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3D

Oferecemos serviços de processamento 
de dados LiDAR (Light Detection and 

Ranging) aéreo e terrestre.  

A gestão inteligente de florestas e de 
empreendimentos agrícolas requer a 

adoção de métodos modernos e 
eficientes de monitoramento e 

processamento de dados. O 
planejamento e manejo da produção, em 

micro e macro escalas, exige decisões 
tomadas com segurança. Oferecemos os 

meios para que o uso de tecnologias 
LiDAR, e de outras técnicas de 

sensoriamento remoto, sejam a base 
dessa gestão segura. As técnicas LiDAR, e 
de sensoriamento remoto, aumentam a 

capacidade de projetar e de inferir sobre 
os recursos que administramos, 

oferecendo rapidez, precisão e eficiência. 
Métodos LiDAR de escaneamento dos 

plantios e da cobertura vegetal agilizam 
os trabalhos das equipes encarregadas de 

monitorar a produção no campo, com 
consequente redução de custo devido aos

ganhos de agilidade e de precisão nos 
processos de tomada de decisão. O 

manejo eficiente da produção florestal e 
agrícola pode agora ser feito em 3D. E a 
nossa missão é oferecer os meios para 

isso.
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Nuvens LiDAR TLS tridimensionalizam as 
árvores a partir de plataformas terrestres. 

planejamento e gestão 
inventário
monitoramento
imageamento 3D
desenvolvimento de software
treinamento e capacitação
soluções customizadas

Mais serviços

Nuvens LiDAR ALS tridimensionalizam a 
floresta a partir  de plataformas 
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Oferecemos 
soluções customizadas para o 

manejo florestal inteligente 

O QUE FAZEMOS
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 A nossa equipe é composta por 
especialistas em Engenharia Florestal, 
Ciências Biológicas, Economia, Gestão,
Matemática e Estatística, com vivência 

internacional, e especializados em 
métodos quantitativos de análise das 

atividades produtivas florestais e 
agrícolas. 


