
Geossoluções

Mapeamento a Laser e Fotogrametria

Estudos de recapacitação de linhas de transmissão;
Cálculo de biomassa;
Estudos complementares para definição de traçado para linhas de transmissão e dutos;
Estudos de monitoramento de erosão em bordas de reservatório;
Análises temporais e mapeamento de uso e cobertura do solo;
Utilização de imagens de infravermelho para estudos e análise de vegetação;
Geração de base cartográfica planialtimétrica;
Mapeamento de áreas de risco e de Linhas de Transmissão para estudos de recapacitação;
Mapeamento de Corredores para projetos de Linhas de Transmissão;
Mapeamento de áreas a montante e a jusante de barragens a fim de subsidiar planos de ações emergenciais;
Mapeamento de dutos e de áreas florestais para cálculos de inventário;
Obtenção de modelos digitais para fins de estudos de rugosidade;
Mapeamento cadastral de áreas urbanas e rurais.

Composição da
ortoimagens obtidas a
partir de dados
fotogramétricos
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A área de Geossoluções do Lactec fornece soluções inovadoras e completas em atendimento a 
diferentes setores do conhecimento que necessitam de informações georreferenciadas. Atua desde as 
etapas de planejamento e aquisição, até o tratamento e análises complexas dos dados, manipulando e 
processando informações espaciais, sempre fazendo uso das técnicas mais refinadas e modernas 
disponíveis. Confira abaixo os principais serviços tecnológicos oferecidos.

Com a utilização da tecnologia LiDAR e equipamentos perfiladores a laser próprios de última geração, o Lactec emprega 

técnicas inovadoras de mapeamentos aéreos e terrestres e desenvolvem soluções completas para os mais diversos proble-

mas da engenharia. Além da tecnologia LiDAR, o Lactec utiliza técnicas fotogramétricas através de mapeamentos com 

câmeras digitais de média e alta resolução. Esses mapeamentos, a laser e fotogramétrico, também podem ser realizados 

simultaneamente, o que provê um ganho na produtividade, redução de custos, a não variação temporal das informações 

adquiridas, bem como a obtenção de produtos cartográficos atendendo as mais diversas aplicações. Fazendo uso das 

técnicas de mapeamento destacam-se as seguintes soluções:
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Gestão ambiental e fundiária;
Gerenciamento de linhas de transmissão;
Estudos de inventários hidroenergéticos;
Monitoramentos da qualidade do ar e da água e ictiofauna;
Integração de modelos hidrológicos;
Suporte a planejamento de linhas de baixa e média tensão da rede de
distribuição;
Sistema para inspeção e atualização de redes de distribuição de energia;
Mapeamento e otimização de rotas do transporte de passageiros e cargas;
Imageamento georreferenciado de rodovias;
Portabilidade e manutenibilidade de mapas e aplicativos móveis;
Monitoramento em tempo real de equipamentos conectados;
Previsão espacial de consumo e demanda de energia elétrica.

Sistemas de
Realidade Virtual,
Realidade Aumentada e
Modelagem Tridimensional
Desenvolvimento de sistemas que utilizam técnicas avançadas
de realidade virtual, visualização científica e motores de jogos
digitais.

Simulação de fluidos e demais fenômenos físicos;
Cálculo e visualização 3D de malhas de proteção contra
descargas atmosféricas em subestações de energia;
Treinamento de eletricistas através de simulação de atividades
em ambientes virtuais interativos;
Visualização tridimensional de dados e processos
representáveis espacialmente;
Construção de maquetes 3D a partir de nuvem de pontos;
Passeio virtual por ambientes reais digitalizados
tridimensionalmente.

Treinamentos em manutenção e simulações para engenharia

Ambientes virtuais para capacitação em atividades de alto risco

Sistemas de previsão espacial de consumo e demanda
de energia elétrica e monitoramento da qualidade do ar

Soluções em Sistemas de Informações Geográficas (SIG)
O Lactec acumula grande experiência no desenvolvimento de sistemas de informações geográficas, provendo soluções web, 

desktop e mobile, com amplo portifólio de produtos nas seguintes áreas:


