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Nossa equipe com mais de 20 anos de experiência conta com uma
gama de pro ssionais multidisciplinares, especialistas, mestres e
doutores, que estão aptos a buscar a melhor solução para os seus
projetos e necessidades na área ambiental e de engenharia.

A GARDEN PROJETOS é uma empresa de engenharia
consultiva pronta a responder a todos os desa os
da engenharia. Estamos constantemente em
transformação e assumimos o que de melhor
temos: Capacidade de Viabilizar Projetos. Desde
nossa fundação tornamos realidade ideias de
nossos clientes, seja na área Industrial, Energia,
Parcelamento do Solo e Infraestrutura. Interessada
em manter-se bem colocada em um cenário
globalizado, a empresa alia agilidade operacional,
excelência técnica e custos competitivos.

Arquiteto e Urbanista
Advogado
Biólogo (Fauna)
Biólogo (Flora)
Biólogo (Ecologia)
Engenheiro Agrônomo
Engenheiro Ambiental
Engenheiro Civil
Engenheiro Químico
Engenheiro de Minas
Engenheiro Florestal
Engenheiro de Seg. Trabalho
Geógrafo

Geólogo
Arqueólogo
Sociólogo/Antropólogo
Projetistas
Topógrafo
Técnico em Meio Ambiente
Tecnólogo em Saneamento
Equipe de Gerenciamento de Obras
Pilotos de Aeronaves Remotamente
Pilotadas
Técnico em Geoprocessamento
Técnico em Aerofotogrametria
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1.4 - Registros
CREA-RS: 140992
CRBIO-03: 000859-03/2015
IBAMA - CTF: 1960748
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DADOS
CADASTRAIS

1.5 – Sócios:
Elton Leonardo Boldo
Mestre em Diversidade e Manejo de Vida Silvestre (Unisinos), Biólogo,
Técnico em Meio Ambiente e Auditor Líder da ISO 14.001.
54.99178.8930 – elton@garden.eng.br

José Ribeiro de Araújo Júnior
MBA em Gerenciamento de Projetos (FGV), Biólogo, Auditor Líder SIG ISO 9001,
14001 e OHSAS 18001.
54.99178.0334- joseribeiro@garden.eng.br

CONHEÇA

NOSSA EMPRESA
ENGENHARIA MEIO AMBIENTE INFRAESTRUTURA

GEOINFORMAÇÃO PLANEJAMENTO URBANO ENERGIA

MISSÃO

VISÃO
Nossa VISÃO é ser a melhor empresa do setor
de engenharia integrada de projetos, com
desempenho técnico reconhecido no sul do
país, com rentabilidade e sofisticada
performance financeira.

Nossa MISSÃO é atuar com responsabilidade
e comprometimento com nossos
patrocinadores e stakeholders, priorizando
soluções alicerçadas na competência técnica
e no desenvolvimento do país.
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A GARDEN PROJETOS é uma empresa de engenharia consultiva pronta a responder a todos os desa os da engenharia. Estamos
constantemente em transformação e assumimos o que de melhor temos: Capacidade de Viabilizar Projetos. Interessada em manter-se
bem colocada em um cenário globalizado, a empresa alia agilidade operacional, excelência técnica e custos competitivos. Nosso
diferencial competitivo é a capacidade de integrar áreas de conhecimento “chaves” para compor a mediação técnica com enfoques em
Engenharia, Urbanismo e Ambiental, com bases estruturadas em Gestão de Projetos com foco em resultados para nossos clientes.
Fundada em 2005, a GARDEN PROJETOS acumulou conhecimentos e experiência em projetos dos mais variados portes, destacando-se
sempre pela qualidade e por sugerir soluções inovadoras nos diversos segmentos em que atua. Isso a credencia como uma das empresas
líderes em qualidade no sul do país. Ética, honestidade e competência, são princípios básicos na condução de seus trabalhos.

ENGENHARIA

01 ENGENHARIA
Com equipe própria e com experiência
realizamos o gerenciamento de obras e
interfaces com áreas de engenharia,
além de elaborar projetos executivos
para edi cação comercial e industrial,
em bases BIM.

