
Desenvolvemos soluções para o monitoramento da produção florestal, agrícola ou qualquer outro processo 

produtivo que se beneficie da análise tridimensional do espaço onde as atividades de produção ocorrem.  Os dados 

tridimensionais são normalmente gerados por tecnologias LiDAR baseadas em escaneadores laser.  As nossas 

soluções convertem os dados LiDAR em informação personalizada, que expressa a riqueza dos dados 3D gerados 

por essas tecnologias.  Os nossos serviços permitem a eficiente exploração e análise de dados LiDAR, de imagens 

geradas por técnicas de sensoriamento remoto e por sistemas de informação geográfica (SIG).  Oferecemos 

também o desenvolvimento customizado de sistemas de leitura, visualização e processamento de dados gerados 

por escaneadores ativos (laser) e passivos (sensores multiespectrais), o treinamento no uso de tecnologias LiDAR, 

o tratamento estatístico de dados e o uso de sistemas de apoio à decisão baseados em técnicas de otimização 

matemática.  Somos especialistas em sistemas de apoio ao manejo e monitoramento de recursos naturais 

(inventário, biometria, planejamento, gestão, pesquisa e desenvolvimento).  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.  A nossa missão é modernizar os métodos de quantificação e qualificação da produção florestal e agrícola,

oferecendo aos nossos clientes um acompanhamento preciso da produção no campo.

Quem somos

O manejo inteligente da produção florestal e agrícola passou a demandar um volume cada vez maior de dados. 

Esse aumento se torna evidente, por exemplo, no uso de técnicas de sensoriamento remoto (a pequenas ou 

grandes distâncias) para monitoramento do crescimento de árvores e plantas.  A gestão moderna das atividades 

produtivas, em pequenas ou extensas áreas geográficas, e em níveis micro ou macro, gera massivas quantidades 

de dados com alta resolução espacial. A ForLiDAR se especializa no desenvolvimento de rotinas customizadas de 

 processamento de dados gerados por sensores ativos LiDAR e passivos espectrais (orbitais ou não orbitais), 

visando o detalhamento e contextualização da dinâmica de crescimento das culturas e da cobertura do solo. 

Somos pioneiros no oferecimento de rotinas customizadas de análise de dados gerados por LiDAR aeroembarcado

(ALS) e terrestre (TLS). Essas novas tecnologias de escaneamento ALS e TLS, fixo e móvel, tendem a substituir os 

métodos convencionais, atualmente prevalecentes, por técnicas de escaneamento a laser mais rápidas, mais 

eficientes, mais ergonômicas e mais seguras para as equipes de campo. Além do menor tempo, e 

consequentemente menor custos, os novos métodos trazem ganho de eficiência, segurança, eficácia e 

racionalidade. Solicite mais informações e conheça a ampla gama de serviços que a ForLiDAR oferece, em 

diferentes escalas geográficas e analíticas, enviando email para contato@forlidar.com.br.

Novas tecnologias geram novas necessidades
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Escaneamento aerotransportado (ALS)
O processamento de dados LiDAR aerotransportado (ALS) compreende o tratamento inicial das nuvens 3D de 

pontos geradas nesses levantamentos. Inicialmente, confere-se o georeferenciamento e a projeção das 

coordenadas dos pontos, eliminam-se pontos duplicados e discrepantes e classificam-se todos os pontos quanto à 

sua natureza (solo, vegetação, construções, ruído etc.). Em seguida, dependendo das necessidades do cliente, os 

dados são normalizados, isto é, calcula-se a altura com relação ao solo dos pontos para geração do modelo digital de

terreno (MDT), do modelo digital de superfície (MDS) e do modelo digital de copas (MDC). O MDT revela a 

topografia do solo, ao considerar apenas os pontos classificados como solo; o MDS revela a superfície superior 

constituída pelos pontos mais altos da vegetação e das construções; e o MDC revela a altura da vegetação ao 

posicionar o solo na cota zero e as superfícies das copas na cota de altura com relação ao solo. Depois de 

classificados, os pontos são usados para a geração de estatísticas importantes de monitoramento do crescimento de

plantas e árvores, que podem também ser usadas como variáveis preditivas de volume, biomassa e carbono, por 

exemplo. Ou ainda, quão heterogênea se mostra a vegetação em termos sanidade e vigor, como a estrutura vertical 

da vegetação se organiza em camadas, se há vegetação invasora nas camadas inferiores das copas etc. Diversas 

medições, que dependem das necessidades e interesses do cliente, podem também ser customizadas e geradas 

para orientar as atividades operacionais e apoiar o sistema de tomada de decisão. Entre em contato conosco, e 

compartilhe dúvidas e comentários, enviando email para contato@forlidar.com.br. 
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Escaneamento terrestre (TLS)
O uso do laser terrestre (TLS) permite gerar, em ambiente computacional, uma visão 3D dos 

alvos escaneados.  Dada a altíssima resolução espacial dos sensores utilizados, o TLS é 

normalmente usado para levantamentos em áreas pequenas, com no máximo algumas 

centenas de m².  As superfícies TLS escaneadas podem chegar a uma densidade de pontos de 

algumas dezenas de pontos por cm². Oferecemos serviços de mensuração TLS e 

processamento dos dados gerados com TLS em inventários florestais e estudos ecológicos ou 

biológicos. Somos os desenvolvedores das rotinas de pós-processamento de dados TLS e 

garantimos a rápida customização dessas rotinas quando necessária. Se aplicados a parcelas 

de inventário florestal, o nosso sistema processa digitalmente as nuvens de pontos 3D 

coletadas em campo, e automaticamente calcula os parâmetros florestais de maior interesse, 

como alturas comercial e total, segmentação de tronco, cubagem da árvore em pé, sortimento

da produção, área basal etc. Os procedimentos geralmente implementados são: delimitação 

da parcela e respectivo posicionamento das árvores na parcela; isolamento do fuste de cada 

