Projeto da Via Parque - Praia do Paiva (PE)
Project Design of Via Parque - Paiva Beach (PE)

Supervisão da Ferrovia Norte-Sul (GO e TO)
Supervision of Norte-Sul Railway (Goiás and Tocantins)
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Sistema de Tráfego Urbano do Viaduto de Kwame Nkrumah (Gana)
Urban Traffic System of Kwane Nkurmah (Ghana)

A Empresa

The Company

A ATP Engenharia atua desde 1991 no desenvolvimento de projetos, apoio
e gerenciamento de obras com foco na integração de soluções de
engenharia.
A ATP conta com um amplo portfólio de estudos e projetos, supervisão e
gerenciamento de obras, sendo uma empresa comprometida com a
qualidade e com a busca de soluções inovadoras para seus clientes, com o
desenvolvimento permanente dos processos produtivos e com foco na
sustentabilidade do empreendimento do ponto de vista técnico,
econômico e ambiental.

ATP Engenharia operates since 1991 in the development of projects design, support and
construction management focusing on integration of engineering solutions.
ATP has a wide portfolio of studies and projects, supervision and management works and
is a company committed to quality and with innovative solutions for their clients, with the
permanent development of production processes and focusing on sustainability of
designs' technical, economic and environmental point of view.
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Centros de Reservação de Água (Cr4) de Djibloho, na Guiné Equatorial
Water Reservation Center (Cr4) of Djibloho, Equatorial Guinea

Áreas de Negócio

Areas of Business

Os campos de atuação da ATP Engenharia incluem planejamento, estudos e projetos,
gerenciamento e fiscalização de obras de infraestrutura e edificações, em setores como:
ATP's areas of operations include planning, studies and designs, management and inspection of infrastructure works
and buildings in sectors such as:

TRANSPORTES TRANSPORT
 Estudos, Projetos e Supervisão de Obras de Infraestrutura

para:


Aeroportos;



Portos;



Ferrovias, Metrôs e VLTs;



Rodovias;



Sistema Viário Urbano;



Planejamento, Projetos, Conservação e Manutenção de
Estruturas Viárias.

 Projeto de Mobilidade Urbana;
 Planos Diretores de Circulação e Transporte;
 Estudos Ambientais.
 Studies, designs and supervision of infrastructure works for:


Airports;



Ports;



Railways, Metros and Light Rail;



Highways;



Urban Road System;

 Planning, Design, Conservation and Maintenance of Road Structures;
 Design of Urban Mobility;
 Master Plans of Circulation and Transport;
 Environmental Studies.
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ARQUITETURA E URBANISMO ARCHITECTURE AND URBAN PLANNING
 Planejamento Urbano:


Planos Diretores de Desenvolvimento;



Programas Habitacionais;



Planos de Desenvolvimento Integrado;



Iluminação Pública;



Requalificação Urbana;



Reabilitação de Edificações.

 Projetos de Edificações Comerciais e Industriais;
 Estudos Ambientais e Tratamento de Resíduos Sólidos.
 Urban Planning:


Development of Master Plans;



Housing Programmes;



Integrated Development Plans;



Public Lighting;



Urban Redevelopment;



Rehabilitation of Buildings.

 Design of Commercial and Industrial Edifices;
 Environmental Studies and Solid Waste Management.
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SANEAMENTO E MEIO AMBIENTE WATER, SANITATION AND THE ENVIRONMENT
Estudos, Projetos e Gerenciamento
 Obras de saneamento:


Esgotamento sanitário;



Abastecimento d'água;



Resíduos Sólidos;



Macrodrenagem;



Estudo de impacto ambiental.

 Recuperação de áreas degradadas.

Studies, Designs, Management
 Sanitary Works;


Water Supply;



Sewerage;



Solid Waste;



Stormwater Drainage;



Environmental Impact;

 Recovery of Degraded Areas
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ÓLEO E GÁS OIL AND GAS
 Estudos e Projetos de Engenharia;
 Fiscalização de Obras;
 Gerenciamento de Obras;
 Gestão Integrada de Empreendimentos;
 Planejamento, Controle e Fiscalização de Paradas;
 Apoio Técnico em QSMS;
 Serviços de Suporte Técnico.

 Engineering Studies and Designs;
 Supervision of Works;
 Construction Management;
 Integrated Management of Developments;
 Planning, Control and Supervision of Operational Stops;
 Technical Support in QEHS;
 Technical Support Services.