MEIO AMBIENTE

02 MEIO AMBIENTE
Competência e Know-how para a condução
de projetos ambientais compatibilizando
condicionantes do uso do solo e
estratégias de licenciamento modernos
durante todas as fases da obra.

INFRAESTRUTURA

03 INFRAESTRUTURA
Dimensionamento e levantamentos
viários, obras de arte, redes hidráulicas e
equipamentos públicos são desa os
assumidos por nós diariamente, utilizando
tecnologias de cadastros e processamento
compatíveis com o que há de melhor no
mercado.
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GEOINFORMAÇÃO

PLANEJAMENTO URBANO

04 GEOINFORMAÇÃO

05 PLANEJAMENTO

Nossa plataforma Vetor Geoinformação
converge nossas ap licações em
levantamentos aéreos não tripulados e
processamentos de informações
inteligentes, permitindo desde uma
melhor gestão público e disponibilização
de dados geográ co, incluindo a gestão
de informações em portfólio de negócios.

Elaboração de Planos Diretores e
Territoriais, zoneamentos inteligentes,
com compatibilização das restrições
ambientais e associação coerente com
parâmetros urbanísticos potencializa o
resultado do projeto de urbanização e
ocupação e áreas urbanas.

ENERGIA

06 ENERGIA
Projetos técnicos para Geração e
Tr a n s m i ss ã o d e e n e r g i a e s u a s
compatibilizações com mapeamento e
cadastro de interferências fundiárias são
nossas referências técnicas, com
parcerias desde atividades pré e pós leilão
Aneel.

EXPERIÊNCIA

DA EMPRESA

Conheça algumas métricas da Garden:
20 milhões de m²
em Projetos e Viabilizações de mais
de 400 Parcelamentos de Solo Residenciais,
Industriais, Comerciais e Logísticos
no sul do país;
5 mil m² de Projetos
e Edi cação de áreas
condominiais compartilhados/Uso Comum.
20 unidades de Projetos de Estações de
Bombeamento de Água (EBA) e Esgoto (EBE),
em mais de 15 empreendimentos.

100 mil pessoas atendidas em Projetos de
Planejamento Urbano em Planos
Diretores, Planos de Mobilidades
e Ambiental.

35 mil m² de Projetos Técnicos
de edi cações em Hotelaria,
com mais de 600
quartos idealizados.

Engenharia
8 milhões de m² em Execuções
de mais de 100 Parcelamentos de
Solo Residenciais, Industriais,
Comerciais e Logísticos no sul do
país, somando mais de 10 mil lotes;

Infraestrutura
300 mil metros de Projeto
e Execução de redes
lineares de abastecimento
de água, esgotamento sanitário
e Drenagem Pluvial;

Planejamento Urbano

200 mil m² em Projetos
Executivos de Edi cações
e Sites Industriais
e Logísticas já implantadas.

50 unidades de Projetos de Sistemas
de Tratamentos de Água (ETA),
Esgoto (ETE) e E uentes Industriais
com Projeto e Execução
em empreendimentos implantados;

3 milhões de m² de
Projetos e Execução de
Arruamentos, vias de
acesso e rodovias,
municipais, estaduais
e federais..

Conheça algumas métricas da Garden:
5 milhões de m²
de Levantamento Topográ co e georreferenciamento
de mais de 500 imóveis;

100 milhões de m²
de Projetos Técnicos,
Licenciamentos e Regularizações
de Aeroportos e Aeródromos no Sul do país;
5 mil metros
de extensão de Projetos
Técnicos para alimentação/ampliação
arti cial de praias para implantação
de complexos turísticos de lazer;

Energia
2 pequenas centrais hidrelétricas
no ambiental de licenciamento
e projetos de compatibilização.

Geoinformação
100 milhões de m²
com mapeamento aerofotogramétrico e ortorreti cação
de áreas urbanas e rurais, para estudos imobiliários,
bases cartográ cas e acompanhamento de obras.

