
  
 

Centro Regional do Nordeste – CRN 
 

Formulário de Pesquisa - Usuários de Coleta de Dados Ambientais 

1. Identificação da Instituição 

Nome:  

Endereço:  

Cidade/Estado:  

Tipo da 
Instituição 

☐ Pública federal     ☐ Publica Estadual     ☐ Pública Municipal 

☐ ONG             ☐ Privada 

2. Responsável pelo Preenchimento deste formulário 

Nome:  

Cargo:  

Telefones:  

E-mail:  

3. Se sua instituição faz coleta de dados ambientais manual in situ, responda, se for 
possível, as questões abaixo 

Quantidade de pontos de coleta:  

Tem interesse em automatizar essa 
coleta: 

☐Sim             ☐ Não  ☐ Desconhece 

Se sim, considera o SBCD como uma 
opção: 

☐ Sim            ☐ Não  ☐ Desconhece 

4. Se sua Instituição faz coleta de dados ambientais através de terminais 
automáticos, pedimos, se for possível, indicar o total de pontos/terminais por 
sistema. 

Satélite - PCDs (SBCD):  

Satélite - PCDs (ARGOS):  

Satélite - PCDs (GOES):  

Telefone - PCDs  

Outros (indicar)  



  
 

5. Se sua instituição ou projeto usa dados de PCDs (SBCD) pedimos informar: 

Como recebe os dados das PCDs ☐ FTP             ☐ HTTP 

Quantas PCDs são usadas pela instituição e ou projeto  

Deste total, quantas PCDs são propriedade da instituição  

Quantas PCDs estão efetivamente funcionando  

Se regularmente é realizada algum tipo de manutenção 
preventiva nas PCDs da instituição 

☐ Sim             ☐ Não 

☐ Desconhece 

Se as PCDs são calibradas regularmente ☐ Sim             ☐ Não 

☐ Desconhece 

Pretende continuar usando as PCDs nas condições atuais ☐ Sim             ☐ Não 

☐ Desconhece 

Pretende ampliar o uso de PCDs nas condições atuais ☐ Sim             ☐ Não 

☐ Desconhece 

Considera desejável ampliar o uso de PCDs em melhores 
condições de operação 

 ☐ Sim             ☐ Não 

 ☐ Desconhece 

6. A respeito do tamanho da mensagem de uma PCD que atualmente é de 256 bits: 

Este tamanho de 256 bits é adequado a 
sua aplicação: 

 ☐ Sim        ☐ Não        ☐ Desconhece 

Se não, qual seria o tamanho necessário: ☐ 1 Kbits         ☐ 4 Kbits         ☐ > 4 Kbits 

☐ Desconhece 

 

 

7. A respeito do tempo de recorrência (periodicidade de atualização da 
informação) que no sistema atual é de 3 horas: 

A periodicidade de 3 horas é 
adequada a sua aplicação: 

 ☐ Sim         ☐ Não          ☐ Desconhece 

Se não, qual seria o tempo máximo 
exigido (em minutos): 

☐ <15 min         ☐ 15 min        ☐ 60 min 

☐ Desconhece 



  
 

 

8. Uma melhoria em estudo é a possibilidade da PCD ser interrogada (comunicação 
bidirecional): 

Sua instituição teria interesse e aplicação 
para esta característica adicional. 

 ☐ Sim         ☐ Não          ☐ Desconhece 

 

9. Caso queira fazer algumas considerações e ou sugestões utilize o espaço abaixo 
ou, então, escreva para manoel@crn.inpe.br  
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