
O Laser Scanner Móvel (MMS) permite 

gerar nuvens de pontos a par�r de amostras 

da super�cie geométrica, gerando uma 

medição 3D móvel sem contato direto com 

a super�cie. Permite, assim, a caracteriza-

ção, inventário, análise rápida e precisa da 

situação atual da via. Muitos profissionais 

o p ta m  p o r  s u b s� t u i r  o s  m é t o d o s 

tradicionais de topografia, como estação 

total, GPS e fotogrametria pelo Laser 

Scanner Móvel e obtêm assim, melhores 

resultados em menos tempo e com baixo 

custo.

O Laser Scanner Móvel RIEGL VMX-450 

pode ser acoplado sobre qualquer veículo 
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TECNOLOGIA

MELHORES 
RESULTADOS EM 
MENOS TEMPO E COM 
BAIXO CUSTO

Alto potencial na obtenção de medições 
precisas e confiáveis de grandes 

superfícies, tais como cidades ou 
infraestruturas lineares.

terrestre e permite mapear a uma veloci-

dade de até 120 km/h, com variações de 

acordo com o tráfego nas vias. Esse 

levantamento topográfico consiste na 

emissão de pulsos laser em uma determi-

nada frequência dirigidos por um sistema 

óp�co em direções variadas (360°). O 

sistema registra a distância para cada um 

dos pulsos emi�dos até a super�cie de 

interesse, além da posição e da orientação 

do conjunto (GNSS / IMU / DMI).

Depois de realizada a varredura, os dados 

brutos são processados pelo método 

diferencial u�lizando informações das 

bases de referência. O processamento é 



· Coleta rápida e automa�zada de 

elevada quan�dade de informações;

· Acurácia de informações nos três 

eixos de coordenadas (x, y e z);

· Baixo custo em comparação aos 

métodos convencionais;

· Equipamento adaptável em 

diferentes �pos de plataforma, como 

carro, trem ou barco.

VANTAGENSrealizado por meio de so�wares próprios 

para geração da trajetória e obtenção da 

nuvem de pontos. O resultado do proces-

samento será a nuvem de pontos georrefe-

renciada das informações requeridas e suas 

respec�vas al�tudes referidas ao elipsoide 

(al�tudes geométricas).
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· Levantamento planial�métrico cadastral 

para projetos funcionais, básicos e 

execu�vos;

· Cadastro de a�vos rodoviários, 

ferroviários e urbanos;

· Acompanhamento de obras;

· As built/As Is/As Found;

· Cadastro de interferências.

SERVIÇOS

PRODUTOS
· Mapa cartográfico com escala 

predefinida;

· MDT/MDS/MDE com geração de curvas 

de nível;

· Fotoregistro 360° georreferenciado;

· Formatos DWG, SHP, XLS e outros. 

LEVANTAMENTO DE 
DADOS DURANTE O DIA 
E A NOITE, SEM 
INTERRUPÇÃO DE 
TRÁFEGO

· A�vidade em velocidade de tráfego;

· Alto rendimento (300 km/dia);

· Rápido e seguro;

· Preciso (± 8 mm);

· 1,1 milhão de pontos por segundo e 

6 fotos (360°) por segundo.

ESPECIFICAÇÕES