Ambiental
200 milhões de m²
de Estudos Técnicos
e Viabilizações de
Negócios Imobiliários;

300 metros
de extensão de Projetos
Técnicos e Executivos de ampliação
de moles marítimos para enseadas;

+10 Estudos de Impacto Ambiental
elaborados para área de Geração de Energia, Infraestrutura, Industria,
Obras de Infraestrutura e Mineração;

5 mil metros +120 km
em Licenciamento
Socioambiental e Fundiário de
Linhas de Transmissão de Energia,
aprovados pela EPE e Annel.

+70 mil m² em
Licenciamento Socioambiental
e Fundiário Subestação de
Energia, aprovados pela EPE e Annel.

PRODUTOS

PLANEJAMENTO URBANO

E SERVIÇOS OFERECIDOS

Elaboração de Planos Diretores e zoneamentos inteligentes, com Compatibilização das restrições ambientais e associação
coerente com parâmetros urbanísticos potencializa o resultado do projeto de urbanização e ocupação e áreas urbanas.
Estudos de viabilidade urbanística e análise de operação de negócios imobiliários, frente às características das condições
e restrições de uso do solo. Elaboração de Masterplan com dimensionamento de custos para permitir integrar com a
viabilidade técnica- nanceira.
Idealização de ocupações inteligentes em micro ou macroambientes, com suporte e gestão de aprovações em audiências
públicas, permitem ao gestor segurança legal e aplicação técnica viáveis.
A Garden Projetos tem a capacidade de buscar inovações na ocupação urbana com tecnologia e qualidade absoluta.

Planos Diretor,
de mobilidade
e de saneamento

Planejamento Urbano
e Integração
com WebGis

Projetos de
Parcelamento de Solo

Estudo de Impacto
de vizinhança
e de Trânsito - EIVT

Shoppings,
Hipermercados e
Complexos Comerciais

Parques Industriais,
Complexos Residenciais
e Esportivos

Viabilidades Urbanísticas
e de Ocupação do Solo

Licenciamento e
Aprovação Integrada
de Projetos

MasterPlan, Projeções 3D
e Renderizações

PRODUTOS

E SERVIÇOS OFERECIDOS

MEIO AMBIENTE

Nossa área de atuação em Meio Ambiente permite a compatibilização segura das restrições ambientais para
de nir o local correto de sua obra, priorizando o melhor aproveitamento e condução inteligente durante as
fases de licenciamento.
Soluções inteligentes e modernas fazem da Garden Projetos ser reconhecida por atuação séria e
responsável junto aos órgãos ambientais, buscando arbitrar conceitos técnicos aos desa os de obra. De
monitoramentos e supervisões técnicas à Estudos de Impacto Ambiental abrangem nossa atuação,
priorizando a compatibilização do modelo de negócio futuro.

Estudos de Fauna
e Flora

Resgate, Captura
e Manejo de Fauna

Estudo de Impacto
Ambiental
EIA / RIMA

Investigação,
Diagnóstico e Análise de
Passivos e
Contaminantes

Estudos de Ecologia
da Paisagem

Estudo Ambiental
Simpli cado - EAS

Projeto e Gerenciamento de
Remediação de Áreas
Degradadas

Estudos
socioambientais
e meteorológicos

Relatórios Ambientais
Simpli cados - RAS

Geologia, Geotecnia
e Hidrologia

Supervisão,
gerenciamento,
monitoramento
e execução de PBA.

Planejamento,
projeto e gestão
de recursos hídricos

Estudos do patrimônio
histórico e arqueológico

PRODUTOS

ENGENHARIA

E SERVIÇOS OFERECIDOS

Com equipe própria e com experiência realizamos o gerenciamento de obras e interfaces com áreas de
engenharia, além de elaborar projetos executivos para edi cação comercial e industrial, em bases BIM.
Partimos da idealização à execução, dispomos de serviços técnicos para permitir que todos os estágios da
sua obra alcancem excelência e seu retorno se garantido. Através de uma cultura organizacional de aliança
colaborativa com nossos clientes oferecemos serviços desde a fase conceitual, estudos de viabilidade, e o
desenvolvimento de projetos básicos e executivos.

