
LASER SCANNER Da captura da realidade
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A varredura a laser é um método eficiente e rápido para a 
realização de levantamentos planialtimétricos, As Built, 
utilizando a emissão de feixes a laser para capturar informações 
detalhadas. Com essa tecnologia é possível capturar objetos e 
ambientes do mundo real para que eles possam ser remodelados, 
analisados e trabalhados no mundo digital. Esse funcionamento 
baseia-se no princípio "Time of flight", onde o pulso disparado na 
direção da área de interesse, é difusamente refletido pelo objeto e 
parte dele retorna ao sistema. 
O sensor mede tanto a intensidade do sinal de retorno, como 
também o tempo decorrido entre a emissão e a captação do 
retorno, que é usado para calcular a distância do sensor até o objeto 
de captura. Esse sistema é também denominado como LIDAR 
(Light Detection And Ranging), onde a tecnologia é uma  dentre as 
várias denominadas de sensoriamento remoto.
Os sensores remotos são capazes de captar energia do objeto e 
convertê-lo em um sinal que pode ser gravado em um formato 
adequado para a extração de informações sobre o objeto referido. 
Os sistemas de varredura a laser podem ser terrestres ou 
aerotransportados, onde ambos são aplicáveis como solução para o 
levantamento de superfícies e de modelagem tridimensional.

A Varredura a Laser
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Equipamentos

O mercado atualmente conta com variados modelos de 
scanner a laser, onde a escolha depende do tipo de trabalho a 
ser realizado. Dependendo do detalhamento desejado no 
trabalho a ser executado é possível definir qual a melhor 
opção de scanner.

O Laser Scanner possibilita a coleta de pontos como uma 
Estação Total, porém pode capturar milhares de pontos por 
segundo, gerando um modelo tridimensional (3D) da área 
mapeada.

E qual a melhor opção de equipamento? 

O melhor modelo será aquele que atende as suas neces-
sidades e exigências de projeto. No mercado há uma gama de 
possibilidades com variadas especificações: taxa de medição 
(número de pontos capturados por segundos), alcance para a 
captura dos pontos, dimensões, IP, robustez e preços distintos, 
por exemplo.
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Tipos de Laser Scanners
De acordo com o tipo de Laser Scanner e sua forma de 
aplicação, o equipamento pode ser utilizado de forma 
terrestre ou aerotransportado. 
Existe disponível no mercado o Laser Scanner terrestre 
portátil que apresenta fácil manipulação por ser leve e 
compacto, facilitando o seu transporte e manuseio, 
podendo ser empregado, por exemplo, no interior de  
edificações. Dentre esse tipo de Laser Scanner podemos citar 
a linha ZEB da Geoslam contando com o ZEB REVO, ZEB 
REVO RT, ZEB HORIZON, ZEB GO. 

Com o Laser Scanner terrestre, o equipamento pode ser 
adaptado a um veículo e enquanto este percorre o trajeto, a 
captura de dados é realizada. A modalidade móvel permite 
agilidade na execução do serviço, diminuição da equipe de 
campo e do número de dias de trabalho, otimizando, dessa 
forma, todo o processo. 
A RIEGL possui vários equipamentos nessa linha de laser. 
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A varredura das cenas pode ser realizada com o 
equipamento sobre um tripé, de forma estática.

O Laser Scanner aerotransportado permite mapear grandes 
áreas de forma bastante homogênea e com grande 
velocidade, podendo ser acoplado a Drones, conforme 
especificações. O modelo miniVUX da marca RIEGL realiza 
levantamentos  aéreos, inclusive em locais com vegetação 
densa.
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Grau de Protecao
O IP do equipamento Laser Scanner é o seu nível ou 
grau de proteção, sendo uma característica construtiva dos 
equipamentos elétricos. O grau de proteção indica a 
resistência e a adequação dos produtos para uso em 
ambiente interno ou externo, instalados em ambientes com 
uma atmosfera em condições variáveis de temperatura, 
umidade, ruído, particulas sólidas, ou vapores tóxicos, que 
muitas vezes podem prejudicar o seu funcionamento ou 
até mesmo impossibilitar a sua utilização. 

