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Geo-Intelligence



Com o SPOT 6 e o SPOT 7, a Airbus
Defence and Space (DS) não somente
assegura continuidade na missão de
sua série SPOT, a qual já coletou um ar-
quivo de mais de 30 milhões de cenas
desde 1986. Essa nova geração de
satélites óticos apresenta evoluções
tecnológicas e uma avançada perform-
ance de sistema que aumenta a reativi-
dade e a capacidade de aquisição,
assim como simplifica o acesso a
dados. 

Os primeiros “gêmeos” da família SPOT,
o SPOT 6 e o SPOT 7, são faseados
em 180 graus capacitando uma revisita
em qualquer ponto da Terra, ao menos
uma vez por dia. 

Acessibilidade Única 

SPOT 6 and SPOT 7 deliver 1.5m high-
resolution products with five spectral
bands (Pan/R/G/B/NIR), fully superim-
posable, as they are always acquired si-
multaneously.

Standard products are delivered 
application-ready: pan-sharpened and

orthorectified imagery in natural colour.

Individual per-AOI-ordering and North-
South acquisitions secure easy data
handling.

An extensive and attractive tasking offer
allows users to select the service most
suitable for their specific requirements.

Airbus DS’s innovative online portal
www.geostore.com enables 24/7 task-
ing, ordering and delivery. 

A Melhor Reatividade 

Os dinâmicos planos de tarefas por dia
permitem a integração de pedidos de
última hora na rota de coletas dos
satélites, garantindo assim aquisições
otimizadas.

Processamento inteiramente au-
tomático e entrega online imediata
através de transmissão de dados asse-
guram disponibilidade rápida.

Grande Capacidade de Coleta 

Os satélites SPOT 6 e 7 se beneficiam
de uma extensa faixa de varredura, pos-
sibilitando uma capacidade de
aquisição diária de 6 milhões de km²
por satélite. O SPOT 6 e o SPOT 7
foram projetados especificamente para
garantir eficientes coberturas de
grandes áreas, fazendo-as particular-
mente para cumprir missões para apli-
cações cartográficas e de
monitoramento.

Enquanto aquisições nominais estão
disponíveis dentro de faixas de 60 km x
600 k, aquisições multi-faixa podem ser
gravadas em um único caminho, e
aquisições não orientadas de norte a
sul também são possíveis.

A grande agilidade minimiza conflitos e
possibilita rápida e automática resposta
para mudanças climáticas, desta forma,
maximizando o número de aquisições
bem sucedidas.

Imagens SPOT 6 I SPOT 7  
Sua solução para coberturas nacionais em alta resolução 

Você sabia?

O SPOT 6 e o SPOT 7 são operados na
mesma órbita dos satélites de altíssima
resolução Pléiades 1A e Pléiades 1B
(imagens com resolução de 50cm),
formando uma constelação de 4 satélites:
uma combinação ideal de detalhes e
ampla cobertura, com revisitas diárias em
qualquer ponto da Terra e disponibilidade
das imagens dentro de horas da
solicitação. 

• Coberturas nacionais em uma estação do ano

• Alta resolução (1,5 metros)

• Revisita diária, em qualquer lugar

• Imagens padronizadas como ortorretificadas

• Atendimento à solicitações de última hora

• Processamento e entrega ágeis

• Pedidos via AOI
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