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Florestas Sustentáveis – Gestão e Serviços Florestais, LDA



Ser o seu parceiro especialista nas intervenções e na gestão Agro-Florestal:

 SECTOR PUBLICO E PRIVADO;

 PRODUTORES AGRO-FLORESTAIS;

 INDUSTRIAS DO SECTOR.
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Missão da Empresa



1. Sabemos Quantificar/Qualificar o que temos?
2. Temos em linha de conta o historial de gestão?
3. Conseguimos organizar toda a informação?
4. Como fazemos então a Gestão das nossas Propriedades?

EM QUE CONSISTE A GESTÃO DA INFORMAÇÃO:
 Actividades de Busca, identificação, classificação, processamento,

armazenamento e disseminação de informações (Documentos Físicos ou
Digitais);

QUAL O SEU OBJECTIVO?
 Fazer chegar informação até às pessoas que tomam decisões
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GESTÃO DA INFORMAÇÃO



 Criar uma base de informação espacial e cartográfica;
 Simplificar o Inventário florestal;
 Detectar debilidades - Zonas de Maior Susceptibilidade;
 Implementar um SIG online com a informação recolhida até à data.

FERRAMENTAS DE APOIO À GESTÃO

5

Qual a nossa Proposta?



Esta parceria alia as novas tecnologias ao conhecimento do sector
florestal, procurando desenvolver novas técnicas que permitam
melhorar a Gestão das Propriedades.

Recorrendo a GPS e sensores adaptados a cada tipo de trabalho, os
produtos gerados têm como objectivo:
1. apoiar a gestão sustentável dos recursos naturais;
2. monitorização de sistemas agrícolas, florestais ou ambientais;
3. apoiar nos levantamentos topográficos, cadastro rústico e

ordenamento do território.
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Parceria Terra Drone/Florestas Sustentáveis



Quais as soluções que apresentamos?

 Fotografia aérea via drone ou imagem satélite;
 Topografia via drone e GPS;
 Análise de vegetação – qualitativa (vigor) e quantitativa (altura, 

biomassa) com recurso a sensores multiespectrais
 SIG, cartografia e mapas online 
 Modelação 3D
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A partir da câmara digital, GPS e sensor óptico de altitude é possível
recolher um conjunto de dados que servirá de ponto de partida para o
mapeamento detalhado do terreno:

 Fotografia aérea / Ortofoto (TIFF):
RGB - Cor real;
RE - Red Edge para mapeamento do stress hídrico;
NIR - Infravermelho próximo para mapeamento do vigor 
vegetativo e densidade de clorofila.

 Topografia:
MDT - Modelo Digital de Terreno até 10 cm (TIFF);
MDS - Modelo Digital de Elevações até 2 cm (TIFF);
Curvas de nível até 1 m de intervalo (DWG, DXF, SHP);
Cálculo de áreas e volumetria.
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 Vigor vegetativo (TIFF, SHP)
Altura da vegetação 
Inventário florestal
Mapa de reflectância
Índices de vegetação

 Cartografia:
Planimetria (vectorização e identificação de elementos como 
vias, ocupação de solo, casas, linhas eléctricas ou outro);
Mapa de declives;
Mapa de exposições (direcção da vertente – Norte, Sul, etc.)
Mapa de radiação solar (quantidade de luz recebido em 
determinado local ao longo do ano)
Mapa de ensombramento.
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IMAGENS AÉREAS: As câmaras de 12, 16 e 20 megapixéis permitem
alcançar resoluções até 2 cm por píxel, o que se traduz num conjunto
de imagens de alta definição e elevada nitidez. Depois de executada
a missão, sempre em ambiente georreferenciado foi gerado um
mosaico ortorectificado a partir das imagens captadas.
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TOPOGRAFIA VIA DRONE: A topografia via drone processa a altimetria
de toda a vegetação que está acima do solo. Para além das imagens,
é possível gerar um conjunto de pontos x, y, z (nuvem de pontos) que
permite criar um mapa com a altimetria do terreno (modelo digital de
terreno, modelo de elevações, curvas de nível e vários subprodutos
como o mapa de ensombramento, mapa de declives, entre outros).
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MODELAÇÃO 3D - O conjunto de coordenadas e cotas processadas
após o voo permite gerar modelos 3D de elevado detalhe e precisão
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MAPEAMENTO DA VEGETAÇÃO:O mapeamento da vegetação passa
pela análise do comportamento da luz ao incidir nas folhas. É o modo
como a mesma reflecte e absorve a radiação que indica o estado
fisiológico da mesma – de saudável a morta. A partir desta
informação, captada com sensores multiespectrais, é possível
detectar anomalias na vegetação, seja no coberto florestal, em
culturas agrícolas (temporárias ou permanentes), habitats protegidos
ou áreas de conservação.

