
Soluções que unem
inteligência, tecnologia
e experiência.



Mais de três décadas de atuação, pautadas
em uma relação de responsabilidade com
nossos clientes.

Marca de valor, resultado de trabalho sério
e de experiências com inúmeros desafios.



Arquitetura, urbanismo
e complementares

Serviços de Topografia
e Geodésia

Engenharia de
transportes

Infraestrutura de plantas
comerciais e industriais

Gerenciamento, supervisão
e fiscalização de obras

Ensaios de solo, concreto
e pavimentação



Engenharia de transportes

• Estudos topográficos

• Estudos de tráfego

• Estudos hidrológicos

• Estudos de traçado

• Estudos e projetos
  geotécnicos

• Estudos e projetos de
  meio ambiente

• Estudos geométricos

• Projetos de terraplanagem

• Estudos de drenagem
  e obras de arte corrente

• Projetos de pavimentação
  e restauração de pavimento

• Projetos de sinalização
  viária

• Projetos de contenção

• Projeto de obras de arte
  especial

• Projetos de
  desapropriação



Infraestrutura de plantas industriais
e comerciais

• Projetos de terraplanagem

• Projetos de drenagem

• Projetos de pavimentação

• Projetos de contenção

• Projetos de recuperação de encostas

• Projetos de sistema de abastecimento de água

• Projetos de sistema de esgoto sanitário



Gerenciamento, supervisão
e fiscalização de obras

• Implantação e restauro de rodovias

• Infraestrutura urbana

• Infraestrutura de condomínio e loteamentos

• Infraestrutura de empreendimentos comerciais
  e industriais



Controle tecnológico

• Compactação

• CBR (Índice de Suporte
  Califórnia - ISC)

• Expansão

• Caracterização

• Equivalente de areia

ENSAIOS DE SOLO

• Ensaios de resistência à
  compreensão axial

ENSAIOS DE CONCRETO

• Viga Benkelmann

• Ensaio Marshall

• Densidade de agregado

• Extração de amostra por
  Sonda Rotativa - Determi-
  nação de densidade
  aparente

ENSAIOS DE PAVIMENTAÇÃO



Meio ambiente e saneamento

• Estudos ambientais - ECA,
  PBA, RAP, EAS, EIA/RIMA

• Estudos de viabilidade
  ambiental

• Inventários florestais,
  faunísticos e florísticos 

• Laudos e pareceres
  ambientais

• Cadastro Ambiental
  Rural (CAR)

• Programas de gerencia-
  mento de resíduos

• Projetos de sistema de abastecimento
  de água e esgoto sanitário

• Projetos de recuperação de área
  degradada (PRAD)

• Projetos de supressão
  de vegetação

• Processos de licenciamento
  ambiental (LAP, LAI, LAO)

• Processos de averbação
  de áreas de manutenção

• Plano e execução de
  monitoramento de
  ruídos



Arquitetura, urbanismo e complementares

• Estudos de Impacto de Vizinhança (EIV)

• Projetos de arquitetura

• Projetos Complementares de Edificações - Estrutural,
  Hidráulico, Elétrico, de Proteção contra Incêndio,
  Telefone e Lógica

• Projetos Urbanísticos de Loteamentos e Condomínios

• Planejamento Urbano e Plano Diretor

• Projetos de Paisagismo



Topografia e Geodésia

• Levantamento topográfico convencional

• Levantamento topográfico de alta definição (escanea-
mento/drone)

• Levantamento topobatimétrico

• Georreferenciamento

• Monitoramento topográfico de obras civis de infraes-
trutura

• Topografia industrial

• Processo de desmembramento, retificação e unifica-
ção de áreas



Assessoria técnica imobiliária

• Diagnóstico prévio de ocupação

• Estudo de viabilidade técnica, econômica e
  ambiental

• Avaliação de imóveis (NBR 14653)

• Estudos de impacto de vizinhança (EIV)





CASES

Arcelormittal
Brasil

Elaboração dos projetos de terraple-
nagem, drenagem pluvial e viário do
condomínio industrial e acesso,
execução de levantamentos,
acompanhamento e monitora-
mento topográfico das obras de
infraestrutura, civis e ramal
ferroviário.