INDÚSTRIA INDUSTRY
Soluções Integradas de Engenharia envolvendo estudos,
projetos e gerenciamento de obras para:
 Óleo e Gás;
 Química e Petroquímica;
 Mineração;
 Indústria Têxtil e Farmacêutica, dentre outras.

Integrated Engineering Solutions involving studies, designs and
construction management for:
 Oil and Gas;
 Chemical and Petrochemical;
 Mining;
 Textile and Pharmaceutical Industry, among others.
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EMPREENDIMENTOS PROPERTY DEVELOPMENTS
 Shopping Centers;
 Hospitais;
 Centros de Convenções;
 Hotéis, Resorts e Condomínios.

 Shopping Centers;
 Hospitals;
 Convention Centers;
 Hotels, Resorts and Condos.

ENERGIA ENERGY
Desenvolvimento de Estudos e Projetos, Gestão de
Empreendimentos e Operação, para:
 Hidrelétricas;
 Implantação de Unidades de Geração;
 Estudos e Projetos de Linhas de Transmissão de Energia;
 Estudos e Projetos de Parques Eólicos;
 Estudos e Projetos de Engenharia de Pequenas Centrais

Hidrelétricas – PCH's;
 Estudos e Projetos de Geração de Energia Térmica;
 Estudos e Projetos de Geração de Energia Solar.
Development of Project Designs, Management of Developments and
Operation for:
 Hydropower Plants;
 Implementation of Energy Generating Units;
 Studies and Designs of Power Transmission Lines;
 Studies and Designs of Wind Farms;
 Studies and Designs of Small Hydroeletric Plants;
 Studies and Designs of Thermal Energy Generation;
 Studies and Designs of Solar Energy Generation.
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Gerenciamento das Obras do Polo Turístico Praia do Porto (PE)
Management of Works of Tourist Complex in Porto Beach (PE)

Principais Realizações

Key Achievements

Projetos, fiscalização e gerenciamento de obras em
aeroportos do Rio de Janeiro / Santos Dumont, Goiânia,
Recife, Salvador, Natal, Teresina, Manaus, Brasília,
São Paulo / Guarulhos, base aeroportuária da
Petrobras/Itaguaí (RJ), Gana / Tamale, Moçambique /
Maputo, São Tomé e Príncipe e Tanzânia/Dodoma.
The design, inspecting and construction management at the following airports: Rio de Janeiro / Santos Dumont,
Goiânia, Recife, Salvador, Natal, Teresina, Manaus, Brasília, São Paulo / Guarulhos, Petrobras air base/Itaguaí (RJ),
Ghana / Tamale, Mozambique / Maputo, São Tome and Principe and Tanzania/Dodoma.

Projeto e supervisão de obras em mais de 3.000km de
ferrovias e em sistemas ferroviários urbanos, incluindo
a ferrovia Transnordestina, a ferrovia Norte-Sul
(GO/TO) e o metrô de Salvador, o VLT de Petrolina,
além de projetos no exterior, como o Sistema BRT
(Trânsito Rápido por Ônibus) de Luanda e da Ferrovia
Luacano-Zambia, em Angola.
The design and supervision of works on over 3,000 km of railway and urban rail systems including the
Transnordestina railway, the North-South railway (GO/TO) and Salvador metro system, Petrolina’s Light Rail as well
as designs abroad, such as BRT (Bus Rapid Transit) System in Luanda and the Luacano-Zambia railway in Angola.

Projeto de infraestrutura e gerenciamento das obras de
implantação, ampliação e modernização de
empreendimentos comerciais como Plaza Shopping
Casa Forte, Shopping Center Tacaruna/PE, Centro de
Convenções de Pernambuco, nova sede da BR
Distribuidora/PE, Empreendimento Cone Aratu/BA,
dentre outros.
Infrastructure project design and management of works to implement, expand and modernize commercial property
developments such as the Casa Forte and Tacaruna Shopping Centers/PE, Pernambuco Convention Center, the new
headquarter of BR Distribuidora/RJ, Cone Aratu Business Condo/BA, among others.
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Mais de 10.000 km de projetos de rodovias em todas
as regiões do Brasil, executando desde estudos de
implantação até sistemas de gestão e manutenção,
como a duplicação da Rodovia BR 101/RN, Rodovia
AL-101/Sul, estudos para concessão do Sistema
Anhaguera/Bandeirantes e projetos para
concessionárias como Ecovias, Rodovia das Colinas e
Via Parque.
Over 10,000 km of road designs projects in every region in Brazil undertaking work from implantation studies to
management and maintenance systems, such as widening the BR 101/RN, AL-101/Sul, studies for the concession
of the Anhaguera/Bandeirantes system and designs for Ecovias, Rodovia das Colinas and Via Parque.

