
Pléiades
Detectando o Detalhe

Geo-Intelligence



Detalhadas & Precisas

A constelação Pléiades fornece produ-
tos em cores em 50 centímetros que
proporcionam um nível extremamente
elevado de detalhes. A precisão local
desses produtos e a qualidade exce-
lente das imagens faz com que eles se-
jam a solução ideal para um mapea-
mento preciso. 

Rápido & Frequente

Projetado para uso civil e militar, o sis-
tema Pléiades é especialmente ade-
quado para respostas emergenciais e
detecção de mudanças. 

• As órbitas faseadas dos satélites da con-
stelação oferecem uma revisita diária
para qualquer ponto do globo.

• Três planos de trabalho de satélite por
dia permitem fácil manuseio de pedidos
de programação de última hora

• Usuários podem acessar o portal do
Pléiades a qualquer momento para so-
licitar imagens atualizadas, fazer buscas
no arquivo ou consultar um especialista
em geoinformação

Disponível & Flexível

A capacidade de aquisição do Pléiades
e sua excepcional agilidade aumentam
o número de imagens de uma determi-
nada área de interesse, dessa forma,
um maior número de solicitações pode
ser atendido na mesma passagem do
satélite em uma região. 

A aquisição das imagens é adaptada a
exigências, qualquer que seja o cenário
(pequenos alvos próximos, grandes
áreas de até 100 km x 100 km,
aquisições stereo ou tri-estéreo, ou car-
acterísticas lineares como litorais, fron-
teiras ou canalizações).

O serviço de programação automática
permite a organização facilitada e rápida
de novos dados sobre pequenas AOIs
que serão adquiridos e entregues de
forma confiável. 

No serviço adaptado de programação,
um estudo detalhado garante o serviço
de coleta e é perfeitamente adaptado
para satisfazer as necessidades do
cliente (emergência, área grande, de
aquisição stereo, etc), com o cuidado
e o acompanhamento de um especial-
ista dedicado em programações.  

Para as necessidades de reatividade
extrema, o serviço instantâneo de pro-
gramação dá acesso a um nível superior
de prioridade, online, 24 horas por dia
e 7 dias por semana. A área de inter-
esse é adquirida com a próxima pas-
sagem do satélite e entregue de forma
totalmente automática, a qualquer hora,
em qualquer dia. 

Oferecendo um compromisso entre a
cobertura ideal, resolução e velocidade,
os produtos Pléiades são especial-
mente úteis para aplicações de defesa,
proteção civil, gestão de risco, mapea-
mento urbano, agricultura de precisão
e rede e administração de infraestru-
tura.

Imagens Pléiades

Produtos
• Pancromático: 50cm  • Multiespectral: 2m • Cor: 50cm (fusionados)
• Kit: 50 cm pancromático; 2m multiespectral

Frequência de revisita • Diariamente (constelação)

Bandas espectrais
• P: 470 – 830nm • Azul: 430 – 550nm • Verde: 500 – 620nm • Vermelho: 590 – 710nm
• Infravermelho próximo: 740 – 940nm

Largura de faixa • 20km

Programação • Plano de trabalho atualizado a cada 8 horas

Níveis de processamento • Primário (1A), Orto (automático) ou Orto Adaptado

Benefícios Pléiades

• 50 centímetros de dados
de mais de 20 km de largura

• Entrega de dados em tempo recorde

• Capacidade garantida

• Revisita diária
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