
Lúcio Mário Lopes Rodrigues

Formação Acadêmica

MBA em Comércio Exterior e Negócios Internacionais – conclusão em 2010
Fundação Getúlio Vargas - FGV

Graduação em Engenharia Civil – conclusão em 1997
Universidade de Brasília – UnB

Graduação em Engenharia de Agrimensura – conclusão em 1992
Universidade Federal de Viçosa - UFV

Curso Técnico em Agropecuária – conclusão em 1987
Escola Agrícola de Brasília - IFB

Experiência Profissional

Atual – desde 2011 Aria Empreendimentos Sustentáveis 
Diretor Executivo

 Concepção, criação e estruturação da empresa voltada para consultoria técnica especializada em
urbanismo,  infraestrutura  e  empreendimentos  imobiliários  tendo  a  sustentabilidade  como  o
principal diferencial competitivo.

 Coordenação técnica e comercial de todos os projetos e negócios da empresa.

1995 a 2011 TOPOCART Topografia e Aerolevantamento
 Sócio, RT e Diretor Técnico

 Coordenação de todos os trabalhos da empresa desde 1995, resumidos a seguir:
 Cerca de 320.000 km2 de levantamentos aerofotogramétricos em diversas escalas;
 Mais de 25.000 km de mapeamento de corredores para projetos de infraestrutura;
 Projetos e consultoria para mais 500 empreendimentos de porte como parcelamentos urbanos,

linhas  de  transmissão,  aproveitamentos  hidrelétricos,  aeroportos,  hidrovias,  rodovias,  vias,
ferrovias, metrovias, sistemas de saneamento municipais e projetos de irrigação;

 Aproximadamente 45.000 ha de assentamentos rurais implantados;
 Centenas de milhares de unidades  urbanas e rurais  cadastradas  para fins socioeconômicos e

fiscais.

1992 a 1995 Construções e Topografia BASEVI S/A
 Técnico

 Participação como membro de equipe técnica em levantamentos topográficos para demarcação
de Terras Indígenas para a Funai e locação de Projetos de Assentamentos Rurais para o Incra em
diversos estados do Brasil;

 Elaboração de projetos geométricos, de terraplanagem, pavimentação e drenagem da Cidade de
Palmas/TO e da cidade de Águas Claras/DF;

 Locação e acompanhamento de obras no Distrito Federal.

Formação Complementar



 Curso de extensão Modern GPS Techinique for Rapid Static GPS – Escola Politécnica – USP

Experiência em Coordenação de Projetos Similares mais Significativos nos Últimos 10 anos

Contrato: Edital de Chamamento Público nº 01/2016 e Termo de Autorização nº 22 publicado no
DODF em 14/07/2016 Edição Extra.
Contratante: Base Investimentos S/A e Outros.
CNPJ: 07.903.822/0001-21
Período de execução: nov/2015, em execução.
Nome  do  projeto:  Parceria  Público-Privada  da  via  Transbrasília  (Interbairros)  e  seu  conjunto
urbanístico, Distrito Federal-DF.
Descrição:  Modelagem  e  viabilidade  Técnica,  jurídico-institucional  e  econômico-financeira  para
enterramento/remanejamento  das  linhas  de  transmissão  de  alta  tensão  e  implantação  da  via
denominada Transbrasília e seu conjunto urbanístico, na modalidade de Parceria Público-Privada.
Projetos  de  urbanismo,  paisagismo,  geométrico,  pavimentação,  terraplanagem,  drenagem,
abastecimento de água, esgotamento sanitário, distribuição de energia e iluminação pública, além do
projeto de enterramento dos cabos aéreas de alta tensão. População prevista de 380.000 habitantes.
Investimento total de 2,1 bilhões de Reais no âmbito da PPP.
Área total: 1200 ha ao longo de 26 km, com 32 OAEs.

ART: 0720160057354 RRT: 5454161/5071568
Contratante: Basevi Construções S/A.
CNPJ: 00.016.576/0001-47
Período de execução: jun/2016 a out/2016.
Nome do projeto: Projeto de expansão urbana no Setor Habitacional Jardim Botânico-DF.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  projeto  de  urbanismo,  estudo  de  concepção  de
infraestrutura,  e  estudo  de  viabilidade  técnica,  econômica,  ambiental  para  implantação  de  novo
bairro em área de expansão urbana no Distrito Federal.
Área total: 324,7446 ha.

ART: 0720160056153 RRT: 5033681/5032016
Contratante: Qualypar Participações Ltda.
CNPJ: 37.172.434/0001-89
Período de execução: mar/2016 a set/2016.
Nome do projeto: Condomínio residencial multifamiliar Green Park Residencial, Luziânia - GO
Descrição: Projetos executivos de urbanismo e paisagismo, paisagismo, pavimentação, drenagem de
águas pluviais,  sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário,  inclusive estações de
tratamento.  Projetos  de  arquitetura,  estrutural  e  instalações  complementares  de  1140  unidades
habitacionais.
Área total: 135,105 m2.

ART: 0720160016244 RRT: 4470329/4476290
Contratante: Cooperville Cooperativa Habitacional.
CNPJ: 05.027.749/0001-46
Período de execução: mar/2016 a jul/2016.
Nome do projeto: Residencial Cooperville.
Descrição:  Levantamento  topográfico,  projeto  executivo  de  urbanismo,  projetos  geométrico,
terraplanagem, pavimentação, e drenagem de águas pluviais.
Área total: 220.000 m2.



ART: 0720160003918
Contratante: Condomínio Residencial Mansões Itaipu.
CNPJ: 05.332.954/0001-15
Período de execução: set/2015 a jan/2016.
Nome do projeto: Drenagem sustentável.
Descrição:  Projeto  de drenagem sustentável,  com dispositivos  de infiltração e  amortecimento  de
cheia. Obtenção de outorga junto a agência reguladora do DF Adasa.
Área total: 15,8853 ha.

ART: 0720150031971 RRT: 947016
Contratante: Domínio Engenharia S/A e Outros.
CNPJ: 26.439.745/0001-45
Período de execução: dez/2104, em execução.
Nome do projeto: Cittá Bairro Planejado.
Descrição:  Elaboração  de  Masterplan,  projeto  de  urbanismo,  estudo  de  viabilidade  técnica,
econômica e ambiental, estudo de concepção de infraestrutura, gestão e coordenação da elaboração
do EIA/RIMA. População Total 40.000 habitantes.
Área total: 491 ha.

ART: 0720150023409 RRT: 4015795
Contratante: Habitat Associação de Crédito para Habitação e Projetos Sociais.
CNPJ: 08.529.206/0001-15
Período de execução: mar/2015 a mai/2015.
Nome do projeto: Condomínio Residencial Villágio Santa Luzia.
Descrição: Projetos executivos de urbanismo e paisagismo, paisagismo, pavimentação, drenagem de
águas pluviais, sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário. Projetos de arquitetura,
estrutural e instalações complementares de 544 unidades habitacionais.
Área total: 44.897 m2.

ART: 0720160065100 RRT: 3574629/3588242
Contratante: Cooperativa do Projeto Condomínio Verde.
CNPJ: 06.127.911/0001-60
Período de execução: Fev/2015, em execução.
Nome do projeto: Condomínio Urbanístico Verde.
Descrição:  Regularização  fundiária,  urbanística  e  ambiental.  Georreferenciamento,  levantamento
aerofotogramétrico,  projeto  de  urbanismo,  projetos  executivos  geométrico,  terraplanagem,
pavimentação,  sinalização e drenagem pluvial.  Licenciamento  ambiental,  cálculo  de compensação
ambiental  e  florestal.  Estudo de  vazão  específica  de  pré-desenvolvimento  do  projeto.  Estudo de
capacidade dos corpos hídricos, projeto executivo de drenagem sustentável. Obtenção de outorga de
lançamento  de  águas  pluviais,  junto  a  Adasa.  Gestão  na  aprovação  dos  projetos  e  registro  do
loteamento.
Área total: 124,33 ha.

ART: 0720150024342/52787/64878
Contratante: Itec Infra Tech Engenharia Consultoria S/A.
CNPJ: 14.992.088/0001-80
Período de execução: ago/2014 a dez/2014.
Nome do projeto: Eixo de transporte coletivo BRT Sudoeste do Distrito Federal na via Estrada Parque
Núcleo Bandeirante – EPNB.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico  e  topográfico,  elaboração  de projetos executivos  de
pavimentação flexível e rígido, terraplanagem, geométrico, sinalização e drenagem de águas pluviais.



