
Soluções de Sensoriamento Remoto
para Agricultura de Precisão
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Planta estressada

Planta saudável 

Azul Verde Vermelho Vermelho Limite Infravermelho Próximo

Luz Visível Luz Não Visível

Comprimento de onda (nm) 





Conjuntos de imagens obtidos na mesma altitude, no mesmo dia, em condições de iluminação semelhantes para as duas câmeras.
A escala de cores das duas imagens foi ajustada para maximizar o contraste dos índices de vegetação.

Cultura: Milho      
Altitude: 400 pés acima do nível do solo

Pseudo - NDVI NDVI Verdadeiro

Câmera de Imagem Única “Convertida” Câmera Multiespectral de Bandas Separadas (distintas, finitas)





168 gramas 
(com sensor 

de irradiância)

GSD a 400 pés
de 8 cm/pixel 

(GSD = Ground
Sample Distance, ou
 distância amostral 

do terreno) (Obs.: quanto
 menor o GSD, 

maior a 
resolução)

APIs abertos 
para integrações

avançadas

Cinco bandas 
estreitas para 

algoritmos
customizados

Sensores de 12 
bits para uma 

excelente amplitude
dinâmica

Tecnologia embutida:
Interfaces WiFi, serial,

Ethernet e PWM
(Modulação por largura

 de pulso, do inglês 
Pulse-Width 

Modulation) para 
integração flexível



Cinco bandas separadas 
(distintas, finitas)

Situação do LED
Botão de energia e

Gatilho manual

Cartão SD

Energia externa e 
Gatilho externo Porta serial

Dados seriais e Ethernet Módulo de GPS



Interface USB
(PTP, de Picture

Transfer Protocol)
+ WiFi

Módulo de GPS 
integrado ao 

sensor de 
irradiância 

GSD a 400 pés
de 13 cm/pixel 
(GSD = Ground

Sample Distance,
 ou distância 
amostral do 

terreno)

Composição 
RGB (vermelho,

verde e azul, 
do inglês Red, 
Green & Blue) 

de alta resolução
 para 

reconhecimento
 a campo

Pequena e leve
para uso em 

drones pequenos

107 gramas 
(com sensor de

 luz solar)



Vermelho Verde

Infravermelho próximo

Protetor da lente

Câmera RGB (red-green-blue)

Acesso fácil e rápido
via WiFi e USB

Armazenamento interno 
64 GB = capacidade para gravar 10 voos

Vermelho limite

GPS & IMU
A melhor tecnologia de
georreferenciamento
para ótima precisão de 
mapeamento    

Armazenamento adicional 
Graças à entrada para cartão SD



Voe sua missão  Carregue seus dados
brutos de modo seguro

Crie, com precisão, 
mapas da sanidade

das lavouras

Visualize e gerencie 
seus dados de qualquer lugar





Manejo Fazenda (Beterraba)

Campo experimental de Rhizoctonia solani

Mude a localização

Adicione um
 novo campo

Nome do campo   Tamanho  
Edite

Relatório 
mais recente

4 acres
Visualize relatório

mais recente
Campo de beterraba

Campo de beterraba



Dados facilmente acessíveis 
a partir de todas as suas 

fazendas e lavouras

Ferramenta de geolocalização
permite o reconhecimento a campo

Compare dados com sua equipe
 para uma colaboração eficaz

Utilize o deslizador para percorrer conjuntos
de dados múltiplos e identificar as tendências

ao longo do tempo

Seleciona facilmente 
as camadas de mapa

Precisa de auxílio?
Basta um clique para conseguir 

apoio direto dos EUA



ATLAS transforma as imagens brutas em
ortomosaicos georreferenciados e multicamadas,
que podem ser baixados e visualizados com o
uso de aplicativos GIS padrão. Cada camada é 
registrada em nível de subpixel, com o valor para 
cada pixel indicando a porcentagem de reflectância
para aquela banda.

Camadas de resultado padrão incluem 
mapas com índice de vegetação e modelos
de superfície digitais, fornecendo informações
valiosas sobre a sanidade da lavoura em 
todos os estádios de crescimento.
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