SERVIÇO

Unidade industrial
São Francisco do Sul
(SC)

OBRA

2.157.663,30m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Vale

Topografia digital de alta resolução
para o apoio à montagem de
estruturas metálicas. 

SERVIÇO

Complexo minerador
S11D de Canaã dos
Carajás (PA)

OBRA

8 meses
PERÍODO

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

BMW do Brasil

Levantamentos e acompanhamentos
topográficos, projetos de infraes-
trutura, terraplanagem, drenagem
pluvial, pavimentação, sinalização
viária e esgoto sanitário.

SERVIÇO

Unidade industrial
de Araquari (SC)

OBRA

493.866,74m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Klabin

Levantamento e monitoramento
topográfico (400,00ha);

Supervisão e fiscalização das
obras rodoviárias e ferroviárias/
controle tecnológico de solo,
concreto e asfalto (85km);

Projeto de desapropriação
de áreas (1.250,00ha).

SERVIÇO

Unidade industrial,
rodovias e ferrovia
de Ortigueira (PR)

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Klabin

Supervisão e fiscalização de obra fer-
roviária, contemplando obras de ter-
raplenagem, pavimentação, revesti-
mento primário, pavimentação as-
fáltica, superestrutura ferroviária,
drenagens, obras de arte corren-
tes, sinalização, obras comple-
mentares, obra de arte especial,
referentes ligação ferroviária
da Klabin junto à linha cen-
tral do Paraná.

SERVIÇO

Ortigueira (PR)

24km
EXTENSÃO

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

SEW - Eurodrive
Brasil

Gerenciamento, supervisão
e fiscalização das obras de
infraestrutura e civil.

SERVIÇO

Unidade industrial
de Joinville (SC)

OBRA

17.732,76m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

International
Paper do Brasil

Levantamento e monitoramento
topográfico das obras de
infraestrutura.

SERVIÇO

Unidade industrial de
Três Lagoas (MS)

OBRA

450ha
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

International
Paper do Brasil

Execução de levantamento plani-
altimétrico cadastral georreferen-
ciado e acompanhamento e mo-
nitoramento topográfico das
obras de infraestrutura desti-
nadas à implantação da uni-
dade industrial de Três
Lagoas.

SERVIÇO

Unidade industrial de
Três Lagoas (MS)

OBRA

450,00ha
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

APPA (Adm. dos
Portos de Parana-
guá e Antonina)

Projetos civis e de infraestrutura,
estudo de impacto de vizinhan-
ça (EIV), plano de controle am-
biental (PCA), plano de geren-
ciamento de resíduos da
construção civil (PGRCC).

SERVIÇO

Ampliação Pátio de
Triagem do Porto de
Paranaguá (PR)

OBRA

250.000m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Autopista
Litoral Sul

Projetos complexo viário (vias,
elevados, passagem inferior e
rotatórias).

SERVIÇO

Rodovia em Joinville (SC)
OBRA

8,2km
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Klabin

Georreferenciamento de área
e certificação de áreas rurais
junto ao INCRA.

SERVIÇO

Áreas rurais Ortigueira
e Telêmaco Borba (PR)

OBRA

12.300,00ha
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Portobello S/A

Inspeção industrial com drone
e elaboração de relatório técnico
de 72 chaminés, 39 postes, 01
subestação e telhado da unidade
industrial.

SERVIÇO

Tijucas (SC)
OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Petrobras
Transporte S/A
(Transpetro)

Escaneamento a laser
e modelagem 3D de Tanque.

SERVIÇO

Rio Grande (RS)
OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Prefeitura
de Joinville

Assessoramento topográfico - Exe-
cução de levantamentos topográ-
ficos e elaboração de projetos de
desmembramento, unificação,
retificação e desapropriação
de áreas - 64 meses.