Elaboração de projetos, fiscalização e gerenciamento
de obras de saneamento no Brasil e no exterior, como
em Angola, Guiné Equatorial e São Tomé e Príncipe.

Project design, inspection and management of sanitation works in Brazil and abroad, as in Luanda, Equatorial
Guinea and Sao Tome and Principe.

Projeto de infraestrutura para empreendimentos
hoteleiros e resorts como o Pólo Ecoturístico de
Pitangui/RN e o Qualta Resorts/PE.

Infrastructure designs for hotel developments and resorts such as Pitangui Ecoturism Center (RN) and Qualta
Resorts (PE).
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Projeto de implantação e gestão de infraestrutura para
plantas industriais, instalação de equipamentos de
apoio, acessos e serviços como a mina de níquel, em
Ourilândia, no Estado do Pará.

Implementation design and management of infrastructure for industrial plants, support equipment installation,
access and services such as the nickel mine in Ourilândia/PA.

Projetos de Geração Hídrica e distribuição de energia
nas usinas hidrelétricas e eletrificação rural como
Boroma e Lupata, em Moçambique, com 800MW e
várias PCH's como Taboquinha e Bração/MG

Hydroelectric generation and energy distribution designs in hydroelectric power plants, and the electrification of
rural areas such as in Boroma and Lupata in Mozambique, with 800MW and several Small Hydroelectric Plants like
Taboquinha and Bração/MG.

Estudos, projetos, planejamento e operação de
sistemas de transporte público de passageiros em
vários estados do Brasil - como Alagoas, Pernambuco,
Rio Grande do Norte e Mato Grosso do Sul - e também
no exterior, como em Angola e Moçambique.
Studies, design, planning and operation of passengers public transport systems in various states in Brazil, such as in
Alagoas, Pernambuco, Rio Grande do Norte and Mato Grosso do Sul - and also abroad, such as in Luanda and
Mozambique.
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Elaboração de planos diretores e de desenvolvimento
urbano no Brasil e no exterior.

Design of master plans and urban development plans in Brazil and abroad.

Projeto Conceitual, Projeto do Terminal Roll-onRoll-off,
nos Terminais de Container de Suape/PE (TECON e
TECON II), Projetos de Recuperação e Pavimentação
dos Pátios dos Terminais de Santos/SP e Suape/PE,
além de serviços no exterior, com o desenvolvimento de
Proposta para elaboração do Plano Diretor e Programa
de Concessão do Porto de Luanda e o Projeto de
Expansão do Porto Atual de Cabinda, ambos em
Angola.
Conceptual Design, Roll-on Roll-off Terminal Design, TECON and TECONII Container Terminals in Suape Port in the
State of Pernambuco, Recovery and Paving Project of the Santos Terminals' Patios in São Paulo state and Suape.
Additionally, ATP has undertaken services abroad, developing a proposal for the Master Plan and Concession
Program for the Port of Luanda and the Expansion Project for the Current Port of Cabinda, both in Angola.

Projetos para as áreas de armazenamento de
gasodutos e terminais, como o Gasoduto Cacimas-Catú
(GASCAC II), Gasoduto Candeias-Aratu 12, Terminal
de Campos Elíseos (TECAN), dentre outros.
Designs in areas of storage terminals and gas pipelines, such as the Cacimas-Catú Gas Pipeline (GASCAC II),
Candeias Aratú-12 Gas Pipeline, Campos Elíseos Terminal (TECAN), among others.
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Apoio Técnico, Planejamento, Projetos e Fiscalização
de Obras para Refinarias, como Refinaria Landulpho
Alves – RLAM/BA, Refinaria Presidente Getúlio Vargas
– REPAR/PR, Refinaria Isaac Sabbá – REMAN/AM e
Refinaria Abreu e Lima – RNEST/PE.
Technical Support work, Planning, Design and Supervision of Works for refineries such as LandulphoAlves - RLAM /
BA, PresidenteGetúlio Vargas Refinery - REPAR/PR, Isaac Sabbá Refinery - REMAN/AM and the Abreu e Lima
Refinery – RNEST/PE.

Estudo de Recalques em Fundações de Tanques do
Terminal de São Luis/MA, para a Transpetro.

