
Áreas de Interesse
A GRSS se interessa pela teoria, pelos conceitos e por técnicas científicas e 
da engenharia, e da sua aplicação ao sensoriamento remoto da Terra, dos 
oceanos, da atmosfera e do espaço, bem como pelo processamento, pela 
interpretação e pela disseminação desta informação.

  Sensoriamento Remoto de Processos Terrestres 

  Sensoriamento Remoto da Atmosfera e dos Oceanos 

  Sensoriamento Remoto da Criosfera 

  Sensoriamento Remoto da Terra Firme e dos Processos Geodinâmicos 

  Sensoriamento Remoto na Mitigação de Desastres Naturais 

  Técnicas de Análise de Sensoriamento Remoto 

  Eletromagnetismo e Transferência de Radiação Eletromagnética 

  Sensores e Plataformas 

  Educação e Políticas Públicas

O PERFIL DOS MEMBROS DA GRSS É TANTO CIENTÍFICO 
QUANTO DE ENGENHARIA.
Os segundos são fundamentais pesquisas científicas em Geociências desenhando 
e desenvolvendo hardware e técnicas de processamento de dados e, para tanto, 
possuem familiaridade com conceitos e ferramentas da Geofísica, da Geologia, 
da Hidrologia, da Meteorologia, dentre outras especialidades das Geociências. 
De forma complementar, os que têm um perfil mais voltado para as ciências, 
encontram nesta sociedade o forum ideal para a disseminação e discussão de 
trabalhos de Sensoriamento Remoto voltados a estas áreas. A fusão dos dois 
perfis faz com que a GRSS seja interdisciplinar por natureza, e lhe confere um 
papel de liderança no avanço dos conhecimentos científicos e tecnológicos do 
Sensoriamento Remoto.

A "Geoscience and Remote Sensing Society" (GRSS) visa alavancar o avanço 
científico e tecnológico em Geociências, Sensoriamento Remoto e áreas afins 
através da realização de conferências, de ações em educação e de outros 
meios.

NOSSA MISSÃO

www.grss.ieee.org

COMITÊS TÉCNICOS DE GRSS
A GRSS estabeleceu Comitês Técnicos que se constituem no forum ideal para discussões de tópicos 
de interesse da prática profissional dos seus membros, visando o avanço dessas práticas. Dentre 
as atividades desses Comitês, destacamos o networking, a organização de workshops temáticos 
e sessões especiais no IGARSS (além de uma reunião plenária de Comitês neste evento anual), o 
acolhimento de jovens profissionais.

EARTH SCIENCE INFORMATICS (COMPUTAÇÃO PARA CIÊNCIAS DA TERRA) – ESI
A missão deste TC é avançar o uso da informática dentro da comunidade de GRS, constituindo-se em 
um espaço para o intercâmbio de experiências e de conhecimentos. Este TC dá assessoria técnica a 
grandes iniciativas internacionais em ESI.

FREQUENCY ALLOCATIONS IN REMOTE SENSING (ALOCAÇÃO DE FREQUÊNCIAS EM 
SENSORIAMENTO REMOTO) – FARS
Este TC serve de interface entre membros da GRSS e o processo regulatório de alocação de 
frequências. Dentre as suas atividades destacam-se a discussão dos desafios da gestão do espectro 
eletromagnético, e a preparação de respostas da GRSS para fazer parte do estabelecimento de 
políticas e das tomadas de decisão regulatórias. O CT acompanha as demandas correntes do uso 
do espectro eletromagnético, e prevê os requerimentos futuros analisando possíveis problemas de 
interferência e propondo soluções viáveis para sua mitigação.

INSTRUMENTATION AND FUTURE TECHNOLOGIES (INSTRUMENTAÇÃO E TECNOLOGIAS 
EMERGENTES) – IFT
A missão deste TC é promover e coordenar membros da GRSS e da comunidade para: analisar o 
estado-da-arte em instrumentos e tecnologias de Sensoriamento, identificar novos conceitos de 
instrumentação e novas tendências, e identificar tecnologias que irão possibilitar instrumentos 
emergentes. Este Comitê interage fortemente com Instituições e com a Indústria voltadas à 
instrumentação em Sensoriamento Remoto, promovendo o desenvolvimento tecnológico.

IMAGE ANALYSIS AND DATA FUSION (ANÁLISE DE IMAGENS E FUSÃO DE DADOS) – IADF
O comitê técnico IADF atua como uma rede de interesse global e multidisciplinar de pessoas 
e organizações interessados na fusão de dados como uma nova forma de abordar os grandes 
desafios da sociedade através do Sensoriamento Remoto. Este TC tem por foco problemas “multi+”: 
multitemporais, múltiplas fontes, multiresolução e, em geral, dados multimodais. O IADF TC 
organiza desde 2006 o Concurso de Fusão de Dados, um desafio científico anual para a resolução de 
problemas de fusão de dados “multi+”.

