
Sede em Fortaleza - CE

GEODATA ENGENHARIA LTDA

A Geodata Engenharia LTDA é uma empresa 
brasileira que atua na área de Geotecnologia com 
especialidade em topografia no ramo de 
comercialização, locação, capacitação, 
manutenção de equipamentos topográficos 
(receptores de GPS, estações totais, teodolitos, 
níveis, etc.), controle de máquinas e 
equipamentos de alta tecnologia, com atuação em 
todo território brasileiro. Está focada em novas 
tecnologias aplicadas à Topografia.

Representamos comercialmente a empresa 
Santiago e Cintra para todo Estado do 
Ceará, a maior fornecedora do Brasil 
comercializando as melhores marcas do 
mercado e do mundo.
Visamos atualizar e incentivar o mercado 
carente nessa área apresentando diversos 
setores que possibilitam a nossos clientes 
proximidade, confiabilidade e eficácia.
Contamos com uma equipe especializada 
nos diversos setores com o diferencial de 
poder satisfazer e atender a sua 
necessidade com eficácia. É nossa intenção 
estar cada vez mais próximo de você cliente 
onde estiver, seja do menor ao maior e 
sabemos que o seu crescimento nos motiva 
a investir mais ainda nessa área que vem 
crescendo cada vez mais em nosso país.

Conte sempre conosco, pois a sua precisão 
é a nossa marca!



CAPACITAÇÃO

COMERCIALIZAÇÃO

MANUTENÇÃO

ESPECIALIDADE EM TOPOGRAFIA

ALTA TECNOLOGIA

CONSULTORIA
LOCAÇÃO

SETORES



Venda e locação de equipamentos, acessórios e softwares de Topografia. 
REPRESENTANTE AUTORIZADO DA SANTIAGO & CINTRA NO CEARÁ -

Distribuidora SPECTRA, TRIMBLE, SENSE FLY E XMOBOTS.

COMERCIALIZAÇÃO E LOCAÇÃO

Maior empresa do segmento na américa latina e a que 

vende mais estação total no mundo!



Novo software de desenho topográfico Métrica TOPO.

COMERCIALIZAÇÃO – Software de desenho

Algumas breves vantagens:
» Novo licenciamento em nuvem (sem a necessidade de hardlock);
» Novo modelo de comercialização: adquira uma licença pelo tempo que você precisar
(planos a partir de 3 meses a 1 ano de uso) e tenha direito a atualizações, melhorias,
web conferências, correções, novas ferramentas, suporte técnico (tutoriais, vídeo aulas,
etc);
» Importação de mais de 1 arquivo DWG para um único projeto;
» Importação direta do portal SIGEF de uma certificação para o ambiente CAD;
» Geração de desenho automatizado a partir da leitura de um arquivo de memorial
descritivo;
» Ambiente CAR com geração e importação direta para o SICAR de arquivos Shape
File;
» Geração de arquivos KML de ponto, linha e polígono fechado
» Ferramenta GeoImagem que permite a inserção de múltiplas imagens para geração
de um mosaico diretamente no ambiente CAD;
» Gerenciamento e melhorias para projetos de loteamento com geração automatizada
de memoriais descritivos dos lotes;



COMERCIALIZAÇÃO – Receptores GNSS

Receptores GNSS Pós Processado, RTK (Tempo Real) e RTX com coletor de dados
Precisões milimétricas

SP-60
SP-80

R6R4

Coletor Slate Coletor TSC3
Coletor T-41

Coletor MM20

Coletor 
Ranger 3



M3 Focus 2 Focus 6+
S5

COMERCIALIZAÇÃO – Estações Totais e Níveis

Estações Totais (convencionais, medição sem prisma e semi-robotizadas) e níveis 
(topográfico e eletrônico)