SERVIÇO

Diversos imóveis
de Joinville (SC)

OBRA

2.285.761,63m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Village Arp
Residence

Gerenciamento, supervisão e fisca-
lização das obras de implantação
do Condomínio Residencial Village
Arp. O condomínio foi desenvol-
vido com toda a infraestrutura
necessária: rede de água, es-
goto, energia elétrica, vias
pavimentadas, áreas de lazer
com parque, academia, sa-
lão de festas, quadra po-
liesportiva e guarita.

SERVIÇO

Joinville (SC)

32.661,10m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Loteamento Eco-
lógico Orleans
Elaboração dos projetos urbanístico,
de drenagem pluvial, terraplenagem,
rede de água e esgoto, tratamento
de efluentes domiciliares, pavi-
mentação, sinalização e de ilumi-
nação, gerenciamento, supervi-
são e fiscalização das obras de
implantação e licenciamento
ambiental do empreendimen-
to Loteamento Ecológico
Orleans, constituído de 113
lotes, áreas de lazer e
área verde.

SERVIÇO

Joinville (SC)

110.438,05m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Condomínio Orleans
Elaboração de estudos e projetos urba-
nísticos, de infraestrutura, processo de
licenciamento ambiental e gerencia-
mento, supervisão e fiscalização das
obras de implantação do Condomí-
nio Residencial Orleans abrangen-
do 31 lotes. O condomínio foi de-
senvolvido com toda a infraes-
trutura necessária (rede de
água, esgoto, energia elétrica,
vias pavimentadas, áreas de
lazer com parque, área ver-
de, salão de festas e
guarita.

SERVIÇO

Joinville (SC)

42.818,13m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Loteamento Indus-
trial Cometa
Elaboração de estudos e projetos ur-
banístico, de drenagem pluvial, terra-
plenagem, rede de água e esgoto,
tratamento de efluentes domicili-
ares, pavimentação, sinalização
e de iluminação, gerenciamento,
supervisão e fiscalização das
obras de implantação e licen-
ciamento ambiental do
Loteamento Industrial
Cometa.

SERVIÇO

Joinville (SC)

125.455,72m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Loteamento Resi-
dencial Penski
Elaboração dos projetos urbanístico,
de drenagem pluvial, terraplenagem,
rede de água e esgoto, tratamento
de efluentes domiciliares, pavi-
mentação, sinalização e de ilumi-
nação e licenciamento ambien-
tal do empreendimento Lotea-
mento Residencial Penski II,
constituído de 167 lotes,
áreas de lazer e área verde.

SERVIÇO

Joinville (SC)

118.127,94m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Loteamento Resi-
dencial Trapp
Elaboração dos projetos urbanístico,
de drenagem pluvial, terraplenagem,
rede de água e esgoto, tratamento
de efluentes domiciliares, pavi-
mentação, sinalização e de ilumi-
nação e licenciamento ambien-
tal do empreendimento Lotea-
mento Residencial Trapp,
constituído de 93 lotes,
áreas de lazer e área verde.

SERVIÇO

Joinville (SC)

60.606,34m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Ministério da Inte-
gração Nacional

Elaboração de projetos básicos
e executivos para implantação de
parque urbano, estacionamento
e áreas periféricas, para fins de
revitalização da área retropor-
tuária (projeto “Belém Porto
Futuro”).

SERVIÇO

Belém (PA)

58.886,32m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Elaboração de projetos civis e de infra-
estrutura para construção de centro
de convivência e ampliação de pátio
de triagem, contemplando estudos
ambientais, projetos arquitetônico
e complementares, projetos de
terraplanagem, de drenagem, de
infraestrutura lógica, monitora-
mento e CFTV, de pavimen-
tação, geométrico, de ilumi-
nação, de sinalização viária
e de sonorização.

Paranaguá (PR)

250.000m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

SERVIÇO

APPA (Adm. dos Portos
de Paranaguá e Antonina)

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Elaboração de projetos civis para
implantação de centro de convi-
vência com área construída de
1.000m² e de infraestrutura
referentes à ampliação do
pátio de triagem da APPA.

