos por script em modo batch 



Folie 10 

https://sentinel.esa.int/web/sentinel 

Missions :  Detalhes sobre os satélites, cenários de observação e produção, … 

User Guides :  Detalhes sobre os produtos Sentinel (aplicações, modos de aquisição, formatos dos dados, …) 

Technical Guides : Detalhes sobre os sensores, calibração e validação dos produtos, …  

https://scihub.copernicus.eu/userguide/ 

Full Text Search : Tutorial para pesquisa com texto na plataforma 

Advanced Search  : Tutorial sobre pesquisa avançada 

APIs And Batch Scripting :  Tutorial sobre pesquisa e download de produtos por script em linha de comandos 

https://scihub.copernicus.eu/dhus/#/home 

Pesquisar e obter produtos Sentinel, fora da área de interesse da IPSentinel 
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https://sentinel.esa.int/web/sentinel
https://scihub.copernicus.eu/userguide/
https://scihub.copernicus.eu/dhus/


“Que ninguém se engane, só se consegue a simplicidade através de muito 

trabalho.”         Clarice Lispector 
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