Extensão total: 15,5 km.

ART: 0720140035597 CAT: 50418
Contratante: Quality Participações e Investimentos S/A.
CNPJ: 05.511.042/0001-00
Período de execução: jun/2014 a jul/2014.
Nome do projeto: Recuperação de área degradada, contenção e drenagem, Lago Sul-DF
Descrição: Projeto de recuperação de área degradada, projeto executivo de contenção por meio de
muro de gabião e projeto de drenagem.
Extensão total: 50 m.

ART: 0720140055964 RRT: 2906479 CAT: 27837
Contratante: Interlagos Agropecuária e Comércio Ltda.
CNPJ: 00.413.153/0001-60
Período de execução: mar/2014 a jun/2015.
Nome do projeto: Condomínio Urbanístico Belvedere Green.
Descrição:  Regularização  fundiária,  urbanística  e  ambiental.  Georreferenciamento,  levantamento
aerofotogramétrico,  projeto  de  urbanismo,  projetos  de  infraestrutura  e  licenciamento  ambiental.
Estudo de vazão específica de pré-desenvolvimento do projeto.  Estudo de capacidade dos corpos
hídricos, projeto executivo de drenagem sustentável. Obtenção de outorga de lançamento de águas
pluviais, junto a Adasa. Gestão na aprovação dos projetos e registro do loteamento.
Área total: 97,7930 ha.

RRT: 3631282/3641224
Contratante: Condomínio Rural Solar da Serra
CNPJ: 37.138.013/0001-31
Período de execução: fev/2014 a dez/2105.
Nome do projeto: Regularização fundiária, ambiental e urbanística do Condomínio.
Descrição: Serviço técnico especializado para estudo e desenvolvimento de projeto básico para fins
de engenharia, na forma de Projeto de Urbanismo – URB, Memorial Descritivo – MDE e Normas de
Edificação,  Uso  e  Gabarito  –  NGB,  além  do  acompanhamento  da  aprovação  do  levantamento
topográfico. Assessoria técnica e institucional para regularização.
Extensão total: 250 ha.

RRT: 4788321 e 4788370 CAT: 323741
Contratante: Grupo Ok Construções e Incorporações Ltda
CNPJ: 01.535.160/0001-06
Período de execução: fev/2014 a dez/2105.
Nome  do  projeto:  Projeto  de  Urbanismo  na  forma  de  Masterplan  e  estudos  de  concepção  de
infraestrutura, Fazenda Santa Prisca, RA Santa Maria – DF.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico  escala  1:5.000  curvas  2  m.  Serviço  técnico
especializado para elaboração avaliação de cenários, análise de viabilidade, econômica e ambiental.
Definição  do  programa  de  projeto,  uso  e  ocupação  do  solo.  Projeto  de  urbanismo,  memorial
descritivo,  definição  das  tipologias  e  parâmetros  urbanísticos.  Anteprojeto  de  infraestrutura  e
estratégias  de  sustentabilidade,  projetos  de  saneamento,  drenagem  urbana,  resíduos  sólidos,
pavimentação,  energia  e  iluminação  pública,  e  sistema  de  transporte  integrado.  População  de
horizonte de projeto de 324.450 habitantes, 101.390 unidades habitacionais.
Extensão total: 2.163 ha.

ART: 0720140047698



Contratante: FCG Comércio, Turismo e Serviços Ltda.
CNPJ: 24.916.520/0001-07
Período de execução: ago/2013 a nov/2013.
Nome  do  projeto:  Projeto  de  estrada,  via  de  ligação  DF-005  Estrada  Parque  Paranoá/Setor
Habitacional Taquari-DF.
Descrição:  Levantamento  topográfico  e  estudos  geotécnicos.  Projeto  executivo  geométrico,
terraplanagem, pavimentação, drenagem e sinalização.
Extensão total: 950 m.

Contratante: A&T Arquitetura Planejamento e Transportes Ltda.
CNPJ: 01.136.983/0001-50
Período de execução: mai/2013 a ago/2013
Nome do projeto: Estrada Setor Policial Militar – ESPM, Vias do Setor de Múltiplas Atividades Sul –
SMAS e demais vias de conexão.
Descrição:  Elaboração  de  projeto  executivo  geométrico  horizontal  e  vertical,  projeto  de
terraplanagem e projeto de drenagem de águas pluviais. Dimensionamento de galerias e canais em
concreto armado, bacia de detenção e dissipador de energia. Elaboração de planilha orçamentária e
especificações de obras.
Extensão total: 12,5 km.

ART: 0720140065499 RRT: 802414 CAT: 27949
Contratante: Spaço A Construções e Participações S/A.
CNPJ: 12.415.662/0001-01
Período de execução: ago/2012 a fev/2013
Nome do projeto: Bairro planejado, Fazenda Palmital, Luziânia-GO
Descrição:  Elaboração  de  Masterplan,  projeto  de  urbanismo,  estudo  de  viabilidade  técnica,
econômica e ambiental, estudo de concepção de infraestrutura. Desenvolvimento de cinco cenários
futuros para o nova bairro.
Área total: 448,0678 ha.

ART: 0720140065487/65373
Contratante: Consórcio Construtor CADF.
CNPJ: 10.817.043/0001-18
Período de execução: dez/2012 a out/2013.
Nome do projeto: CENTRAD – Centro Administrativo do Distrito Federal
Descrição:  Consolidação  dos  projetos  executivos  de  urbanismo,  paisagismo,  geométrico
terraplanagem, pavimentação, drenagem e arquitetura do novo Centro Administrativo do DF.
Área total: 180.000 m2.

ART: 0720130007783
Contratante: Consórcio Construtor CADF.
CNPJ: 10.817.043/0001-18
Período de execução: dez/2012 a out/2013.
Nome do projeto: Projetos de implantação do Parque Ecológico Três Meninas, Samambaia – DF.
Descrição:  Elaboração  de  projeto  de  urbanismo  e  paisagismo,  sistema  viário,  estacionamentos,
projetos  geométrico,  terraplanagem,  pavimentação  e  drenagem  de  águas  pluviais.  Projeto  de
iluminação,  e  sistemas  de  abastecimento  de  água  potável  e  esgotamento  sanitário.  Projetos  de
arquitetura e recuperação das edificações existentes.
Área total: 72 ha.

ART: 0720140032956/33022/31284/31247/31287 CAT: 1812/2010



Contratante: Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A – Emplasa.
CNPJ: 47.093.703/0001-75
Período de execução: nov/2011 a jan/2013.
Nome do projeto: Mapeamento do Estado de São Paulo.
Descrição: Recobrimento aerofotogramétrico digital  de todo o estado de São Paulo, levantamento
geodésico gravimétrico, apoio de campo e aerotriangulação.
Área total: 248.200 km2.

ART: 0720140020946 e 20534/2008 CAT: 787/2012
Contratante: Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal.
CNPJ: 00.394.742/0001-49
Período de execução: ago/2008 a mai/2010.
Nome do projeto: Via Interbairros, quadrante sudoeste do Distrito Federal.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  topográfico  e  estudos  geotécnicos.  Projeto  básico
geométrico,  terraplanagem,  pavimentação,  urbanismo,  paisagismo,  drenagem  e  obras  de  artes
especiais.
Extensão total: 22 km e 11 OAEs.

ART: 4221/2008
Contratante: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí – SEMA.
CNPJ: 12.176.046/0001-45
Período de execução: mar/2008 a nov/2008.
Nome  do  projeto:  Plano  de  Desenvolvimento  Integrado  do  Turismo  Sustentável  –  PDITS,  dos
Municípios integrantes do Pólo Costa do Delta – PI.
Descrição: Levantamento aerofotogramétrico para execução da base cartográfica dos municípios nas
escalas 1:10.000, áreas rurais e 1:2.000 áreas urbanas. Produção de ortofotocartas e implantação de
Sistema  de  Informação  Geográfica  –  SIG  com  informações  georreferenciada  dos  aspectos  de
infraestrutura  e  cadastro  multifinalitário  para  composição  do  Plano  Diretor  de  Turismo.
Treinamento e capacitação dos técnicos das Prefeituras.
Área total: 1476 km2.