Paranaguá (PR)

250.000m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

SERVIÇO

APPA (Adm. dos Portos
de Paranaguá e Antonina)

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

TGB (Terminal Graneleiro
da Babitonga)

Projeto de engenharia de implan-
tação de acesso ferroviário e ro-
doviário do Terminal Graneleiro
da Babitonga. Estudo de tra-
çado; Levantamento topográ-
fico; Estudos geológicos,
geotécnicos, hidrológicos,
ambientais, de tráfego e
geométricos; Projetos de
terraplenagem, drena-
gem, entre outros.

SERVIÇO

São Francisco
do Sul (SC)

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Secretaria de
Estado da Infra-
estrutura (SIE)

Coordenação, supervisão e apoio
à fiscaliação de obras de duplica-
ção rodoviária com adequação,
melhoramentos e restauração
da pista existente e de implan-
tação de obra de arte espe-
cial (Viaduto), na Rodovia
BR-280.

SERVIÇO

BR-280 (SC)
OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Klabin
Supervisão e apoio à fiscalização de
obras rodoviárias, contemplando ter-
raplenagem, pavimentação, drena-
gens, obras de arte corrente, sinali-
zação e segurança, obras comple-
mentares, obras de arte especial
e de contenções referentes ao
sistema rodoviário para implan-
tação do Projeto Puma - Fá-
brica Klabin (Estradas Cam-
pina e Minuano PR-340 -
37,4 Km; Margem Direita -
21,56 Km e Pontes sobre
Rios Tigabi - 4.837,12m²,
Rio Imbauzinho -
422,50m², Rio Arroio
Grande - 373,75m²).

SERVIÇO

Ortigueira (PR)
OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Klabin

Coordenação, supervisão e apoio à
fiscalização de obras de implantação
rodoviária de terceiras faixas e trin-
cheira da PR-160 compreendento
serviços de terraplenagem, pavi-
mentação asfáltica, drenagem,
obras de arte correntes, sinali-
zação, obras complementares
e obra de arte especial (trin-
cheira).

SERVIÇO

Telêmaco Borba
e Imbaú (PR)

19,5km
EXTENSÃO

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

TRX Investimentos
Imobiliários

Gerenciamento e fiscalização de
obras civis e de infraestrutura
para implantação de terminal
de fertilizantes.

SERVIÇO

Estrada da Gamboa - São
Francisco do Sul (SC)

OBRA

59.714,27m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Micro Automação

Gerenciamento, supervisão
e fiscalização de obra civil de
ampliação da unidade industrial
da empresa.

SERVIÇO

Distrito Industrial
Joinville (SC)

923,30m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Engevix

Projeto básico e executivo de enge-
nharia para obras de melhoramento
e restauração da rodovia BR-282.
Caracterização e diagnóstico das
condições funcionais e estruturais
dos pavimentos e obras de
arte especiais existentes (dispo-
sitivos de drenagem, sinaliza-
ção e de obras complemen-
tares. Verificação do grau de
integridade e funcionalida-
de, especificação de ações
de manutenção, reparo
e construção, entre
outros serviços.

SERVIÇO

BR-282 (de Florianó-
polis a Lages - SC)

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Autopista
Planalto Sul S/A

Prestação de serviços técnicos de
engenharia para a realização de
inspeção e monitoramento de ter-
raplenos, estruturas de contenção
e dispositivos de drenagem refe-
rente ao Lote 02 - Rodovia
BR-116 - Estados de Santa
Catarina e do Paraná.

SERVIÇO

BR-116 (SC e PR)
OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Klabin

Georreferenciamento de área;
Certificação de áreas rurais
junto ao INCRA.

SERVIÇO

Áreas rurais Ortigueira
e Telêmaco Borba (PR)

12.300,00ha
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

WestRock

Acompanhamento e apoio
topográfico das obras de
ampliação da unidade.