Settlement Predictions for the São Luis/MA Terminal's Tank Foundations for Transpetro.
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Gerenciamento e acompanhamento na implementação
de projetos de engenharia em postos de serviço da BR
Distribuidora, nos estados de SP e MG.

Management and monitoring the implementation of engineering designs in BR Distribuidora service stations in São
Paulo and Minas Gerais.

Pré-comissionamento, comissionamento, testes, préoperação e operação assistida, para atendimento à
PetroquímicaSuape e Citepe, em Pernambuco e São
Paulo.
Pre-commissioning, commissioning, testing, pre-operation and assisted operation in attending to Petroquímica
Suape and Citepe in Pernambuco and in São Paulo.
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Projeto do Metrô de Salvador (BA)
Design of the Salvador (BA) Subway

Principais Clientes

Major Clients
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Tecnologia

Technology

A ATP Engenharia é uma empresa preparada para enfrentar os desafios do mundo
contemporâneo, isto porque está atenta às mudanças e às novas demandas, processos,
equipamentos e tecnologias que surgem a todo instante. Além de possuir agilidade e
flexibilidade necessárias para a constante renovação de métodos e estratégias.
ATP Engenharia is an engineering company that is structured to meet the challenges of the contemporary world, as
the company is attentive to change and the new demands that arise at any given time. Furthermore, the company has
the agility and flexibility required for the constant renewal of methods and strategies.

EQUIPAMENTOS EQUIPMENT
INOVAR PARA SUPERAR DESAFIOS
INNOVATION TO OVERCOME CHALLENGES

 EQUIPAMENTOS


Dynascan (Levantamento Topográfico Móvel) – Sistema
integrado que permite aquisição de dados cadastrais e
topográficos por processo a laser, executando, com o
veículo em movimento, levantamentos de campo e
mapeamentos com qualidade 3D;

Dynascan



The Dynascan 3D Mobile Mapping System - An integrated system
that provides data acquisition and motion mapping in 3D quality;



RSP (Perfilômetro) – Equipamento projetado para avaliar
o nível de conforto e a rugosidade do pavimento,
condições que influenciam no consumo de combustível,
custo de manutenção e conforto dos usuários da rodovia;



RSP (Profilometer) - Designed to manage paving and develop
restoration projects, allowing interventions that influence fuel
consumption, maintenance cost and the confort of road users;
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EQUIPAMENTOS (cont.) EQUIPMENT (cont.)





FWD (Deflectômetro) – Equipamento desenvolvido para
avaliar a condição estrutural dos pavimentos e sua
integridade ao longo da rodovia;



FWD (Deflectometer)) – Designed to determine the structural quality
of the paving and assess its integrity along the highway;



Retrorrefletômetro – Equipamento desenvolvido para
simular as condições de visibilidade noturna e diurna da
sinalização horizontal no pavimento.

FWD



Retroreflectometer - Equipment designed to simulate the visibility
conditions of daytime and nighttime road markings, facilitating the
management and supervision of works.



GPR (Georadar) – Desenvolvido para determinar as
espessuras das camadas de pavimento de forma não
destrutiva ao longo da rodovia.



GPR (Georadar) - Developed to determine the thickness of the
pavement layers nondestructively along the highway.
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SOFTWARES SOFTWARE


Vissim - Programa de simulação de tráfego multi-modal e que
inclui carros, veículos de carga, trens, pedestres, entre outros.
Funciona a partir da geometria inicial da planta de um
empreendimento, reproduzindo a movimentação conforme a
situação;



Vissim - A multi-modal program to simulate traffic that includes cars, cargo
vehicles, trains, pedestrians, among others. It works from the initial geometry of
the plant of a development, reproducing the movement according to the
situation;



Aeroturn/Autoturn – Têm por função simular a trajetória de
aeronaves ou automóveis para que cada veículo tenha liberdade
no tráfego, avaliando manobras de giro, sendo auxiliares na
elaboração de projetos;



Aeroturn / Autoturn – They aide the developing of project designs by simulating
the trajectory of aircraft or motor vehicles so that each vehicle is free in traffic,
evaluating turning maneuvers;



Elmod 6 – Software que estabelece uma interface com o FWD, na
simulação da capacidade do pavimento em suportar
carregamentos;



Elmod 6 – Is a software that interfaces with the FWD in simulating the capacity
of pavement to withstand loads;



Power Civil e Power Draft – Ferramentas de desenho aliados à
elaboração e concepção de projetos de infraestrutura, que
permitem que os engenheiros dimensionem de forma otimizada e
eficiente os empreendimentos.