Essa informação é importante para que o equipamento seja 
utilizado corretamente em ambiente adequado para o 
qual ele foi projetado. Todo equipamento possui um prazo 
de garantia, mas um item muito importante é a utilização 
correta do produto, sendo mais um motivo para se atentar 
aos IP’s de produtos.
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Produtos
Após a coleta dos pontos, tem-se o que se chama de 
nuvem de pontos. Com esse produto é possível realizar a 
modelagem tridimensional. A partir dos dados coletados é 
possível obter informações georreferenciadas, gerar 

triangulação dos pontos, curvas de nível, seções 
transversais, cálculo de volume, criação do MDT 
(modelo digital do terreno) e MDS (modelo digital da 
superfície).
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A lista de benefícios com o uso de Laser Scanners é 
vasta, podendo auxiliar e otimizar diversas atividades. 
Alguns benefícios:

• Diminuição de erros nos trabalhos;

• Diminuição dos retrabalhos;

• Redução da equipe de trabalho;

• Melhoria na qualidade dos serviços;

• Maior precisão;

• Impactos financeiros positivos pela otimização do processo;

• Agilidade na coleta de dados;

• Alta densidade de pontos coletados;

• Simples operação;

• Contribuição para o cumprimento de prazos pela sua
eficiência;

• Após o término da varredura o operador tem à sua disposição 
milhões de pontos com coordenadas conhecidas, estando apto a 
fornecer respostas sobre os objetos, distâncias entre peças, 
dimensões, etc.;

• Auxílio no processo BIM que está em ascensão no mercado;

• Possibilidade de comparar de maneira rápida o que foi 
projetado com o que foi efetivamente construído; 

• Embasamento para a elaboração/revisão de projetos de 
forma mais precisa;

• Captura de informações mais completas diminuindo a 
chance de imprevistos e surpresas durante a obra;

• Aumento da competitividade da empresa no mercado.
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Produtos e aplicacoes
O produto da varredura a laser pode ser  
utilizado em serviços diversos como: 

• Manutenções e reformas de construções;

• Projetos civis;

• Gestão e operação de edificações históricas;

• Modelagem de informações (BIM);

• Cálculo de volumes;

• Obras de terraplenagem;

• Monitoramento de taludes.

Dessa maneira é possível obter dados 
necessários para o planejamento e execução 
de obras.

A nuvem de pontos pode ser apresentada 
através de cores variadas para diferenciar as 
alterações de elevações, dessa forma é 
possível analisar regiões de aclive, declive 
que podem ser críticas de projeto.
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   A modalidade de locação de equipamentos pode ser uma boa opção para caso você queira testar a tecnologia em seus 
trabalhos, verificar a capacidade da equipe nessa utilização específica, não queira ou possa disponibilizar o valor do 
investimento para a compra do equipamento ou ainda quando a necessidade de uso é esporádica.

Locacao de Equipamentos
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LASER SCANNER - Da captura da realidade aos recursos e aplicaÇÕes
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A CPE Tecnologia oferece soluções especializadas em 

geotecnologias há mais de 45 anos. Distribuidora exclusiva 

no Brasil das melhores empresas do mundo em seu 

segmento, temos como missão trazer ao país o acesso 

às mais altas tecnologias a preços justos. A CPE possui 

09 unidades e atende todas as regiões do Brasil com 

eficiência e  transparência. Nosso compromisso é  oferecer 

aos nossos clientes equipamentos capazes de otimizar 

sua produtividade e aumentar seus resultados.

www.cpetecnologia.com.br

@cpetecnologia

0800 601 10 89

https://twitter.com/cpetecnologia
https://www.facebook.com/Cpetecnologia/
https://www.instagram.com/cpetecnologia/?hl=pt-br
https://www.youtube.com/user/CPETecnologia
https://www.linkedin.com/company/cpe-tecnologia/
tel:+55080006011089
https://www.instagram.com/cpetecnologia/
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