ART: 16186/2007
Contratante: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPEC.
CNPJ: 05.748.410/0001-39
Período de execução: fev/2007 a mar/2009.
Nome  do  projeto:  Plano  de  Desenvolvimento  Integrado  do  Turismo  Sustentável  –  PDITS,  dos
Municípios integrantes do Pólo Costa do Sol – CE.
Descrição: Levantamento aerofotogramétrico para execução da base cartográfica dos municípios nas
escalas 1:10.000, áreas rurais e 1:2.000 áreas urbanas. Produção de ortofotocartas e implantação de
Sistema  de  Informação  Geográfica  –  SIG  com  informações  georreferenciada  dos  aspectos  de
infraestrutura  e  cadastro  multifinalitário  para  composição  do  Plano  Diretor  de  Turismo.
Treinamento e capacitação dos técnicos das Prefeituras.
Área total: 14305 km2.

ART: 0720110009561 e 13587/2009
Contratante: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap.
CNPJ: 00.359.877/0001-73
Período de execução: jun/2009 a dez/2011.
Nome do projeto: Mapeamento do Distrito Federal, georreferenciamento e cadastro de propriedades
em todo o Distrito Federal.



Descrição: Levantamento aerofotogramétrico do DF, apoio de campo, aerotriangulação, mapeamento
na escala  de  1:10.000  curvas  5  m,  georreferenciamento  das  área  de propriedade  da  Terracap  e
cadastro de cerca de 5000 ocupações.
Área total: 5.802 km2.

ART: 8922-8933-8931/2011
Contratante: Consórcio Ômega Engenharia Renovável S/A e Desenvix S/A.
CNPJ: 09.149.503/0001-06 e 00.622.416/0003-03
Período de execução: out/2010 a mai/2011.
Nome do projeto: PCH Pinhalito, Cascudo e Rio do Forno, rio Piquiri – PR.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala 1:5.000 curvas 2 m e perfilamento a laser.
Área total: 152 km2.

ART: 3042/2011
Contratante: Departamento de Controle do Espaço Aéreo.
CNPJ: 00.392.429/0048-74
Período de execução: dez/2010 a abr2011.
Nome do projeto: Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim e Aeroporto Santos Dumont - RJ.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala 1:1.000 curvas 1 m, resolução espacial de 15 cm.
Área total: 736 ha.

ART: 2666/2011
Contratante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – CODHAB.
CNPJ: 09.335.575/0001-30
Período de execução: set/2009 a fev/2010.
Nome do projeto: ARIS Mansões Sobradinho I – DF.
Descrição:  Elaboração  de projeto integrado de regularização da Área  de Interesse Social  –  ARIS.
Levantamento  aerofotogramétrico,  projeto  de  urbanismo,  projetos  de  infraestrutura,  estudo
ambiental. Projeto de contenção de encostas, galeria e canais de drenagem.
Área total: 116 ha.

ART: 26027-26021-26030/2010
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do DF – SEDUMA.
CNPJ: 02.342.553/0001-58
Período de execução: mai/2010 a mai/2012.
Nome do projeto: Serviços de topografia e geodesia em várias regiões do DF
Descrição:  Levantamento  planialtimétrico  cadastral,  GPS,  nivelamento  geométrico  e  cadastro,  em
diversas escalas no Distrito Federal.
Área total: 500 ha.

ART: 21243/2010 CAT: 836/2011
Contratante: Mavi Engenharia e Construções Ltda..
CNPJ: 08.712.460/0001-54
Período de execução: jun/2010 a out/2010.
Nome do projeto: Implantação da LT 500 kV Jauru,  Cuiabá – MT.
Descrição: Estudo de traçado, levantamento aerofotogramétrico e perfilamento a laser, elaboração de
planta e perfil.
Extensão total: 330 km.



ART: 17669/2010
Contratante: Aerocarta Engenharia de Aerolevantamento S/A.
CNPJ: 31.332.778/0001-21
Período de execução: jun/2010 a out/2010.
Nome do projeto: Diversas áreas do Rio São Francisco em Minas Gerais, Bahia e Alagoas
Descrição: Recobrimento aerofotogramétrico com câmera digital de grande formato, perfilamento a
laser, levantamento de perfis do terreno.
Área total: 1.768 km2.

ART: 15923/2010
Contratante: Interligação elétrica do Madeira S/A.
CNPJ: 10.562.611/0001-87
Período de execução: mar/2010 a set/2010.
Nome do projeto: Implantação da LT Madeira trecho 3, Serranópolis – Araraquara 
Descrição: Estudo de traçado, levantamento aerofotogramétrico e perfilamento a laser, elaboração de
planta e perfil, levantamento cadastral, locação de estruturas.
Extensão total: 255 km.

ART: 15601/2010
Contratante: JC Gontijo Engenharia S/A.
CNPJ: 06.056.990/0001-66
Período de execução: jul/2010 a set/2010.
Nome do projeto: Residencial Parque das Cachoeiras, BR 040 Km 2, Valparaiso – Go
Descrição:  Levantamento  cadastral  planialtimétrico,  projetos  executivos  geométrico  e  de
terraplanagem
Área total: 750.000 m2.

ART: 13821/2010 CAT: 1377/2011
Contratante: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap.
CNPJ: 00.359.877/0001-73
Período de execução: jun/2010 a out/2010.
Nome do projeto: Regularização da ARINE Porto Seguro e Setores Habitacionais Boa Vista, Torto e
Jardim Botânico – DF.
Descrição: Elaboração de base cartográfica de precisão para projetos executivos de regularização e
implantação de infraestrutura.
Área total: 842 ha.

ART: 13425/2010
Contratante: Eletrosul Centrais Elétricas S/A.
CNPJ: 00.073.957/0001-68
Período de execução: mai/2010 a go/2010.
Nome do projeto: UHE São Domingos.
Descrição: Serviços técnicos elaboração de planta topográfica do reservatório e complementação do
apoio de campo.

ART: 12098/2010
Contratante: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap.
CNPJ: 00.359.877/0001-73
Período de execução: abr/2010 a jul/2010.
Nome do projeto: Setor Habitacional do Torto – DF.
Descrição: Elaboração de EIA/RIMA e respectivo licenciamento ambiental para o empreendimento.



ART: 12420/2010
Contratante: Holos Engenharia Sanitária e Ambiental Ltda.
CNPJ: 25.863.481/0001-90
Período de execução: mai/2010 a jul/2010.
Nome do projeto: Projetos de Saneamento na cidade de Tiradentes – MG.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de  campo,  aerotriangulação  e  elaboração  de
ortofotocartas na escala de 1:2.000 curvas de 1 m.
Área total: 50 ha.

ART: 12295/2010 CAT: 998/2011
Contratante: Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro – RJ.
CNPJ: 05.748.410/0001-39
Período de execução: mai/2010 a set/2010.
Nome do projeto: Intervenção urbanística e regularização fundiária do Morros da Formiga e Borel, na
Tijuca – RJ.
Descrição: Levantamento aerofotogramétrico de precisão para elaboração de base cartográfica na
escala de 1:500 curvas de 0,5 m, confecção de ortofotocartas com resolução de 7 cm.
Área total: 1.070.000 m2.

ART: 9481/2010 CAT: 732/2010
Contratante: Toshiba Sistemas TED do Brasil Ltda.
CNPJ: 78.230.182/0001-84
Período de execução: jun/2010 a out/2010.
Nome do projeto: Implantação de LT 500 kV da UHE Jirau a SE Coletora de Porto Velho – RO.
Descrição: Estudo de traçado, levantamento aerofotogramétrico e perfilamento a laser, elaboração de
planta e perfil, levantamento cadastral, locação de estruturas e desenho de travessias.
Extensão total: 110 km.

ART: 3664/2010 CAT: 661/2011
Contratante: Urbanizadora Paranoazinho S/A
CNPJ: 09.615.218/0001-25
Período de execução: fev/2010 a abri/2010.
Nome do projeto: Regularização fundiária da Fazenda Paranoazinho, Sobradinho – DF.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico  e  mapeamento  na  escala  1:1.000  curvas  1  m.
Demarcação e georreferenciamento de 11 glebas e 52 parcelamentos urbanos. Elaboração de plantas
e memoriais descritivos, implantação de marcos geodésicos.
Área total: 1600 ha.

ART: 2234/2010 CAT: 1378/2011
Contratante: FR Incorporadora Ltda.
CNPJ: 04.222.898/0001-01
Período de execução: out/2009 a jan/2010.
Nome do projeto: Inventário hidroelétrico do rio Doce, estado Goiás.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala 1:10.000 curvas 5 m.
Área total: 236 km2.

