
Global Wildfire Intelligence



REDUZ 
PREJUÍZOS  

EMISSÕES DE CO2 
MAIS BAIXAS

SALVA 
VIDAS

MONITORAMENTO 
24 HORAS

PRESERVA A 
NATUREZA

Serviço de deteção e monitorização de incêndios 
através do espaço – global, rápido, confiável.

AVALIA O FOCO DO 
INCÊNDIO



Monitoramento de incêndios na palma da sua mão.

NOTIFICAÇÕES
Alertas rápidos automáticos

OPÇÃO DE MAPAS 3D 
Analise o relevo e a inclinação 

terrestre

ACESSO FÁCIL 
Acesso através de diversos 

aparelhos

ATUALIZAÇÕES EM TEMPO 
REAL E HISTÓRICO 

Acessa a múltiplos pontos de informação

1

Acesse Agora!
www.ororatech.com



AVALIE
 RISCOS

Observe diferentes 
mapas detalhados 

que fornecem 
atualizações continuas 
da temperatura e de 
vento para visualizar 
o índice de risco de 
fogo na sua área de 

interesse. 

OroraTech é o primeiro fornecedor comercial de dados infravermelho de satélites para detecção precoce e 
monitoramento em tempo real de incêndios florestais em todo o mundo. Com vários estilos de mapas e uma fusão 
de dados de satélite existentes, nosso sistema fornece a melhor experiência para proteger seus ativos e monitorar 

áreas de interesse.

O melhor algoritmo para mostrar 
a intensidade do fogo.

Máxima integração de dados 
de satélites para uma rápida 

detecção de incêndios.

Mapas detalhados com localização 
e frentes de incêndio para 

identificação de áreas afetadas.

CONFIÁVEL TEMPO OPORTUNO PRECISO

DETECTE
CEDO 

Tome decisões mais 
rápidas para combater 
um incêndio a partir de 
notificações de alerta 
precisos, informando 

a localização e o 
tamanho de um 

incêndio a partir de 
uma junção de dados 

de satélites e dos 
clientes.

MONITORAMENTO
EM TEMPO REAL 

ANALISE
OS DANOS

Descubra facilmente 
o local e a hora de 
origem do incêndio, 
biomassa perdida 
e tenha acesso a 

outras estatísticas de 
incêndios. Compare 

ocorrências para 
monitorar sua resposta 
e o dano causado em 
seus ativos e áreas de 

proteção.

Preserve seus ativos 
com rastreamento de 
incêndios em tempo 
real e com a previsão 
de propagação dos 

incêndios.



MAIOR FREQUÊNCIA DE PASSAGENS, LOW-COST, ALTA RESOLUÇÃO   
 PROJETO CONSTELAÇÃO CUBESAT ORORATECH

DESTAQUES

Framework
Estrutura CubeSat patenteada 
de 3 unidades com um vol-
ume de carga útil 40% maior.

Câmara com 
Infravermelhos 

Sensor de infravermelho 
térmico multiespectral com 
patente solicitada.

Análise In-Orbit 
Módulo rápido de processa-
mento de imagem a bordo do 
satélite.

Alertas em tempo 
real 

Capacidade de detecção de 
incêndios e envio de alertas 
para a Terra em segundos.

DESIGN INOVADOR

NOSSA MISSÃO

FASE 1          FASE 2   FASE  3       FASE 4 

Rede atual de sa-
télites

>100

Fonte de dados Agregação e análise dos 
dados disponíveis

+ Protótipo OroraTech e inte-
gração de dados de clientes 

+ Lançamento do 2º Protótipo 
OroraTech CubSat

+ Constelação completa 
CubeSat

Tempo médio de 
deteção 2 - 6 horas        1.5 - 4 horas 1 - 2 horas     < 30 minutos

10 x 10 x 34 cm3



www.ororatech.com

Orbital Oracle Technologies GmbH
Agnes-Pockels-Bogen 1

80992 Munich
Germany

NewSpace Intelligence for a sustainable Earth.

info@ororatech.com