árvore dentro da parcela para determinação de diâmetros individuais em diferentes alturas, 

inclusive o convencional diâmetro à altura do peito (DAP); classificação dos pontos nas 

categorias fuste e não fuste, no caso florestal, ou outras categorias dependendo do formato 

predominante dos alvos de interesse; e modelagem do perfil dos pontos isolados e 

classificados como fuste (ou outra definição) para determinação precisa de diâmetros e 

volumes ao longo dos alvos de interesse.  Em geral, o pós-processamento das nuvens TLS 

envolve o uso de algoritmos que operam de forma similar às metodologias de cubagem, 

modelando cilindros em intervalos de altura específicos e reconstruindo os segmentos dos 

troncos como se fossem cilindros empilhados. Para mais informações, envie email para 

contato@forlidar.com 
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Processamento de imagens
O manejo florestal requer precisão durante as análises da cobertura vegetal e de mudanças na paisagem. A 

detecção dessas alterações é extremamente importante para o inventário de plantações e de áreas naturais, 

permitindo estudos de produtividade, restauração, diversidade de espécies, conservação do solo, recursos hídricos,

ciclagem de nutrientes etc. O processamento desses dados pode contemplar a análise de informação espectral 

gerada por sensores mantidos em órbita ao redor da terra ou aeroembarcados em aviões ou drones. 

Disponibilizamos soluções de tratamento dessa informação que podem apoiar o manejo de florestas e outros 

empreendimentos agrícolas. Os possíveis serviços dependem da qualidade dos dados disponíveis, da resolução 

espacial e da amplitude da informação espectral coletada (número de bandas). A partir de imagens de baixa 

resolução, com pixels na dimensão de alguns metros, podem ser derivadas informações generalizadas em larga 

escala, como classificação da cobertura do solo, zoneamento de grandes propriedades e modelagem de vegetação 

em grandes matrizes. Com o aumento da resolução espacial dos dados, as escalas de extração da informação se 

tornam cada vez mais minuciosas, chegando à classificação de objetos em pequena escala, segmentação e 

classificação da vegetação a nível de fragmento, parcelas ou até indivíduos. Por análises fotogramétricas também 

podem ser extraídos modelos de superfície a partir das informações espectrais. Dados multi e hiperespectrais 

podem ser utilizados no ajuste de modelos estatísticos de diversos atributos da paisagem e treinamento de 

algoritmos de classificação especializados. A diversidade de informação espectral permite a diferenciação de 

espécies vegetais, detecção de fatores anômalos em áreas agrícolas e florestais (doenças e pragas, deficiências 

nutricionais etc.), derivação de mapas de índices e indicadores ecológicos e de produtividade, entre outros 

produtos. Se deseja conhecer melhor os nossos serviços nesta área, envie email para contato@forlidar.com.br. 
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Serviços
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Inventário Florestal  
Plantadas e Nativas 
Processamento de Dados de Inventário  
Prognose 
Modelagem de crescimento e produção
Monitoramento de corredores ecológicos
Quantificação de desmatamento e regeneração
Quantificação de desastres como fogo, vento,
pragas
Desenvolvimento de modelos  estatísticos 
preditivos ou descritivos do ambiente florestal
(biomassa, volume, área basal, índices,
afilamento) 

Treinamentos 
Processamento de dados de inventário
(hipsometria, volumetria, sortimento etc) 
SIG e geoprocessamento 
Processamento de imagens e dados 3D (ALS,
TLS) 
Análise de dados em geral 

Manejo  
Silvicultura e manejo de precisão

Serviços de engenharia 
Modelagem hidrológica 
Delineamento de bacias hidrográficas 
Quantificação de danos por inundações 
Análises temporais  
Monitoramento de ambiente costeiro 
Mapeamento de locais favoráveis para
instalação de painéis solares 
Projetos para implementação de linhas de
energia 
Escaneamento para localizar áreas com
vazamento de gás 

Desenvolvimento 
Software, aplicativos, etc 
Metodologias e rotinas programáticas de análise
de dados

Planejamento e gestão
Planejamento, ordenamento, otimização  
Estudos econômicos 
Simulação e otimização de cenários  
Análise de projetos 

Processamento de imagens
Ortorretificação de imagens de satélite e fotos
aéreas
Tratamento de imagens espectrais e satelitais
Manipulação de dados através de programas
especializados 
Modelo Digital de Terreno 
Modelo Digital de Superfície 
Classificação de uso do solo
Mapa de cobertura
Geoestatística 
Monitoramento 

Análise de dados
Classificação supervisionada e não
supervisionada
Machine learning
Deep learning
Big data
Modelagem
Análise multivariada
Métodos probabilísticos e otimização
matemática 