ART: 13593/2009
Contratante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – CODHAB.
CNPJ: 09335.575/0001-30



Período de execução: mai/2009 a abr/2010.
Nome  do projeto:  Regularização  fundiária,  urbanística  e  ambiental  do  Setor  Habitacional  Mestre
D’armas – DF.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  projetos  de  urbanismo,  paisagismo,  estudos
ambientais, projetos de infraestrutura, pavimentação e drenagem de águas pluviais.
Área total: 877 ha.

ART: 981/2010
Contratante: Construtora Andrade Gutierrez S/A e outros.
CNPJ: 17.262.213/0001-91
Período de execução: nov/2009 a jul/2010.
Nome do projeto: AHE Pompeu – MG.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala 1:10.000 curvas 5 m, geração de ortofotocartas.
Área total: 415 km2.

ART: 415/2010
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do DF – SEDUMA.
CNPJ: 02.342.553/0001-58
Período de execução: jul/2009 a jan/2010.
Nome do projeto: Programa Brasília Sustentável, SIG de projetos urbanísticos do DF
Descrição:  Consultoria  técnica  especializada  para  digitalização  e  elaboração  de  sistema  de
informações geográficas, com base de dados georreferenciada dos projetos de urbanismo do Distrito
Federal.
Área total: Todo DF.

ART: 16174/2006 e 27556/2009
Contratante: Hospital das Forças Armadas
CNPJ: 03.568.867/0001-36
Período de execução: ago/2006 a out/2006 e nov/2009 a jan/2010.
Nome do projeto: Estudo de viabilidade
Descrição:  Desenvolvimento  de  Estudo Prévio  de  Viabilidade  Técnica,  Econômica  e  Ambiental,  e
respectivo plano diretor de projeto de desenvolvimento urbano em área do HFA.
Área total: 35 ha.

ART: 26110/2009
Contratante: Secretaria de Estado de Obras do DF.
CNPJ: 00.394.742/0001-49
Período de execução: jul/2009 a jul/2011.
Nome do projeto: Serviços de engenharia de infraestrutura em área do DF.
Descrição:  Serviços  especializados  de  consultoria  relativos  a  elaboração  de  projetos  executivos
geométricos,  terraplanagem,  pavimentação,  sinalização.  Soluções  de  macrodrenagem,  galerias,
canais, bacias de contenção e infiltração. Levantamentos topográficos e estudos geotécnicos. Estudos
e licenciamentos ambientais.
Área total: Todo DF.

ART: 25535/2009
Contratante: Holos Engenharia Sanitária e Ambiental Ltda.
CNPJ: 25.863.481/0001-90
Período de execução: nov/2009 a jan/2010.
Nome do projeto: Projetos de Saneamento na cidade de São João Del Rei – MG.



Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de  campo,  aerotriangulação  e  elaboração  de
ortofotocartas na escala de 1:2.000 curvas de 1 m.
Área total: 27 ha.

ART: 24264/2009
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do DF – SEDUMA.
CNPJ: 02.342.553/0001-58
Período de execução: jul/2009 a mai/2010.
Nome do projeto: Regularização urbanística da Cidade de São Sebastião – DF.
Descrição:  Serviços  de consultoria  técnica  especializada  para  elaboração de projeto integrado de
caráter urbano e socioambiental para regularização fundiária e urbana.
Área total: 600 ha.

ART: 16749/2009
Contratante: Akoeli Tecnologias Ltda.
CNPJ: 00.269.823/0001-17
Período de execução: jun/2009 a ago/2009.
Nome do projeto: Requalificação urbana, Niterói – RJ.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala  1:1.000  curvas  1  m,  produção  de  ortofotocartas  com  resolução  de  8  cm,  em  corredores
urbanos.
Extensão: 24 km2.

ART: 16745/2009
Contratante: Alupar Investimentos S/A.
CNPJ: 08.364.948/0001-38
Período de execução: jun/2009 a set/2009.
Nome do projeto: Inventário hidrelétrico no rio Santana – MT.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala 1:10.000 curvas 5 m, produção de ortofotocartas.
Área total: 164 km2.

ART: 16145/2009
Contratante: FR Incorporadora Ltda.
CNPJ: 04.222.898/0001-01
Período de execução: jun/2009 a ago/2009.
Nome do projeto: Inventário hidrelétrico nos rios São Bento, Mosquito e Palmas – GO.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala 1:10.000 curvas 5 m, produção de ortofotocartas.
Área total: 395 km2.

ART: 12272/2009 CAT: 843/2011
Contratante: Soltec Soluções Técnicas e Serviços Ltda
CNPJ: 09.202.402/0001-43
Período de execução: abr/2009 a nov/2009.
Nome do projeto: Mapeamento de diversos município nos estados PR, RJ, MG, PE, CE, AM e SP
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de  campo,  aerotriangulação,  produção  de
mosaicos e cadastro de propriedades, em oito municípios, nas escalas de 1:5.000 e 1:2.000.
Área total: 6.323 km2.



ART: 9428/2009
Contratante: Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal.
CNPJ: 00.394.742/0001-49
Período de execução: ago/2008 a mai/2010.
Nome do projeto: Alças externas do viaduto Via S3 com eixo auxiliar.
Descrição:  Levantamento  topográfico  e  estudos  geotécnicos.  Projeto  executivo  geométrico,
terraplanagem, pavimentação, drenagem e orçamento das obras.
Extensão total: 200 m.

ART: 7195/2009 CAT: 878/2010
Contratante: Ferrous Resources do Brasil Ltda e outras.
CNPJ: 08.852.207/0001-04
Período de execução: out/2008 a jun/2010.
Nome do projeto: Projeto do mineroduto ligando as Minas Esperança, em São Joaquim de Bicas – MG,
Serrinha, em Brumadinho – MG, e Viga, em Congonhas – MG, a cidade de Presidente Kennedy – ES,
além de variante próximo a cidade de Eugenópolis – MG.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala  1:5.000  curvas  2  m,  produção  de  ortofotocartas,  perfilamento  a  laser,  largura  média  de
mapeamento de 5.000 m.
Extensão total: 450 km.

ART: 7184/2009
Contratante: Construtora Andrade Gutierrez S/A e outros.
CNPJ: 17.262.213/0103-19
Período de execução: fev/2008 a abr/2008.
Nome do projeto: Estudo de viabilidade do AHE Arrais, rio da Palma – TO.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala 1:5.000 curvas 2 m, geração de ortofotocartas.
Área total: 195 km2.

ART: 7178/2009
Contratante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – CODHAB.
CNPJ: 09.335.575/0001-30
Período de execução: fev/2009 a jan/2010.
Nome do projeto: ARIS Vila Cahuy, Núcleo Bandeirante – DF.
Descrição:  Elaboração  de projeto integrado de regularização da Área  de Interesse Social  –  ARIS.
Levantamento  aerofotogramétrico,  topográfico,  projeto  de  urbanismo,  projetos  executivos  de
pavimentação,  com  substituição  de  solo,  terraplanagem,  geométrico,  sinalização  e  drenagem  de
águas pluviais. Licenciamento ambiental. Projeto de contenção de encostas, diques, drenos profundos
e canais de drenagem.
Área total: 26 ha.

ART: 7175/2009
Contratante: Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Meio Ambiente do DF – SEDUMA.
CNPJ: 02.342.553/0001-58
Período de execução: mai/2010 a mai/2012.
Nome do projeto: Elaboração de Norma Técnica para definição de critérios para posicionamento de
Equipamentos Públicos Comunitários – EPC no DF.
Descrição: Diagnóstico, estudos de casos, levantamento de demandas, definição de critérios espaciais
e qualitativos. Redação da norma técnica e minuta do projeto de lei para definição de EPC no Distrito
Federal.



ART: 6073/2009
Contratante: EMSA – Empresa Sul Americana de Montagens S/A.
CNPJ: 17.393.547/0001-05
Período de execução: dez/2009 a fev/2010.
Nome do projeto: Readequação de usos e ocupações no Pontão do Lago Sul – DF.
Descrição: Estudos preliminares, redefinição de usos, ampliação dos módulos existentes, definição de
novas tipologias construtivas.  Revisão do paisagismo,  mobiliário  urbano e sinalização.  Estudo de
viabilidade técnica e econômica para readequação dos usos.
Área total: 126.000 m2.

