
Esse produto é uma câmera de média resolução e 
grande abertura angular para uso embarcado. Trata-se 
de uma conversão da câmera WFI-OMB originalmente 
feita para satélite com operação em órbita LEO, 
modificada para ser empregada em aeronaves tripuladas 
ou VANTs. Este sistema faz imagens com resolução de 
até 1 m a uma altitude de 40 mil pés, cobrindo uma faixa 
de até 6 km. Sendo assim uma alternativa de baixo custo 
para sensoriamento estratégico de cobertura ampla, 
tanto na banda visível quanto na SWIR. Possui também 
aplicações civis na área de agricultura e planejamento 
urbano. 
 
É uma solução alternativa para VANTs se tornarem 
plataformas de reconhecimento de grande visada. Possui 
calibração radiométrica de alta precisão e completa suíte 
de compensação térmica, permitindo imagens com alto 
grau de precisão. 
 
Composto de unidades eletrônicas para controle de 
temperatura ativo e processamento de sinal de vídeo 
com capacidade de armazenamento de dados de até 
1000 frames. A quantização do sinal de vídeo é realizada 
em 12 bits obtendo alta resolução radiométrica.  

Câmeras de Alto 
Desempenho 
Sistema de Reconhecimento de 
Grande Visada Câmera OMB-WFI para aplicação espacial destinada aos satélites CBERS 3&4 

Equipamento de processamento de sinais da câmera OMB-WFI 

Diagrama ilustrativo do Modelo 145 VIS-NIR 6k LineScan 
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O sistema permite gravação 
de imagem com campo de 
dados georeferenciados 
fornecidos pela aeronave ou 
unidade inercial/GPS opcional. 
 
 
São quatro modelos baseados 
na mesma plataforma óptica 
(distancia focal de 145 mm) 
e mecânica. As variantes se 
referem 
a diferentes sensores, bandas 
espectrais e formas de 
captura. 



Parceiros 

Modelo OPTO 145 VIS-NIR 6k Line Scan 

Destinada a monitoramento ambiental, forma imagens 

de 4 bandas na faixa espectral de 450 a 890 nm 

(pushbroom): 

• B01: 450 – 520 nm; 

• B02: 520 – 590 nm; 

• B03: 630 – 660 nm; 

• B04: 770 – 890 nm; 

• Resolução (vide tabela altitude); 

• Sensor: 4 x 6000 pixels, 13 µm; 

• Campo de visada: 28,8º; 

• Massa 45 kg; 

• Dimensões aproximadas da cabeça óptica: 

520x310x310 mm. 

Modelo OPTO 145 SWIR 2k Line Scan 

Destinada a reconhecimento tático, opera na faixa do 

SWIR o que possibilita captura de imagens em 

condições de nevoeiro, fumaça, “fog” e em baixa 

condições de iluminação. Forma imagens de banda 

espectral de 910nm a 1760nm; 

• Resolução (vide tabela altitude); 

• Sensores: 1 x 2048 pixels de 12,5 µm; ou 3 x 1024 de 

25 µm 

• Campo de visada: 9,5º; ou 28,3º; 

• Massa: 45 kg; 

• Dimensões aproximadas da cabeça óptica: 

520x310x310 mm; 

Modelo OPTO 145 SWIR 330k 

Destinada a reconhecimento tático, opera na faixa do 

SWIR possibilitando capturar imagens em condições de 

nevoeiro, fumaça, “fog” e baixas condições de 

iluminação. Forma imagens na banda espectral de 910 

nm a 1760 nm; 

• Resolução (vide tabela altitude); 

• Sensor: 640 x 512 pixels de 20 µm, frame rate de 

100 Hz; 

• Campo de visada: 4,7º x 3,8º; 

• Massa: 35 kg; 

• Dimensões aproximadas da cabeça óptica: 

520x310x310 mm; 

Altitude 

(km) 

Resolução no solo (m) 

VIS/NIR PAN SWIR 

SWIR 

Line 

Scan 

12,5 

µm 

SWIR 

Line 

Scan 

25 µm 

3.0 0,26 0,18 0,41 0,25 0,51 

6.0 0,53 0,37 0,81 0,51 1,02 

9.1 0,79 0,55 1,22 0,76 1,52 

12.2 1,06 0,73 1,63 1,02 2,03 

18.3 1,58 1,1 2,44 1,52 3,05 

Modelo OPTO 145 PAN 11M 

Destinada a captura de imagens pancromáticas em 

sequência de quadros, com 11 megapixels. Possui 

aplicações em reconhecimento tático e também para 

uso civil, como planejamento urbano e delimitação de 

propriedades, permite disparo e gravação de fotos em 

sequência a partir de posições pré-determinadas. 

Forma imagens em 4008x2672 pixels de 9 µm, na faixa 

espectral de 510 nm até 730 nm; 

• Resolução (vide tabela altitude); 

• Campo de visada: 13,5º x 9,0º; 

• Massa: 40 kg; 

• Dimensões aproximadas da cabeça óptica: 

520x310x310 mm. 
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