Infraestrutura Urbana
Completa

Estudos de Engenharia
Consultiva

Projetos Estruturais
e Fundações

Diagnóstico e análise
de risco de engenharia

Projetos Básicos
e Executivos
de Engenharia

Projetos de
parcelamento de solo
e integração com infra

Avaliação Ambiental
Pré e Pós Obra

Projetos de Engenharia Natural
e Bioengenharia

Projetos Básicos e
Executivos de Engenharia

Layouts Industriais
e de Engenharia

Acompanhamento
e Gerenciamento
de contratos em Obras

Estações de tratamento
de água e e uentes

Projetos Arquitetônicos e
Complementares

PRODUTOS

E SERVIÇOS OFERECIDOS

ENERGIA

Elaboração de Relatórios de Estudos Rs junto à EPE, parcerias MOU com concessionárias, análise técnica de viabilidade de editais
de concessão de geração e transmissão de energia permite que a Garden Projetos será reconhecida na intermediação técnica
para projetos no ramo de Energia.
Seja a geração eólica, hídrica ou solar possuímos equipes especializadas em integrar conhecimentos do setor às rotinas públicas
de autorizações e aprovações de projetos, seja com empreendedores individuais ou concessionárias.
Também somamos em atividades de supervisão e scalização de obras no ramo de energia, com integração de áreas temáticas
críticas: Meio Ambiente, Engenharia e Geoinformação. Converse conosco e conheça nossos diferenciais competitivos.

Viabilidade
Técnico-Econômica
e Socioambiental – R1

Detalhamento das
características
técnicas – R2

Avaliação
Fundiária – R5

Assessoria e supervisão ambiental
de Instalação e Operação de sites de
geração e transmissão
energética

Análise socioambiental
(Diretriz de traçado
das LTs, localização
das SEs) – R3

Compartilhamento das
instalações existentes
– R4

Estudos Técnicos
para implantação de
Linhas de transmissão
e subestações

Projetos técnicos
de implantação de
Usinas hidrelétricas
PCH e CGH

Projetos e licenciamentos
de sites de geração de
Energias renováveis –
Solar, eólica e biomassa

Estudos de viabilidade
técnica, econômica
e ambiental - EVTEA.

INFRAESTRUTURA

PRODUTOS

E SERVIÇOS OFERECIDOS

Dimensionamento e levantamentos de obras viárias de arte, redes hidráulicas e equipamentos públicos são desa os assumidos por
nós diariamente, utilizando tecnologias de cadastros e processamento compatíveis com o que há de melhor no mercado.
Desa os de infraestrutura viária, rodoviária, equipamentos e atividades de ordem linear, como aeroportos e demandas de
desenvolvimento urbano transformam nossos projetos técnicos em obras seguras, com ganhos consistentes nos resultados.
A Garden Projetos está sempre em busca de divergência em soluções tecnológicas integrar convergência em projetos consultivos
inteligentes e atendendo as necessidades de nossos clientes.
Projetos de
urbanização de
estradas
Projetos Executivos
de Aeroportos e
Estruturas de
Apoio Aeroportuário

Projetos de
Abastecimento
e Adução de Água

Projetos Geotécnicos
e de Controle
Tecnológico.

Greides e
estaqueamento
de rodovias
Projetos de Extração
Mineral, Plano
de Lavra e
Aproveitamento
Econômico de Minas.

Projetos de Fundação
e Estutural

Projetos de
Drenagem Pluvial

Sondagens em solo
para ocupação

Poligonais de
mineração
ANM e Ambiental.

Seleção e
dimensionamento
de equipamentos

Projetos de Redes
de Abastecimento
Elétrico e Iluminação

Projeto de Sinalização
e Identi cação Viária

Elaboração
de layout de mina

Projetos Executivos
de Esgotamento
Sanitário e Tratamento
de E uentes

Projetos de
Terraplenagem
e Pavimentação

GEOINFORMAÇÃO

PRODUTOS

E SERVIÇOS OFERECIDOS

A Vetor Geoinformação é uma plataforma própria da Garden
Projetos com a nalidade de ser um portal GIS para cidades
inteligentes, uma inovação aplicada tanto para entidades
privadas quanto para o setor público.