ART: 5281/2009
Contratante: Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal.
CNPJ: 00.394.742/0001-49
Período de execução: dez/2009 a ago/2010.
Nome do projeto: ARIS Setor Habitacional Água Quente, RA’s Samambaia e Recanto das Emas – DF.
Descrição:  Elaboração  de projeto integrado de regularização da Área  de Interesse Social  –  ARIS.
Levantamento  aerofotogramétrico,  topográfico,  projeto  de  urbanismo,  projetos  executivos  de
pavimentação, terraplanagem, geométrico, sinalização e drenagem de águas pluviais. Licenciamento
ambiental. Projeto executivo de galerias e canais de drenagem.
Área total: 579 ha.

ART: 2790/2009
Contratante: Condomínio Jardins do Lago, Setor Habitacional Jardim Botânico – DF.
CNPJ: 05.119.374/0001-44
Período de execução: dez/2008 a jan/2010.
Nome do projeto: Readequação de urbanística e de infraestrutura.
Descrição: Levantamento topográfico, readequação do urbanismo e paisagismo. Projeto executivo de
drenagem pluvial.
Área total: 180.000 ha.

ART: 23142/2008 CAT: 132/2009
Contratante: Prefeitura Municipal de Parnamirim – RN.
CNPJ: 08.170.862/0001-74
Período de execução: mar/2008 a ago/2009.
Nome do projeto: Implantação do Sistema de Informações Geográficas do Município.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  confecção  de  base  cartográfica,  cadastro  técnico
multifinalitário,  geocodificação  das  informações  tabulares,  implantação  de  SIG,  treinamento  e
capacitação de pessoal da Prefeitura.
Área total: 126 km2.

ART: 22972/2008
Contratante: Secretaria de Estado de Infraestrutura – PB.
CNPJ: 08.778.292/0001-08
Período de execução: dez/2008 a jun/2009.
Nome do projeto: Projeto do sistema adutor de Cauã, nos municípios de Sobrado, Mari, Sapé, Riachão
do Poço, Cuité de Mamanguape, Araçagi, Itapororoca e Curral de Cima, no estado da Paraíba.
Descrição: Levantamento aerofotogramétrico e topográfico, locação explorada, produção de modelo
digital de terreno, para elaboração de projeto geométrico e de terraplanagem.
Extensão total: 40 km.



ART: 20533/2008 CAT: 377/2012
Contratante: Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal.
CNPJ: 00.394.742/0001-49
Período de execução: set/2008 a jun/2010.
Nome do projeto: Projeto executivo do Parque Burle Marx, Setor Habitacional Noroeste – DF.
Descrição:  Levantamento  topográfico  e  estudos  geotécnicos.  Plano  de  manejo  do  Parque  e
licenciamento ambiental. Projeto executivo de paisagismo, ciclovias, mobiliário urbano, geométrico,
terraplanagem, pavimentação, drenagem e obras de artes especiais. O projeto de drenagem envolveu
dispositivos de infiltração e retardo, tais como trincheiras, valas drenantes, bacias de dissipação e
galerias.
Área total: 260 ha.

ART: 16723/2008
Contratante: Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – CODHAB.
CNPJ: 09.335.575/0001-30
Período de execução: set/2008 a dez/2010.
Nome do projeto: ARIS Sobradinho II – DF.
Descrição:  Levantamento  topográfico,  elaboração  de  estudo  urbanístico  e  reformulação  do
parcelamento para criação de novas unidades habitacionais.
Área total: 100 ha.

ART: 15055/2008 CAT: 1892/2009
Contratante: Energia Sustentável do Brasil S/A
CNPJ: 09.029.666/0001-47
Período de execução: jan/2008 a nov/2008.
Nome do projeto: UHE Jirau, rio Madeira – RO.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala 1:10.000 curvas 5 m, na área do reservatório e 1:2.000 curvas de 1 m nas áreas urbanas,
geração de ortofotocartas nas duas escalas.
Área total: 3980 km2.

ART: 15054/2008
Contratante: Secretaria de Estado de Obras do Distrito Federal.
CNPJ: 00.394.742/0001-49
Período de execução: jun/2008 a fev/2009.
Nome do projeto: ARIS Setor Habitacional Ribeirão, RA Santa Maria – DF.
Descrição:  Elaboração  de projeto integrado de regularização da Área  de Interesse Social  –  ARIS.
Levantamento  aerofotogramétrico,  topográfico  e  estudos  geotécnicos.  Licenciamento  ambiental.
Projetos  executivos  de  urbanismo  e  acessibilidade.  Projetos  executivos  de  pavimentação,
terraplanagem, geométrico, sinalização e drenagem de águas pluviais. Projeto executivo de drenagem
contou com soluções de galerias e canais em concreto armado, bacias de detenção e dissipadores de
energia.
Área total: 183 ha.

ART: 14206/2008
Contratante: Desenvix S/A.
CNPJ: 00.622.416/0003-03
Período de execução: jul/2008 a out/2008.
Nome do projeto: UHE Torixoreu – MT.



Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala 1:10.000 curvas 5 m, na área do reservatório e 1:2.000 curvas de 1 m nas áreas urbanas,
produção de ortofotocartas nas duas escalas.
Área total: 333 km2.

ART: 13015/2008
Contratante: PSI do Brasil Engenharia Ltda.
CNPJ: 06.113.402/0001-89
Período de execução: jul/2008 a nov/2008.
Nome do projeto: Projeto do alcooduto nos estados de MS e SP, trechos I e II
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala 1:10.000 curvas 5 m, produção de ortofotocartas, de dois trechos do corredor de estudo do
alcooduto.
Extensão total: 1120 km.

ART: 12206/2008
Contratante: Larrosa & Santos Consultores Associados Ltda.
CNPJ: 02.421.277/0001-13
Período de execução: jun/2008 a set/2008.
Nome do projeto: Inventário hidroelétrico dos rios Jequié e Jequiriçá – BA e estudo da PCH Valença.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala 1:10.000, curvas 2 m e produção de ortofotocartas.
Área total: 104 km2.

ART: 11824/2008 CAT: 02/2011
Contratante: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A.
CNPJ: 42.150.664/0003-72
Período de execução: abr/2008 a abr/2010.
Nome do projeto: Projeto das ferrovias Norte-Sul e Leste-Oeste nos estados GO, PI, MA, TO, PA e RO.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de  campo,  aerotriangulação.  Desenho  do
corredor de estudo, mapeamento da faixa de exploração na escala 1:5.000, curvas 2 m e produção de
ortofotocartas. Perfilamento a laser área total de 18.406 km2.
Extensão total: 4.686 km.

ART: 11819/2008
Contratante: Secretaria de Estado de Obras do DF.
CNPJ: 00.394.742/0001-49
Período de execução: jun/2008 a mar/2009.
Nome do projeto: Implantação de infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires – DF.
Descrição: Levantamentos topográficos e estudos geotécnicos. Serviços especializados de consultoria
relativos a elaboração de projetos executivos geométricos, terraplanagem, pavimentação, sinalização.
Projeto executivo de micro e macrodrenagem, galerias, canais, bacias de contenção e infiltração.
Área total: 28 ha.

ART: 8441/2008
Contratante: CHESF – Companhia Hidroelétrica do São Francisco.
CNPJ: 33.541.368/0001-16
Período de execução: abr/2008 a abr/2009.
Nome do projeto: Mapeamento das UHE’s Luiz Gonzaga e Paulo Afonso – BA.
Descrição: Levantamentos aerofotogramétrico no entorno dos reservatórios, escala 1:10.000 curvas
2 m, e cadastro de ocupações. 



Área total: 2440 km2.

ART: 6539/2008 CAT: 106/2009
Contratante: Poente Engenharia e Consultoria Ltda.
CNPJ: 00.131.278/0001-06
Período de execução: fev/2007 a jun/2007.
Nome do projeto:  Inventário hidroelétrico em dois trechos do rio Doce,  estado Minas Gerais,  nas
áreas de abrangência dos AHE Resplendor, Biboca e Crenaque.
Descrição:  Levantamentos  aerofotogramétrico  ao  longo  de  dois  trechos  do  rio,  apoio  de  campo,
aerotriangulação, mapeamento na escala 1:10.000 curvas 5 m, produção de ortofotocartas.
Extensão total: 170 km.