GEOSCIENCE SPACEBORNE IMAGING SPECTROSCOPY (IMAGEAMENTO SATELITAL 
ESPECTROSCÓPICO PARA GEOCIÊNCIAS) – GSIS
Este TC é o espaço de encontro da comunidade interessada no imageamento satelital 
espectroscópico com ênfase na sua aplicação para Geociências. O objetivo deste TC é facilitar o 
compartilhamento de informações sobre missões satelitais hiperespectrais atuais e futuras, bem 
como de procurar oportunidades para novas cooperações entre Agências, fornecedores de dados, 
Instituições de Pesquisa e Desenvolvimento, e o público em geral,  em prol de benefícios para a 
comunidade global de usuários.

MODELLING IN REMOTE SENSING (MODELAGEM EM SENSORIAMENTO REMOTO) – MIRS
Este TC agrega cientistas e profissionais dedicados a avançar o estado-da-arte da predição de 
observações de Sensoriamento Remoto a partir de primeiros princípios. O interesse reside nos 
mecanismos que vão do Eletromagnetismo até os dados coletados por sensores remotos. Seu foco 
está nos modelos e técnicas que predizer como diferentes sensores registram diversos materiais 
em função da sua composição, geometria, volumetria, e suas propriedades eletromagnéticas 
(retroespalhamento, absorção, emissão, propriedades dielétricas, reflectância).

Faça Diferença nos Comitês 
Técnicos da GRSS
www.grss,ieee.org/community/chapters
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TRANSACTIONS ON GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING (TGRS) 
É a publicação carro-chefe da Sociedade. Nela aparecem avanços em técnicas e instrumentos 
de sensoriamento empregados para a aquisição de informações relevantes para as 
Geociências, bem como novos procedimentos para o processamento, a melhoria e a 
interpretação da informação obtida com o uso de instrumentos de sensoriamento.

GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING LETTERS (GRSL) 
É a publicação mensal em que aparecem artigos curtos com ideias, conceitos e técnicas 
inovadores em Sensoriamento Remoto, bem como resultados relevantes para a comunidade. O 
periódico estimula o uso de mídias adicionais (vídeos, animações etc.) para reforçar o conteúdo 
dos artigos.

JOURNAL OF SELECTED TOPICS IN APPLIED EARTH OBSERVATION AND REMOTE SENSING 
(JSTARS) 
JSTARS veicula técnicas e conceitos inovadores tanto em Sensoriamento Remoto quanto em 
Sensoriamento “In Situ”, suas interações, e os modelos para a compreensão da Terra. Dentre as 
aplicações cabe destacar as voltadas à atmosfera, aos oceanos e do solo.

GEOSCIENCE AND REMOTE SENSING MAGAZINE (GRSM)
O GRSS Magazine é uma fonte de informações para membros da GRSS, para todos os 
associados da IEEE, e para a grande comunidade de interessados em aspectos científicos e de 
engenharia do sensoriamento remoto do planeta. É uma publicação quadrimestral de artigos 
de interesse geral e, mais especificamente, tutoriais, descrições de laboratórios de pesquisa, 
atividades de Agências Espaciais, e novos satélites e sensores.  

GRSS eNEWSLETTER
A GRSS eNewsletter é distribuída mensalmente por correio eletrônico entre membros da GRSS 
com informações sobre os principais eventos e notícias do seu interesse.

RSCL
O IEEE Remote Sensing Code Library é um repositório de código para aplicações de Sensoriamento 
Remoto (missões, instrumentos, processamento etc.) cujo conteúdo é avaliado por pares e é 
indexado.

AO SER MEMBRO DA GRSS TEM-SE ACESSO ON-LINE A TODOS OS CONTEÚDOS DA MAGAZINE E 
DA ENEWSLETTER PUBLICADOS PELA SOCIEDADE.

PUBLICAÇÕES
www.grss.ieee.org/publications/transactions

Um capítulo é uma subunidade técnica de uma ou mais Seções da IEEE. Os Capítulos são o 
elo local que dá acesso a valiosos recursos da IEEE e seus trinta e oito Sociedades Técnicas. 
Algumas das atribuições dos Capítulos são ajudar na organização de visitas de palestrantes, 
workshops, seminários e outras atividades sociais. O Capítulo oferece aos seus membros 
valiosas oportunidades para estabelecer redes de contatos para, com isso, crescer como 
profissional e como indivíduo. Mais informações sobre os Capítulos em  
http://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/chapters/index.html

São necessários quatro passos para estabelecer um novo Capítulo:
1. Doze membros (nem Estudantes nem Afiliados) da GRSS sem dívidas com a Sociedade 

serão os fundadores do Capítulo. Os membros fundadores deverão ser sócios adimplentes 
da IEEE GRSS há pelo menos um ano por ocasião do pedido de criação do Capítulo.

2. É feito o pedido de criação do Capítulo informando o número dos associados com suas 
assinaturas. O pedido deve informar o plano de negócios do primeiro ano.

3. Pede-se a aprovação da Seção à qual o Capítulo pertence geograficamente. Em alguns casos 
pode haver requisitos adicionais como, por exemplo, que os membros fundadores estejam 
vinculados a mais de uma Universidade.

4. Os documentos são enviados por correio eletrônico à equipe IEEE MGA para apreciação. A 
aprovação final depende de deliberação superior da GRSS.

Detalhes e formulários estão disponíveis em 
http://www.ieee.org/societies_communities/geo_activities/chapters/creating_a_chapter.html 

CAPÍTULOS

GRSS
CAPÍTULOS 2017
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