SERVIÇO

Três Barras (SC)

18 meses
PERÍODO

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

PMJ/SIE (Prefeitura
Municipal de Joinville/
Secretaria de Estado da
Infraestrutura)

Projeto de duplicação da Av. Santos
Dumont (reabilitação, restauração
e melhoramento de via, compre-
endendo o desenvolvimento de
estudos e projetos viários, desta-
cando-se o projeto da concep-
ção arquitetônica de 03 eleva-
dos, projeto de desapropria-
ção, orçamento e plano de
execução da obra.

Joinville (SC)

8,00km
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

SERVIÇO

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Prefeitura Munici-
pal de São Fran-
cisco do Sul
Projeto viário de vias urbanas.
Serviços: levantamento topográfico,
estudos de tráfego, hidrológico e
geotécnico, projetos geométrico,
de terraplenagem, de pavimenta-
ção asfáltica, de drenagem plu-
vial, de sinalização, de obras
complementares, de muro de
contenção, orçamento e pla-
no de execução da obra.

São Francisco
do Sul (SC)

4,8km
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

SERVIÇO

AZIMUTE ENGENHARIA



AZIMUTE ENGENHARIA

CASES

Águas de
Bombinhas
Saneamento

Parecer Técnico de Avaliação
Mercadológica de quatro áreas,
com o intuito de determinação
técnica do valor do imóvel por
metro quadrado, para futuras
indenizações devido à im-
plantação de uma adutora.
Avaliação seguindo NBR
14653-2, NBR 14653-3,
requisitos da Lei 6.530
e Resolução 1.066.

SERVIÇO

Tijucas (SC)
OBRA



AZIMUTE ENGENHARIA

CASES

Senai

Elaboração de relatório do Estudo de
Impacto de Vizinhança (EIV) para
ampliação do Centro de Tecnologia
em Automação e Informática -
CTAI, para a instalação do Insti-
tuto do Serviço Nacional de
Aprendizagem Industrial -
SENAI - de Tecnologia e Auto-
mação.

SERVIÇO

Florianópolis (SC)
OBRA



CASES

Prefeitura
de Joinville

Elaboração dos estudos e projeto
para implantação do Contorno
Ferroviário de Joinville, conforme
o contrato nº 208/2003.

SERVIÇO

Joinville (SC)
OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



AZIMUTE ENGENHARIA

CASES

Panatlântica
Catarinense S/A

Estudo de viabilidade técnica para
implantação de uma Unidade
Industrial e Ramal Ferroviário em
um terreno com área de
118.357,18m² no município de
São Francisco do Sul perten-
cente à empresa.

SERVIÇO

Antiga estrada SFS-
Joinville (SC)

OBRA

118.357,18m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO



CASES

Vega do Sul
Fornecimento de uma equipe de
topografia para acompanhamento
e fiscalização do processo de cons-
trução do Ramal Ferroviário na
obra da Vega do Sul (SFS). Esta
equipe controlará alinhamentos,
nivelamentos, detalhes executi-
vos e medições de acordo com
solicitação do contratante.

SERVIÇO

BR-280 - KM 11 (SC)
OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Terlogs Terminal
Marítimo Ltda

Projeto Básico de A7:B36 Rodofer-
roviária dos serviços de terraple-
nagem, drenagem, pavimentação
e obras complementares do Anel
Rodoferroviário (PÊRA) na área
de futura expansão do Porto
de São Francisco do Sul/SC.

SERVIÇO

São Francisco
do Sul (SC)

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Elaboração de Estudo de Tráfego e Projeto
Rodoviário para fins de implantação de
acesso e Projetos de Infraestrutura para
implantação de uma unidade comercial
Supermercado, contemplando: Levan-
tamento Topográfico; Estudo de Trá-
fego; Estudo Hidrológico; Projeto
Geométrico; Projeto de Terraplena-
gem; Projeto de Drenagem Pluvial;
Projeto de Pavimentação Asfálti-
ca; Projeto de Sinalização Viária
e Projeto de Obras Complemen-
tares.