ART: 15930/2007
Contratante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap.
CNPJ: 00.037.457/0001-70
Período de execução: set/2007 a set/2010.
Nome do projeto: Implantação de infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires – DF.
Descrição:  Levantamentos  aerofotogramétrico,  topográfico  e  estudos  geotécnicos.  Elaboração  de
projeto  de  urbanismo.  Serviços  especializados  de  consultoria  relativos  a  elaboração  de  projetos
executivos  geométricos,  terraplanagem,  pavimentação,  sinalização.  Projeto  executivo  de  micro  e
macrodrenagem, galerias, canais, bacias de contenção e infiltração.
Área total: 2665 ha.

ART: 15311/2007
Contratante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap.
CNPJ: 00.037.457/0001-70
Período de execução: ago/2007 a nov/2007.
Nome do projeto: Micro e Macrodrenagem no Vale do Amanhecer, Planaltina – DF.
Descrição:  Elaboração  de  Plano  de  Recuperação  de  Áreas  Degradadas  –  PRAD.  Levantamento
topográfico e estudos geotécnicos. Elaboração de projetos de micro e macrodrenagem, por meio de
redes, galerias e canais de concreto. Planilha orçamentária.
Área total: 116 ha.

ART: 4829/2008 CAT: 638/2010
Contratante: Engevix Engenharia S/A.
CNPJ: 00.103.582/0005-65
Período de execução: out/2007 a mai/2008.
Nome do projeto: Inventário hidroelétrico de parte dos rios Araguaia, das Mortes e das Garças – GO.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala 1:10.000 curvas 5 m e perfilamento a laser. Nivelamento geométrico, levantamento da linha
d’água e desenho do perfil.
Extensão total: 768 km.

ART: 4828/2008
Contratante: Maia Melo Ltda.
CNPJ: 08.156.424/0001-51
Período de execução: set/2008 a dez/2008.
Nome do projeto: Projeto do ramal ferroviário de Balsas – MA.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de  campo,  aerotriangulação.  Desenho  do
corredor de estudo, mapeamento da faixa de exploração na escala 1:5.000, curvas 2 m e produção de
ortofotocartas. 



Extensão total: 125 km.

ART: 4221/2008
Contratante: Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Piauí – SEMA.
CNPJ: 12.176.046/0001-45
Período de execução: mar/2008 a nov/2008.
Nome do projeto: Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS, dos Municípios
integrantes do Pólo Costa do Delta – PI.
Descrição: Levantamento aerofotogramétrico para execução da base cartográfica dos municípios nas
escalas 1:10.000, áreas rurais e 1:2.000 áreas urbanas. Produção de ortofotocartas e implantação de
Sistema  de  Informação  Geográfica  –  SIG  com  informações  georreferenciada  dos  aspectos  de
infraestrutura  e  cadastro  multifinalitário  para  composição  do  Plano  Diretor  de  Turismo.
Treinamento e capacitação dos técnicos das Prefeituras.
Área total: 1476 km2.

ART: 4218/2008 CAT: 777/2009
Contratante: Larrosa & Santos Participações Ltda e outro.
CNPJ: 04.719.885/0001-34
Período de execução: dez/2007 a mai/2008.
Nome do projeto: Estudos e projetos da PCH Verde 08, no rio Verde ou Verdão – GO.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala 1:10.000, curvas 2,5 m e produção de ortofotocartas.
Área total: 158 km2.

ART: 4217/2008
Contratante: Desenvix S/A.
CNPJ: 00.622.416/0003-03
Período de execução: jan/2008 a abr/2008.
Nome do projeto: Inventário Hidroelétrico de parte do rio da Prata, nas proximidades da cidade de
Paracatu – MG.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala 1:5.000 curvas 2 m, na área do reservatório, produção de ortofotocartas. Levantamento de
linha d’água e desenho do perfil.
Área total: 73 km2.

ART: 18419/2007
Contratante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap.
CNPJ: 00.037.457/0001-70
Período de execução: dez/2007 a abr/2008.
Nome do projeto: Projetos de infraestrutura do Parque Tecnológico Capital Digital – DF.
Descrição:  Levantamento  topográfico  e  estudos  geotécnicos.  Elaboração  de  projeto  executivo
geométrico, terraplanagem, pavimentação. Locação e nivelamento dos eixos das vias. Elaboração de
planilha de orçamento das obras.
Área total: 104 ha.

ART: 18139/2007 CAT: 107/2009
Contratante: Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A - Eletronorte.
CNPJ: 00.357.038/0043-75
Período de execução: ago/2007 a dez/2008.
Nome do projeto: Estudo de viabilidade do AHE Arraias e AHE Barra do Palma, no rio Palma – TO.



Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala 1:5.000 curvas 2 m. Nivelamento geométrico, levantamento de secções transversais nas áreas
do barramento, linha d’água e desenho de seções e perfil.
Área total: 400 km2.

ART: 16186/2007
Contratante: Instituto de Pesquisa e Estratégia Econômica do Ceará – IPEC.
CNPJ: 05.748.410/0001-39
Período de execução: fev/2007 a mar/2009.
Nome do projeto: Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS, dos Municípios
integrantes do Pólo Costa do Sol – CE.
Descrição: Levantamento aerofotogramétrico para execução da base cartográfica dos municípios nas
escalas 1:10.000, áreas rurais e 1:2.000 áreas urbanas. Produção de ortofotocartas e implantação de
Sistema  de  Informação  Geográfica  –  SIG  com  informações  georreferenciada  dos  aspectos  de
infraestrutura  e  cadastro  multifinalitário  para  composição  do  Plano  Diretor  de  Turismo.
Treinamento e capacitação dos técnicos das Prefeituras.
Área total: 14305 km2.

ART: 15942/2007 CAT: 133/2009
Contratante: Companhia Brasileira de Metalurgia e Mineração – CBMM.
CNPJ: 33.131.541/0001-08
Período de execução: ago/2007 a dez/2009.
Nome do projeto: Estudos de exploração mineral, Córrego da Mata, Araxá – MG.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico  para  execução  da  base  cartográfica  em  área  de
propriedade da mineradora, escala 1:2.000 curvas 1 m, e produção de ortofotocartas.
Área total: 50 km2.

ART: 15933/2007 CAT: 613/2008
Contratante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap.
CNPJ: 00.037.457/0001-70
Período de execução: out/2007 a ago/2008.
Nome do projeto: Projetos de regularização e implantação da Vila DNOCS, Sobradinho – DF.
Descrição:  Levantamento  topográfico  e  estudos  geotécnicos.  Elaboração  de  projeto  executivo  de
urbanismo,  paisagismo,  geométrico,  terraplanagem,  pavimentação  e  drenagem de águas  pluviais.
Projeto  de  arquitetura,  estrutural  e  instalações  de  edificações  de  baixa  renda,  conjugadas.
Mobilização  social,  realização de  oficinas  e  audiências  públicas  com a  comunidade  local.  Projeto
premiado pela Caixa Econômica Federal. Elaboração de planilha de orçamento das obras.
Área total: 90.000 m2.

ART: 15930/2007
Contratante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap.
CNPJ: 00.037.457/0001-70
Período de execução: set/2007 a set/2010.
Nome do projeto: Implantação de infraestrutura no Setor Habitacional Vicente Pires – DF.
Descrição:  Levantamentos  aerofotogramétrico,  topográfico  e  estudos  geotécnicos.  Elaboração  de
projeto  de  urbanismo.  Serviços  especializados  de  consultoria  relativos  a  elaboração  de  projetos
executivos  geométricos,  terraplanagem,  pavimentação,  sinalização.  Projeto  executivo  de  micro  e
macrodrenagem, galerias, canais, bacias de contenção e infiltração.
Área total: 2665 ha.

ART: 15311/2007



Contratante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap.
CNPJ: 00.037.457/0001-70
Período de execução: ago/2007 a nov/2007.
Nome do projeto: Micro e Macrodrenagem no Vale do Amanhecer, Planaltina – DF.
Descrição:  Elaboração  de  Plano  de  Recuperação  de  Áreas  Degradadas  –  PRAD.  Levantamento
topográfico e estudos geotécnicos. Elaboração de projetos de micro e macrodrenagem, por meio de
redes, galerias e canais de concreto. Planilha orçamentária.
Área total: 116 ha.