Gráfico que relaciona o sensor com a reflectância ao longo do espectro de luz
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MAPEAMENTO DA VEGETAÇÃO:
A partir de um voo com sensor multiespectral, é possível mapear o
vigor da vegetação, e analisar o stress hídrico e a falta de vigor de
algumas áreas. Este sensor capta a capacidade que a planta tem de
reflectir luz, o que se correlaciona com a densidade de clorofila
presente nas folhas, e que por sua vez pode indicar falta de água,
nutrientes ou mesmo presença de uma praga ou doença. Para analisar
o coberto vegetal, recorre-se assim a um sensor de cor real e dois de
infravermelho, que captam diferentes informações consoante o tipo
de vegetação e altura do ano.

O produto final de um voo com sensor de infravermelhos é um o mapa
de vigor onde se processa um índice de vegetação, que traduz
precisamente o vigor e défice hídrico das diferentes áreas de uma
determinada cultura.
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Que mais dados era importante juntar?
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Que mais dados era importante juntar?
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Que mais dados era importante juntar?
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Produto Final - Carta de Susceptibilidade
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Gestão de Informação - Cartografia

Através do ArcGIS-Online construímos um sistema que permitirá 

visualizar em cada propriedade:

1. Todas as restrições de gestão do território 

(REN,RAN,ICN,Corredores ecológicos,etc) - explorer;

2. Elementos de Gestão internos (PGF, Projectos, Infraestruturas, 

Produções) - explorer;

3. Ferramenta de recolha em tempo real de informações de 

gestão.(collector/Survey123)
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Gestão de Informação –ARCGIS ONLINE - Cartografia

Inicie sessão a partir do tabulador ArcGIS Maps para Destrancar Mapa.
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Arcgis Explorer

O Arcgis explorer é uma ferramenta de visualização de informação com 
capacidade para efectuar cálculos de áreas e distancias com e sem ajuda 
do GPS interno. 

Utilizador : fsustentaveis_esri Password: florestas@2019 

Login no Arcgis 
Explorer
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Gestão de Informação – MOBILE APP - Cartografia

1 – Visualização – Gestão de Exploração – Explorer
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Arcgis Explorer

Após o Login na conta, abre-se um menu de mapas onde se podem encontrar os 
mapas das várias propriedades. 

Após entrar no mapa pretendido,
torna-se possível através de vários
menus, visualizar e consultar a
informação existente assim como
criar marcadores e calcular áreas ou
distancias.

Carrega e descarrega 
marcadores próprios 
ou externos

Criação de 
marcadores tipo: 
Linha, ponto e área 
para anotações 
rápidas e partilha 
com outras 
pessoas.

