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TOPOGRAFIA E GEOMÁTICA
A Geo Top é fruto da bem-sucedida associação de profissionais com experiência em
vários segmentos da engenharia, potência em estrutura física para fornecer projetos e serviços
especializados nas modalidades de topografia de agrimensura, aerofotogrametria, geomensura
e geomática em geral; Levantamento topográfico planialtimétrico cadastral, cartografia,
geodesia e mapeamento aéreo fotogramétrico.
Empregando tecnologia de ponta como Sistema GNSS terrestre RTK, Scanner 3D, Laser
Track, Estação total robótica e Drone Vant. A empresa Geo Top atua no mercado nacional
oferecendo soluções integradas nas áreas de projeto e acompanhamento de infra- estrutura,
estando preparada para atender diversas atividades técnicas dentro dos segmentos de obras
de Infra- estruturas leve e pesada, com isso trazendo segurança e qualidade técnica para seus
clientes.

Fornecimento de equipe topográfica para obras em geral:


Montagem Hidromecânica, Eletromecânica, Controle Dimensional e Topografia de Precisão



Aerofotogrametria



Obras de Infraestrutura (Terraplenagem, Loteamentos Residenciais, Industrias, Rodovias,
Ferrovias entre outros)



Inventários Hidro energéticos para Estudos de Implantação de Obras de Engenharia;



Locações e Acompanhamento de Obras Leves e Pesadas



Acompanhamento Topográfico de Infraestrutura



Projetos de Urbanização e Parcelamento do Solo



Levantamento Topográfico Planialtimétrico



Cadastro Urbano – Multifinalitário (CTM)



As Built Topográfico, Convencional e Via Scanner 3D



Levantamento Topo-batimétrico



Projetos de Terraplenagem

Alinhamento dimensional
de Precisão

Aerofotogrametria

Terraplenagem

Equipamentos
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ATIVIDADES EXECUTADAS EM OBRAS

Georreferenciamento de
imóvel rural
Cliente: Roberto Barillari Freitas

Projeto Topográfico e geodésico
para implantação de linha de
transmissão de energia
Cliente: Grupo Intertechne

Topografia Eletromecânica
Cliente: Hidrelétrica Jirau

Levantamento Planialtimétrico
Cliente: Grupo
Encalço/TRX/Leão Engenharia
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ATIVIDADES EXECUTADAS EM OBRAS

Levantamento Aéreo

Mineração / Volumetria

Mapeamento Rural

Topografia, Geomática e Projetos
ATIVIDADES EXECUTADAS EM OBRAS

Estação Total Leica
Modelo: TS30

Scan Station 3D Leica
Modelo: P20

Estação Total Nikon
Modelo:DTM632

Drone Vant
Agrimensura de Precisão
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MAPEMAENTO AÉREO COM DRONES
“Mapeamento Aéreo com Drones é a melhor solução para se obter resultados ideias ao seu projeto”

O mapeamento por drone permite uma versatilidade no segmento da engenharia ao meio
da agricultura, meio ambiente, mineração, infraestrutura, construção civil além de se obter
resultados precisos as imagens obtidas pelo drone é muito mais superior, em comparação com
as imagens de satélites e de mapeamento aéreo tripulado, o drone garante uma maior
comodidade e economia, pois os drones oferecem voos mais baixos, permitindo assim uma
imagem mais precisão e de ótima qualidade com suas câmeras de alta resolução com isso
alcançando um nível de detalhamento do solo muito superior do que qualquer outra tecnologia.

Mapeamento de Plantio

Mapeamento de Plantio
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ESCANEAMENTO 3D
Tecnologia de laser scanner, drones, vant’s e fotogrametria digital, essas sãos as
tecnologias trabalhadas por meio de softwares, que permitem reconstruir a mesh
(malha) tridimensional a partir de fotografias tiradas de cima.
Com tais softwares é possível transformas os dados coletados a partir de dispositivos a
laser e fotográficos em nuvens de pontos, malhas tridimensionais, modelos digitais de
elevação (DTM) e ortofotografiasgeorreferenciadas.
Estes programas, portanto, permitem obter tudo o que for necessário para o
levantamento dos edifícios, o projeto de infraestruturas novas ou a manutenção das
mesmas.
Fotogrametria digital

Escaneamento 3D

Nuvens de pontos
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AGRIMENSURA DE PRECISÃO

Uma das vantagens do mapeamento ser feito com a tecnologia Drone Vant e que
conseguimos localizar problemas de pastagem, visualizando o local correto que se
encontra os problemas da plantação; fazer o tratamento de pragas na localização exata
sem desperdícios a contagem de árvores existentes nas propriedades se a necessidade
de pulverização, sendo que o próprio drone também realiza esta operação de
pulverização com uma eficiência de grandes proporções.
Realizando descoberta de estradas em locais onde se dificulta a entrada do homem
por causa da vegetação e assim sendo mais preciso o local da abertura de uma nova
rodovia.

Controle de Pragas

Controle de Pragas
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MINERAÇÃO/VOLUMETRIA

Na mineração os modelos digitais de elevação e curvas de nível contribuem para o
planejamento dos recursos minerais, da prospecção a extração, com imagens e dados de
alta precisão é possível planejar de forma mais eficiente as operações. Nos dias de hoje,
existem imagens de alta resolução e de alta conteúdo espectral que permitem a realização
de trabalhos de prospecção com alta precisão na identificação de minerais de interesses
econômicos.

Volumetria

Volumetria
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INFRAESTRUTURA/ CADASTRO URBANO

O cadastro técnico multifinalitário é de fundamental importância para Prefeituras,
por se tratar de um organizador das informações voltadas para a integração de áreas
distintas da administração pública a partir do próprio reconhecimento e conhecimento da
realidade de um devido município. O cadastro técnico multifinalitario deve ser
fundamentado em diversos parâmetros para que consiga representar a área estudada,
somente desta maneira será possível que seus resultados tenham múltiplas finalidades.

Cadastro Urbano

Cadastro Urbano
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CONTATO

CONTATO NA Geo Top Tecnologia de Precisão
Eng. Leonilson L. Silva
Diretor Geral
Cel.: (017) 99731-9659
Fone: +55 (017) 3342-5900
E-mail: leonilson@geo-top.com.br