ART: 11369/2006 CAT: 1349/2008
Contratante: Secretaria de Estado de Turismo do Rio Grande do Norte.
CNPJ: 01.278.765/0001-50
Período de execução: fev/2006 a fev/2007.
Nome  do  projeto:  Plano  de  Desenvolvimento  Integrado  do  Turismo  Sustentável  –  PDITS,  dos
Municípios integrantes do Pólo Costa das Dunas – RN.
Descrição: Levantamento aerofotogramétrico para execução da base cartográfica dos municípios nas
escalas 1:10.000, áreas rurais e 1:2.000 áreas urbanas. Produção de ortofotocartas e implantação de
Sistema  de  Informação  Geográfica  –  SIG  com  informações  georreferenciada  dos  aspectos  de
infraestrutura  e  cadastro  multifinalitário  para  composição  do  Plano  Diretor  de  Turismo.
Treinamento e capacitação dos técnicos das Prefeituras.
Área total: 4183 km2.

ART: 15310/2007
Contratante: Concremat Engenharia e Tecnologia S/A.
CNPJ: 33.146.648/0001-20
Período de execução: mar/2007 a mai/2008.
Nome do projeto: Projeto de ferrovia trecho Missão Velha, Pecém, Eliseu Martins e Trindade, nos
estados CE, PI e PE.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de  campo,  aerotriangulação.  Desenho  do
corredor de estudo, mapeamento da faixa de exploração na escala 1:5.000, curvas 2 m e produção de
ortofotocartas. 
Extensão total: 1022 km.

ART: 15306/2007
Contratante: Zimbres Arquitetos Associados S/S Ltda.
CNPJ: 00.541.458/0001-58
Período de execução: jun/2007 a jun/2008.
Nome do projeto: Projetos de infraestrutura do Setor Habitacional Noroeste – DF.
Descrição:  Levantamento  topográfico,  locação  e  nivelamento  de  eixos,  estudos  geotécnicos.
Elaboração  de  projetos  executivos  geométrico,  terraplanagem,  pavimentação,  sinalização,
acessibilidade. Estudo e projetos de interseções. Projeto de macro e microdrenagem com soluções de
dispositivos de infiltração e retardo,  tais  como trincheiras,  valas drenantes,  bacias  de dissipação,
canais  e  galerias.  Projeto  de  lançamento  de  águas  pluviais,  cálculo  de  compensação  ambiental,
inventário florístico e controle de processo erosivos. 
Área total: 600 ha.

ART: 7824/2007
Contratante: Prefeitura Municipal de Parnamirim – RN.
CNPJ: 08.170.862/0001-74
Período de execução: mai/2007 a jul/2007.



Nome do projeto:  Estação de Tratamento de Esgoto Sanitário,  bairro Liberdade no município  de
Parnamirim – RN.
Descrição: Elaboração de projeto de ETE modular,  projeto de arquitetura, estrutural,  hidráulico e
instalações eletromecânicas.
Área total: 1 unidade.

ART: 6931/2007
Contratante: Enefer Consultoria e Projetos Ltda.
CNPJ: 19.737.741/0001-88
Período de execução: mar/2007 a ago/2007
Nome do projeto: Projeto de ferrovia trecho Salgueiro a Porto do Suape – PE.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de  campo,  aerotriangulação.  Desenho  do
corredor de estudo, mapeamento da faixa de exploração na escala 1:5.000, curvas 2 m e produção de
ortofotocartas. 
Extensão total: 483 km.

ART: 2497/2007
Contratante: TC/BR Tecnologia e Consultoria Ltda.
CNPJ: 03.652.914/0001-25
Período de execução: dez/2006 a abr/2007
Nome do projeto: Projeto infraestrutura de Corredor de ônibus BRT entre o trevo de Santa Maria e o
Eixo Monumental, além dos acessos a EPIA e o Gama, no Distrito Federal.
Descrição:  Levantamento  topográfico,  cadastro  de  estruturas  e  interferências  superficiais  e
subterrâneas, estudos geotécnicos. Estudo preliminar geométrico e projeto funcional.
Extensão total: 40 km.

ART: 16370/2006 CAT: 601/2004
Contratante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap.
CNPJ: 00.037.457/0001-70
Período de execução: ago/2007 a nov/2007.
Nome do projeto: Setor Habitacional Taquari Trecho 2 Etapa 1, Lago Norte – DF.
Descrição: Elaboração de Plano de Controle ambiental – PCA. Levantamento topográfico e estudos
geotécnicos. Elaboração de projetos de micro e macrodrenagem, e obras de contenção e recuperação
de processos erosivos, inclusive revegetação de áreas degradadas.
Área total: 210 ha.

ART: 11366/2006
Contratante: Holos Engenharia Sanitária e Ambiental Ltda.
CNPJ: 25.863.481/0001-90
Período de execução: jun/2006 a nov/2006.
Nome do projeto:  Projetos de Gasoduto entre Brasília  – DF e São Carlos – SP,  com variantes em
Goiânia – GO e Uberlândia – MG.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de  campo,  aerotriangulação  e  elaboração  de
ortofotocartas na faixa de estudo para implantação de gasoduto, escala de 1:10.000 curvas de 5 m.
Extensão total: 900 km.

ART: 11369/2006 CAT: 1349/2008
Contratante: Secretaria de Estado de Turismo do Rio Grande do Norte.
CNPJ: 01.278.765/0001-50
Período de execução: fev/2006 a fev/2007.



Nome do projeto: Plano de Desenvolvimento Integrado do Turismo Sustentável – PDITS, dos Municípios
integrantes do Pólo Costa das Dunas – RN.
Descrição: Levantamento aerofotogramétrico para execução da base cartográfica dos municípios nas
escalas 1:10.000, áreas rurais e 1:2.000 áreas urbanas. Produção de ortofotocartas e implantação de
Sistema  de  Informação  Geográfica  –  SIG  com  informações  georreferenciada  dos  aspectos  de
infraestrutura  e  cadastro  multifinalitário  para  composição  do  Plano  Diretor  de  Turismo.
Treinamento e capacitação dos técnicos das Prefeituras.
Área total: 4183 km2.

ART: 11367/2006
Contratante: Basevi Construções S/A e outros.
CNPJ: 00.016.576/0001-47
Período de execução: jun/2006 a out/2016.
Nome do projeto: Plano de Manejo da Reserva Biológica da Contagem, localizada na APA de Cafuringa
– DF.
Descrição:  Elaboração de base cartográfica,  por meio de mapeamento aerofotogramétrico,  edição
cartográfica, diagnóstico da área, definição das áreas de influência direta e indireta, estudos do meios
físico, biótico e antrópico, e zoneamento com definição dos diferentes usos permitidos.
Área total: 3500 ha.

ART: 7426/2006
Contratante: Ecoplan Engenharia Ltda.
CNPJ: 92.930.643/0001-52
Período de execução: abr/2006 a set/2006.
Nome do projeto: Projeto da ferrovia Transnordestina, trecho Araripa – PE, Parnamirim – PE.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de  campo,  aerotriangulação.  Desenho  do
corredor de estudo,  mapeamento da faixa de exploração de 500 m de largura,  na escala 1:2.000,
curvas 1 m e produção de ortofotocartas.
Extensão total: 112,6 km.

ART: 7346/2006
Contratante: Maia Melo Ltda.
CNPJ: 08.156.424/0001-51
Período de execução: jan/2006 a mai/2006
Nome  do  projeto:  Projeto  da  ferrovia  Transnordestina,  trecho  Riacho  Santa  Rosa,  Parnamirim,
Salgueiro – PE.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de  campo,  aerotriangulação.  Desenho  do
corredor de estudo,  mapeamento da faixa de exploração de 500 m de largura,  na escala 1:2.000,
curvas 1 m e produção de ortofotocartas. 
Extensão total: 118,1 km.

ART: 7345/2006
Contratante: Astep Engenharia Ltda.
CNPJ: 10.778.470/0001-34
Período de execução: jan/2006 a mai/2006
Nome do projeto: Projeto da ferrovia Transnordestina, trecho Petrolina, Riacho Santa Rosa – PE.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de  campo,  aerotriangulação.  Desenho  do
corredor de estudo,  mapeamento da faixa de exploração de 500 m de largura,  na escala 1:2.000,
curvas 1 m e produção de ortofotocartas. 
Extensão total: 116,4 km.