Precisões milimétricas

Dini

Semi-robótica
Touch-screen

M1
Focus 8

DL-15

Touch-screen

DTM-322 NPL-322 NIVO



COMERCIALIZAÇÃO – Mapeamento & GIS

Receptores GPS/GNSS para Mapeamento & GIS
Precisões métricas e submétricas

Juno 3B/3D

Tablet Yuma 2

Erro em Metros Erro em Centímetros

Geo 5T
Juno 5B/5D

Pro 6T/6H

Pro XT

Pós Processado Pós Processado

Geo 7X
MM20

R1

MM 120

R2



Net R9

S7 S9

COMERCIALIZAÇÃO – Alta Tecnologia

Receptores GNSS e Estações Totais Robóticas com opção de scanner
Precisões milimétricas

R8s R10



COMERCIALIZAÇÃO – Alta Tecnologia

Novo Trimble V10

Colete posições através de imagens



COMERCIALIZAÇÃO – Alta Tecnologia

Laser Scanner Estáticos e Móveis
Resultados em 3D com alto detalhamento e precisões milimétricas

MX8

ILRIS

TX8



COMERCIALIZAÇÃO – Alta Tecnologia

VANTs – Veículo Aéreo Não Tripulado de Asa Fixa

Swinglet CAM X100

UX5eBee

Arator



COMERCIALIZAÇÃO – Alta Tecnologia

VANTs – Veículo Aéreo Não Tripulado Multirotor

Albris

Inspeção



APLICAÇÕES

COMERCIALIZAÇÃO – Alta Tecnologia



Sistema de Batimetria

Posicionamento. Medida de 
Profundidade.

Gerenciamento das 
informações e navegação.

COMERCIALIZAÇÃO – Alta Tecnologia



Antena do 
receptor 
SPS551H

Antena do 
receptor 
SPS751

Hydropro 
Construction

Sistema de cravação de estacas

COMERCIALIZAÇÃO – Alta Tecnologia



LOCAÇÃO

Dispomos de equipamentos e soluções para locação que poderão dar ainda mais 
produtividade, confiança e a certeza de um bom investimento na sua obra, além de uma 

estrutura completa de apoio para dar suporte técnico e treinamento



Ministramos cursos de Topografia e georreferenciamento voltados para prática que 
o mercado necessita, utilizando equipamentos e softwares modernos:

Estação Total

GPS Geodésico PP/RTK

GPS de Mapeamento

TopoEVN

CAPACITAÇÃO



CONSULTORIA/SUPORTE TÉCNICO EM TOPOGRAFIA
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MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRÁFICOS

Realizamos manutenção em equipamentos topográficos em geral (todas as
marcas e modelos), inclusive emitimos certificados de calibrações. O nosso
Laboratório faz parte da Rede Brasileira de Calibração – RBC e é rastreado
junto ao Instituto Nacional da Propriedade Industrial – INPI, em conformidade
com a Norma da Associação Brasileira de Normas Técnica – ABNT que é a NBR
ISO/IEC 17025.



CLIENTES:



CONTATO:

Entre em contato conosco através do no site www.geodata.eng.br ou 
com os nossos setores:

(85) 3264-2656 - FIXO
comercializacao@geodata.eng.br

(85) 99761-6333 - TIM
locacao@geodata.eng.br

(85) 3264-2656 - FIXO
manutencao@geodata.eng.br

(85) 99761-6333 - TIM
capacitacao@geodata.eng.br

Curta nossa página no Facebook
https://www.facebook.com/GeodataEngenharia/

Veja nossos vídeos no YouTube
https://www.youtube.com/user/geodataengenharia

http://www.geodata.eng.br/
mailto:comercializacao@geodata.eng.br
mailto:locacao@geodata.eng.br
mailto:manutencao@geodata.eng.br
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https://www.facebook.com/GeodataEngenharia/
https://www.youtube.com/user/geodataengenharia


CONTATO:

Avenida Desembargador Moreira, 2020 
sala 1105, Edifício Trade Center, Bairro 
Aldeota, Fortaleza(CE) CEP 60170-002
Telefone/fax: +55 (85) 32642656
www.geodata.eng.br

3º44’34,29224”S  38º30’3,73731”W 

http://www.geodata.eng.br/