Menu para escolher:
-Fundo do mapa;
-A informação que 
queremos visualizar;
-Submenu para 
efectuar medições;
-Submenu de 
partilha 
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Arcgis Explorer

Janela dos Marcadores

Neste separador é 
possível criar 

marcadores do 
tipo ponto linha e 

polígono 
directamente no 
ecrã e envia-los 

para outro 
utilizador ( não 
calcula áreas ou 

distancias)  

Informação disponível 
para visualização 

Neste separador é 
possível escolher 

que camadas 
estarão visíveis no 

mapa 
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Arcgis Explorer

Submenu de medições

Neste separador é 
possível efectuar 

medições tanto de 
comprimentos 
como de áreas 

com a digitação no 
ecrã ou com a 

utilização do GPS

Submenu partilha de 
informação

As unidades podem ser alteradas selecionando o símbolo

Neste separador é 
possível enviar o 
mapa que esta a 
visualizar para 
terceiros que 
tenham Arcgis 

Explorer instalado 
nos seus 

dispositivos 
moveis.
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Arcgis Collector

O Arcgis Collector é uma ferramenta de captura e actualização  de informação, 
apacom ccidade de disponibilização e partilha dos dados em tempo real, tanto 
no servidor como nos membros da mesma organização/grupo.

Login no Arcgis 
Collector/Survey123

Utilizador : fsustentaveis_esri Password: florestas@2019 

Arcgis Survey123

O Survey123 for ArcGIS é uma solução de coleta de dados
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Gestão de Informação – MOBILE APP - Cartografia

2 – Recolha de Informação – Collector
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Arcgis Collector

Após o Login na conta, abre-se um menu de mapas onde se podem encontrar os 
mapas das várias propriedades. 

No lado direito do ecrã
existe, um ícone que
abre o menu de
configuração geral

Menu de definições 
gerais (parâmetros de 

recolha de 
dados/unidades/etc)

Menu de gestão de informação 
armazenada no dispositivo 

móvel
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Arcgis Collector

O mapa pode estar apenas online ou gravado no
dispositivo móvel. Para efectuar o download seleciona-se
o símbolo .

Menu de geral do mapa

Liga/desliga
Zoom com 

posicionamento 
GPS

Menu das 
camadas 

para 
edição

Precisão do GPS 
no momento

Fundo do 
mapa

Submenu para 
efectuar 
medições

A informação que 
queremos 
visualizar

Marcadore
s
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Arcgis Collector

Assim que seja terminada 
a captura da informação, 

seleciona-se a o botão

enviando os dados para o 
servidor  

Após a selecção da 
informação a recolher 
(pontos, áreas, linhas).

Abre-se automaticamente 
um submenu onde podemos 
caracterizar o que estamos 

a recolher

Menu das camadas 
para edição

Menu de recolha 
manual

Possibilita a 
recolha de 
informação 

directamente no 
ecrã, e 

intercalando a 
recolha manual 

com o GPS 

Botão undo/retroceder

Botão de captura com GPS
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Arcgis Collector

Barra de selecção

Precisão do GPS 
no momento

Menu de geral do mapa

Ao selecionar a “barra de 
selecção” abre um 
separador com a 

informação 

Ao selecionar o icon  
abre um menu misto 

Separador da informação que 
queremos visualizar

Neste separador é possível 
selecionar as camadas de 
informação que vão estar 
visíveis no mapa geral.

O mapa geral deve ter 
apenas visível a 

informação pertinente 
para aquele momento ou 
para o levantamento que 

está a ser executado.

O excesso de dados torna a 
utilização da informação 

difícil e demorada
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Arcgis Collector
Submenu para efectuar medições

Separador fundo do mapa

Neste Submenu é 
possível efectuar 

medições tanto de 
comprimentos como de 

áreas com a digitação no 
ecrã ou com a utilização 

do GPS

Cálculo da distancia

Cálculo da área

Undo/retroceder

Captura com GPS

Eliminar

Neste separador é possível escolher a base/fundo 
do mapa, existem várias fontes online sendo 
também possível colocar imagens próprias

(Ex. Voo Proprios, Ortos Edia 2017)  
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Gestão de Informação – MOBILE APP - Cartografia

3 – Formulários – Survey123
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MOBILE APP – Múltiplas Aplicações

Inventários de Caça – Monitorização;
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MOBILE APP – Múltiplas Aplicações

Inventários de Pragas Florestais;
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MOBILE APP – Múltiplas Aplicações

Análise de Falhas na Plantação (Infravermelhos/NDVI):
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MOBILE APP – Múltiplas Aplicações

Monitorização Animal
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