Power Civil and Power Draft – Are drawing tools allied to the preparation and
design of infrastructure projects, which enable engineers to efficiently optimize
dimensions in developments.



Civil 3D – Ferramenta de suporte aos processos de modelagem de
informações da construção (BIM) e que ajuda a reduzir o tempo de
projeto, análise e implementação de alterações, otimizando o
desempenho do projeto.



Civil 3D - Tool that supports the processes of building information modeling
(BIM) and helps reduce the time spent on design, analysis and implementation
of changes, optimizing project performance.
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Diferenciais Competitivos

Competitive Advantages

NÚMEROS DA ATP ENGENHARIA
 Mais de 1.500 colaboradores treinados e capacitados
 Mais de 500 contratos realizados com a garantia de qualidade ATP
 Mais de 150 contratos em andamento
 Mais de 10 mil km de rodovias projetadas ou supervisionadas
 Mais de 40 projetos e fiscalização de obras de aeroportos no Brasil e no exterior
 Mais de 107 contratos gerenciados junto à Petrobras

ATP ENGENHARIA's NUMBERS
 Over 1,500 employees trained and qualified
 More than 500 contracts undertaken with ATP quality assurance
 Over 150 contracts in progress
 More than 10,000 kilometers of highways designed or supervised
 More than 40 airports design projects and supervision of works in Brazil and abroad
 Over 107 contracts managed for Petrobras

PRINCÍPIOS DE NEGÓCIO
 Relacionamento ético com clientes e com o mercado
 Tratamento justo e igualitário com os colaboradores
 Segurança das pessoas acima de tudo
 Parceria sustentável com fornecedores
 Garantia de integridade das informações financeiras
 Sustentabilidade Econômica, Social e Ambiental

BUSINESS PRINCIPLES
 Ethical Relationships with customers and the market
 Fair and equal treatment to all employees
 Safety for personnel, above all else
 Long-term partnerships with suppliers
 Guarantee of accurate financial information
 Economic Social and Environmental Sustainability
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CERTIFICAÇÕES
 Certificação ISO 9001:2008 - Sistema de Gestão da Qualidade
 Certificação ISO 14001: 2004 - Sistema de Gestão Ambiental
 Certificação OHSA 18001:2007 - Sistema de Gestão de Segurança

CERTIFICATIONS
 ISO 9001:2008 Certification - Quality Management System
 ISO 14001:2004 Certification - Environmental Management System
 OHSA 18001:2007 Certification - Safety Management System
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Responsabilidade Social

Social Responsibility

Promover mudanças sociais através de ações solidárias e assim melhorar a realidade daqueles
que mais precisam.
To promote social change through philanthropic action thereby improving the lives of those who are most needy.

Foi pensando dessa forma que a ATP Engenharia desenvolveu grandes projetos de
responsabilidade social, como:

 Natal de Itambé: Iniciativa da ATP Engenharia no Município de Itambé, no interior de
Pernambuco. Consiste em melhorar o natal da comunidade carente através da realização de
festas, com recreação e doação de presentes.

 Projeto Nova Cruz: Direcionado para o município de Nova Cruz, também no interior de
Pernambuco, o projeto tem a função de implementar ações de sustentabilidade, fonte de
renda, capacitação e consciência ambiental, além de habilitar a população para trabalhar na
própria região, o que melhora a vida de todos.
It is out of this thinking that ATP Engenharia has developed social responsibility projects, such as:
 Itambé Christmas: This is an ATP Engenharia Initiative in the Itambé Municipality in the Pernambuco countryside.

The aim is to improve the needy population's Christmas through parties with fun and games and gifts donated.
 Nova Cruz Project: For the Nova Cruz Municipality, also in Pernambuco. The project aims to implement

sustainable action in promoting sources of income, training and environmental awareness as well as training
participants to work in the region, thus improving their lives.
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Ramal de Acesso à Cidade da Copa, em São Lourenço da Mata (PE)
On-Ramp Acess to World Cup City, in São Lourenço da Mata (PE)

Fiscalização do Terminal de Cubatão (SP)
Supervising of Cubatão’s Terminal (SP)

Contatos
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Contacts

Rua Alfredo Fernandes, 115, Casa Forte, Recife, PE, CEP 52.060-320
Fone (PABX): +55 81 3878 4000 Fax: +55 81 3878 4001

www.atp.eng.br - atp@atp.eng.br