Via lateral norte BR-101
Km 194+800 - Biguaçu
(SC)

17.364,61m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

SERVIÇO

Fort Atacadista
AZIMUTE ENGENHARIA



Elaboração de Estudo de Tráfego e Projeto
Rodoviário para fins de implantação de
acesso e Projetos de Infraestrutura para
implantação de uma unidade comercial 
Supermercado, contemplando: Levan-
tamento Topográfico; Estudo de Trá-
fego; Estudo Hidrológico; Projeto
Geométrico; Projeto de Terraplena-
gem; Projeto de Drenagem Pluvial;
Projeto de Pavimentação Asfálti-
ca; Projeto de Sinalização Viária
e Projeto de Obras Complemen-
tares.

Via Lateral Sul BR-101
Km 86,600 - Barra
Velha (SC)

20.373,40m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

SERVIÇO

Fort Atacadista
AZIMUTE ENGENHARIA

CASES



Elaboração de Estudos e Projetos de Infra-
estrutura - Levantamento e Locação
Topográfica, Projetos de Drenagem,
Terraplenagem, Pavimentação e Sinali-
zação para fins de implantação de
unidade comercial Supermercado.

Via Lateral Rodovia
SC-403 Km 1
Florianópolis (SC)

32.500,00m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

SERVIÇO

Fort Atacadista
AZIMUTE ENGENHARIA

CASES



AZIMUTE ENGENHARIA

CASES

Elaboração de projeto básico de en-
genharia rodoviária para adequa-
ção, duplicação, melhoramentos
e restauração da Rodovia
BR-280/SC e elaboração de
projeto executivo de elevado
em concreto armado na inter-
seção entre as rodovias
BR-280 e SC-413.

Guaramirim e Jaraguá
do Sul (SC)

9,492km
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

SERVIÇO

AMVALI (Assoc. dos
Municípios do Vale do
Itapocu)



CASES

Autopista
Litoral Sul

Elaboração de projeto rodoviário para
implantação e pavimentação de
9,19km de vias marginais junto à
Rodovia BR-101/SC, compreen-
dendo o desenvolvimento de es-
tudos topográfico, de viabilida-
de técnica, de traçado, geo-
técnico, hidrológico, de tráfego
e ambiental, de projetos
geométrico, de terraplena-
gem, entre outros.

SERVIÇO

Rodovia BR-101 (SC)
OBRA

9,19km
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

AZIMUTE ENGENHARIA



AZIMUTE ENGENHARIA

CASES

Projeto rodoviário de pavimentação
asfáltica de 67km de vias, compre-
endendo desenvolvimento de estu-
dos e projetos rodoviários, orça-
mento e plano de execução da
obra. Serviços de apoio à super-
visão e fornecimento de subsí-
dios à fiscalização para pavi-
mentação de 12km de vias.

Araquari, Barra do Sul,
Itapoá, Joinville e São
Francisco do Sul (SC)

67km
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

SERVIÇO

DEINFRA (Sec. de Est.
de Infraestrutura e Dep.
Est. de Infraestrutura)



CASES

Autopista
Planalto Sul S/A

Projeto rodoviário para melhoria de
03 interseções e 09 acessos na Ro-
dovia BR-116, entre os estados de
SC e PR, sendo desenvolvidos os
serviços de levantamento topo-
gráfico, estudos de traçado,
hidrológico e geotécnico, proje-
tos geométrico, de terraple-
nagem, de pavimentação
asfáltica, de drenagem plu-
vial, entre outros.

SERVIÇO

BR-116 km (SC e PR)
OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES4 anos
PERÍODO

Prefeitura
de Joinville
Serviços de Assessoramento Topo-
gráfico às Unidades de Aprovação
de Projetos, Drenagem, Pavimenta-
ção e Parcelamento do Solo da
Secretaria de Infraestrutura
Urbana de Joinville. Levanta-
mentos topográficos planimé-
tricos e planialtimétricos,
locações de alinhamentos de
muros e vias, redes de dre-
nagem e medições.