ART: 4841/2006 CAT: 310/2007
Contratante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap.
CNPJ: 00.037.457/0001-70
Período de execução: fev/2006 a jan/2007.
Nome do projeto:  Licenciamento ambiental  e Macrodrenagem no Setor de Múltiplas Atividades –
AMA, Gama – DF.
Descrição: Elaboração de Plano de Recuperação de Áreas Degradadas – PRAD e Relatório de Controle
Ambiental  –  RCA,  com  respectivo  licenciamento  ambiental.  Levantamento  topográfico  e  estudos
geotécnicos. Elaboração de projetos de macrodrenagem do lançamento final, composto por galeria,
canal de concreto e dissipador de energia. Planilha orçamentária.
Extensão total: 2.000 m.

ART: 2217 e 2216/2006
Contratante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap.
CNPJ: 00.037.457/0001-70
Período de execução: jan/2006 a jun/2006.
Nome do projeto: Projetos de infraestrutura no Vale do Amanhecer, Setores Habitacionais Mestre
D’armas e Arapoanga, RA Planaltina – DF.
Descrição:  Levantamento  topográfico  e  estudos  geotécnicos.  Elaboração  de  projeto  executivo
geométrico, terraplanagem,  pavimentação.  Projeto de interseções.  Locação e nivelamento de eixo.
Elaboração de planilha de orçamento das obras.
Área total: 102 km.

ART: 2214/2006 CAT: 775/2009
Contratante: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap.
CNPJ: 00.359.877/0001-73
Período de execução: jan/2006 a ma/2006.
Nome do projeto: Licenciamento Ambiental do Setor Habitacional Catetinho – DF.
Descrição: Elaboração de EIA/RIMA para fins de licenciamento ambiental de parcelamento do solo
para fins urbano. Realização de audiência pública.
Área total: 700 ha.

ART: 481/2006
Contratante: PSI do Brasil Engenharia Ltda.
CNPJ: 06.113.402/0001-89
Período de execução: dez/2005 a abr/2006.
Nome do projeto: Projeto do mineroduto entre João Monlevade – MG e Barra do Açu em São João da
Barra – RJ.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de campo,  aerotriangulação,  mapeamento  na
escala 1:10.000 curvas 5 m, produção de ortofotocartas.
Extensão total: 450 km.

ART: 20033/2005 CAT: 631/2007
Contratante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap.
CNPJ: 00.037.457/0001-70
Período de execução: set/2005 a dez/2005.
Nome do projeto: Projetos de infraestrutura no Setor de Múltiplas Atividades – AMA, Gama – DF.



Descrição:  Levantamento  topográfico  e  estudos  geotécnicos.  Elaboração  de  projetos  executivos
geométrico, terraplanagem, pavimentação. Locação e nivelamento de eixo. Planilha orçamentária das
obras.
Extensão total: 10 km.

ART: 16540/2005 CAT: 1238/2005
Contratante: IESCL – Inova Engenharia S/C Ltda.
CNPJ: 35.807.585/0001-30
Período de execução: nov/2004 a jan/2005
Nome do projeto: Implantação de LT’s 138 kV, trechos Águas Claras/Guará, Pistão Sul/Samambaia/
Brasília Norte, no Distrito Federal.
Descrição: Estudo de traçado, levantamento topográfico, cadastro de interferências, levantamento de
travessias. Desenho de planta do traçado e perfil necessário para o projeto das LT’s.
Extensão total: 55 km.

ART: 16193/2005
Contratante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap.
CNPJ: 00.037.457/0001-70
Período de execução: jul/2005 a out/2005.
Nome do projeto: Projetos de infraestrutura no Setor Habitacional Mestre D’armas, RA Planaltina –
DF.
Descrição:  Levantamento  topográfico  e  estudos  geotécnicos.  Elaboração  de  projeto  executivo  de
drenagem  pluvial.  Projeto  de  redes,  galerias,  canais,  lançamento  final,  bacias  de  contenção  e
dissipadores de energia. Elaboração de planilha de orçamento das obras.
Extensão total: 30 km.

ART: 16190/2005 CAT: 1781/2009
Contratante: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A.
CNPJ: 42.150.664/0003-72
Período de execução: ago/2005 a ago/2007.
Nome do projeto: Projeto da ferrovia Norte-Sul, trecho Guaraí –TO, Uruaçu – GO.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de  campo,  aerotriangulação.  Desenho  do
corredor de estudo, mapeamento da faixa de exploração, bem como variantes e ramais de interesses,
na escala 1:5.000, curvas 2 m e produção de ortofotocartas. 
Extensão total: 800 km.

ART: 4485/2005
Contratante: Maia Melo Ltda.
CNPJ: 08.156.424/0001-51
Período de execução: jan/2004 a abr/2004
Nome do projeto: Projeto da ferrovia Norte Sul, trecho Balsas – MA, córrego São Jorge.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de  campo,  aerotriangulação.  Desenho  do
corredor de estudo, mapeamento da faixa de exploração na escala 1:5.000, curvas 2 m e produção de
ortofotocartas. 
Extensão total: 180 km.

ART: 4482/2005 CAT: 1097/2005 e 97/2006
Contratante: Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal.
CNPJ: 00.394.684/0001-53
Período de execução: dez/2014 a dez/2015
Nome do projeto: Cadastro de imóveis urbanos no Distrito Federal.



Descrição:  Serviços  técnicos  especializados  para  execução  de  cadastro  técnico  imobiliário,
levantamento  aerofotogramétrico,  medição  de  áreas  construída  e  ocupada,  geocodificaçãoe
preparação de planilha para importação no banco de dados da Sefaz, dos imóveis não constantes no
cadastro imobiliário fiscal do DF.
Total: 196.248 imóveis.

ART: 4477/2005
Contratante: Valec Engenharia Construções e Ferrovias S/A.
CNPJ: 42.150.664/0003-72
Período de execução:
Nome do projeto: Projeto da ferrovia Norte-Sul, trecho Babaçulândia – TO e Colina do Tocantins –TO.
Descrição:  Levantamento  aerofotogramétrico,  apoio  de  campo,  aerotriangulação.  Desenho  do
corredor de estudo, mapeamento da faixa de exploração, bem como variantes e ramais de interesses,
na escala 1:5.000, curvas 2 m e produção de ortofotocartas. 
Extensão total: 800 km.

ART: 3668/2005 CAT: 1619/2007
Contratante: Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap.
CNPJ: 00.359.877/0001-73
Período de execução: fev/2005 a ago/2005.
Nome do projeto: Estudo Urbanísticos da RA Planaltina – DF.
Descrição:  Mapeamento aerofotogramétrico,  produção de base cartográfica.  Elaboração de estudo
urbanístico, e zoneamento urbano das áreas inseridas na Zona Urbana de Uso Controlado – ZUUC e
demais  áreas  ocupadas  irregularmente  em  zona  rural.  Realização  de  projeto  social,  oficinas  e
audiências públicas com a comunidade, com fins a estabelecer um plano de desenvolvimento físico
territorial  urbano.  Definição  do  plano  de  uso  e  ocupação,  densidade  populacional,  usos
predominantes compatíveis com a ocupação, sistema de endereçamento, anteprojetos de sistema de
abastecimento  de  água  e  esgotamento  sanitário,  drenagem  de  águas  pluviais,  energia  elétrica  e
iluminação,  sistema  de  transporte  coletivo.  Estuo  das  áreas  ambientalmente  sensíveis  e  serem
preservadas, sistema de espaços verdes e conectores ecológicos.
Área total: 5.288 ha.

ART: 3666/2005
Contratante: ATE Transmissora de Energia.
CNPJ: 05.875.236/0001-95
Período de execução: jan/2005 a jun/2005
Nome do projeto: Projeto LT 500 kV, trecho Colinas – MA, Ribeiro Gonçalves – PI, São João do Piauí e
Sobradinho – BA.
Descrição:  Estudo  de  traçado,  levantamento  aerofotogramétrico,  cadastro  de  interferências,
levantamento de travessias. Desenho de planta do traçado e perfil necessário para o projeto das LT’s.
Extensão total: 921 km.

CAT: 77/2003 e 298/2003
Contratante: Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil – Novacap.
CNPJ: 00.037.457/0001-70
Período de execução: jan/2002 a dez/2002.
Nome do projeto: Projetos de infraestrutura no Pólo JK, Santa Maria – DF.
Descrição:  Levantamento  topográfico  e  estudos  geotécnicos.  Elaboração  de  projeto  executivo  de
drenagem  pluvial.  Projeto  de  redes,  galerias,  canais,  lançamento  final,  bacias  de  contenção  e
dissipadores de energia. Elaboração de planilha de orçamento das obras. 26.146 metros de redes,
galerias e canais.



Área total: 343 ha.


