
O Pavement Scanner faz o escaneamento 

da super�cie da rodovia e gera um 

inventário de todos os defeitos funcionais 

em sua estrutura, como trincamentos, 

afundamento nas trilhas de roda, degrau 

entre pista e acostamento, além da 

irregularidade longitudinal (IRI) e macro-

textura. 

Este exclusivo equipamento é composto 

por duas faixas de luz de alto desempenho 

que geram imagens dos perfis transversais 

com resolução de 1 mm sobre uma largura 

TECNOLOGIA

AQUISIÇÃO DE DADOS 
ATRAVÉS DE LINHAS DE 
PROJEÇÃO DE LASER, 
CÂMERAS DE ALTA 
POTÊNCIA E ÓPTICA 
AVANÇADA

Visão 3D da rodovia para avaliação 
automática do estado do pavimento, 

seja ele flexível ou rígido.

de faixa de rolamento de até quatro metros, 

em velocidade de tráfego. Essas faixas de 

luz captam os dados da super�cie nas 

coordenadas X, Y e Z e coletam dados sobre 

os defeitos do pavimento.

O Pavement Scanner possibilita a medição 

automa�zada dos defeitos, com elevada 

produ�vidade, repe��vidade e acurácia de 

resultados. As informações são levantadas 

de forma totalmente obje�va, sem 

interferência do operador ou avaliador, um 

diferencial dessa metodologia em com-

paração à metodologia tradicional de 

inventário de super�cie.

Pavement Scanner



· Detecção automá�ca de fissuras e 

suas severidades;

· Georreferenciamento de cada 

informação levantada;

· Elevada acurácia e reprodu�vidade 

de resultados;

· Avaliação obje�va, sem interferência 

do avaliador ou operador;

· Medidas de macrotextura em 100% 

de largura da faixa;

· Operável em pavimento flexível ou 

rígido;

· Atuável durante o dia ou noite;

· Obtenção do perfil longitudinal (IRI – 

Interna�onal Roughness Index).

· Levantamento sem interferência no 

tráfego da via (operação na 

velocidade de tráfego).

VANTAGENSOs dados coletados são georreferenciados, 

o que fornece ao cliente maior transparên-

cia de informações. Além disso, o equipa-

mento realiza o inventário de grandes 

extensões de rodovia em curto prazo. Isso 

torna sua u�lização muito indicada para 

rodovias e aeroportos, por exemplo.
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ESPECIFICAÇÕES DO SISTEMA

LASERS DE ALTO 
DESEMPENHO PARA 
GERAÇÃO DE PERFIS 
TRANSVERSAIS DA 
SUPERFÍCIE DO 
PAVIMENTO

· 2 unidades de sensores laser 3D de alta 

performance;

· Velocidade de aquisição: 5.600 perfis/ 

segundo a 11.200 perfis/segundo;

· Velocidade do veículo: de 0 km/h a 100 

km/h (velocidade de tráfego);

· Largura transversal de visão: 4 m;

· Precisão transversal: 1 mm;

· Resolução transversal: 4.096 pontos/ 

perfil;

· Profundidade de v isão:  250 mm 

(ajustável);

· Precisão (em profundidade): 0,5 mm.