SERVIÇO

Diversos locais em
Joinville (SC)

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



AZIMUTE ENGENHARIA

CASES

Levantamento de dados operacio-
nais e de estruturas hidráulicas
através de levantamentos de
campo, abrangendo técnicas de
topografia, geodésia, aerolevan-
tamento e batimetria das re-
presas do Sistema Cantareira.

Represas de Águas Claras,
Cachoeira, Atibainha,
Jaguari e Paiva Castro, 
em São Paulo (SP)

91km²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

SERVIÇO

SABESP (Companhia de
Saneamento Básico do
Estado de São Paulo)



70.000m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

CASES

Autopista
Planalto Sul S/A
Levantamento topográfico cadastral
com a utilização da Estação Total
MS 50 para escaneamento de
encosta através de medições de
nuvens de pontos 3D. Represen-
tação tridimensional da superfí-
cie exposta das rochas para
elaboração de estudos e pro-
jetos geológicos/geotécnicos
de contenção/estabilização
de maciços rochosos.

SERVIÇO

Rodovia BR-116,
Monte Castelo (SC)

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



Cadastro de ativos em via ferroviária
através de formulários digitais e proces-
samento de dados georeferenciados para
formação de conhecimento que auxilia
o cliente na tomada de decisão de ma-
nutenção de seus ativos. 3.300km de
ferrovia a serem cadastrados, túneis,
taludes, pontes e elementos de dre-
nagem.

3.300km
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

SERVIÇO

Rumo S/A
AZIMUTE ENGENHARIA

CASES



CASES

Companhia Águas
de Joinville

Prestação de serviços técnicos de
levantamento topográfico plani-
altimétrico cadastral nas vias
e logradouros de diversos bairros
do município de Joinville/SC,
para viabilizar a elaboração de
projeto de rede coletora de
esgoto sanitário do município,
compreendendo uma ex-
tensão total de 203,40km.

SERVIÇO

Joinville (SC)
OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



70.000m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

CASES

Autopista
Planalto Sul S/A
Levantamento topográfico cadastral
com a utilização da Estação Total
MS 50 para escaneamento de
encosta através de medições de
nuvens de pontos 3D. Represen-
tação tridimensional da superfí-
cie exposta das rochas para
elaboração de estudos e pro-
jetos geológicos/geotécnicos
de contenção/estabilização
de maciços rochosos.

SERVIÇO

Rodovia BR-116,
Monte Castelo (SC)

OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Prefeitura
de Itapoá

Execução de Levantamento Topo-
gráfico Planimétrico Georreferen-
ciado de uma área de 800.000m²
e Locação de 30 Marcos Geodé-
sicos para fins de definição do
limite da área da Zona Retro-
portuária de Itapoá.

SERVIÇO

Itapoá (SC)
OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Prestação de serviços de topografia
dentro do Terminal Portuário de
Santa Catarina. Compreendendo
basicamente: Levantamento plani-
altimétrico; Levantamento cadas-
tral; Planialtimétrico de seções
transversais com nivelamento;
Caderneta de campo, plani-
lhas de cálculo e desenhos;
entre outros.

São Francisco do Sul
(SC)

Aprox. 321.600m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO

OBRA

SERVIÇO

TESC (Terminal Santa
Catarina S/A)

AZIMUTE ENGENHARIA



CASES

Coamo Agroindus-
trial Cooperativa

Execução de levantamento topográ-
fico planimétrico complementar
georreferenciado, elaboração de
planta topográfica e memorial
descritivo de diversos lotes
localizados no município de
Itapoá.

SERVIÇO

Itapoá (SC)
OBRA

AZIMUTE ENGENHARIA

250.000m²
ÁREA DE IMPLANTAÇÃO



+55 (47) 3473-6777 
Rua Clodoaldo Gomes, 415 (89.219-550)

Distrito Industrial · Joinville/SC · Brasil
grupoazimute.com.br