Gestão de Patrimônio em plataforma integrada, a Vetor Urbano
pode disponibilizar dados integrando informações com
avaliação de seus imóveis, indicadores urbanos ágeis, gestão de
documentos e obrigações, entre outras ferramentas auditáveis,

Plataforma WebGis Portal Vetor que oferece informações
personalizadas para cidades inteligentes voltada ao
entendimento, uso e disseminação de informações
geográ cas para funcionários, habitantes e usuários de
serviços públicos.

WebGis Portal Vetor é um produto voltado para a publicação de
informações geográ cas para servidores públicos, habitantes e
usuários de serviços públicos. Plano Diretor e bases de
planejamento, tudo num só lugar.

Operacionalização para Cidades Inteligentes, Infraestrutura
de Dados Espaciais e Cadastros Técnicos Multi nalitário, a
Vetor disponibiliza ferramentas para contribuir para uma
gestão e caz e mais consciente das áreas urbanas.

Gestão de Negócios e Patrimônio para documentação pública de
empreendimentos, tudo em plataforma geoespacial, vetorizado
e integrado. Conheça nossos serviços.

Gestão de Negócios em plataforma única de dados, a Vetor
Urbano é a ferramenta ideal para seu negócio, onde
corretores e clientes podem acessar dados para pré-venda
sem con ito de disponibilidade com outros interessados.

Plataforma de processamento e banco de imagens sob
demanda e disponibilização de banco de imagens geoespaciais.
Inteligente e personalizado para o que você precisar.

PRINCIPAIS
CLIENTES

REFERÊNCIAS
COMERCIAIS

A Garden atua no mercado de engenharia e meio ambiente nos três
estados da região sul do Brasil há 15 anos, já tendo projetado e
licenciado empreendimentos nas mais diversas áreas da sociedade,
seja Industrial, Comercial, Serviços, Residencial, Geração de Energia,
Infraestrutura e Laudos Técnicos Ambientais, sendo referência em
prestação de serviços para inúmeras empresas, como:

Caxiense - Fagundes
Brita, Concreto e Argamassa

Lex Empeendimentos
Imobiliários

Dissegna Áreas Nobres
Negócios Imobiliários

Diretor Carlos Gazzola
54. 99938.1320

Diretor Ricardo Siviero
54.99974.2112

Diretor Fabiano Paloschi Ferrari
54.99963.5000

Todeschini S.A Indústria e
Comérico Indústria de Móveis

Prefeitura de Caxias do Sul
Secretaria de Planejamento

FA Urbanizadora
Construtora e Incorporadora

Rep. Direção Cecilia Cecconi
54.99935.0593

Secretário Adivandro Rech
54.3218.6030

Diretor Paulo Pompermeyer
54.99989.4205

PROJETOS

DE SUCESSO

PORTFÓLIO

DA EMPRESA

Trocar cada espaço por outro case

Mineração
Operação, Gestão e Ampliação da Mina Maestra, Caxias do Sul, RS.

Energia
Estudos Socioambientais e Fundiários para Linhas de Transmissão no RS.

A Garden executa todos os programas ambientais vinculados ao
Plano Básico Ambiental, PCA, RCA, DRH, IBAMA e ANM, realizando os
monitoramentos ambientais e de execução das atividades minerárias e
produção de concreto desde meados de 2012 em conjunto com a equipe
técnica da Pedreira.
Uma parceria de muito sucesso e grande produtividade, com
volume de produção anuais superiores as 800.000 toneladas de material
britado. Em 2015 iniciamos o processo de ampliação com a confecção do
Estudo de Impacto Ambiental, que representará a continuidade das
atividades por mais 80 anos.

Desenvolvimento dos estudos e detalhamento dos projetos e
estudos ambientais/fundiários para a empresa ONTE, de suporte a Empresa
de Pesquisa Energética para novas Subestações de Energia e Linhas de
Transmissão vinculadas a trechos da Região Metropolitana e Litoral do RS.
Ao todo foram desenvolvidos estudos de campo, cartogra a,
custos fundiários, consultas técnicas , estudos socioambientais e a
concepção dos estudos R3 e R5.
Um trabalho de equipe multidiciplinar de grande extensão,
complexidade e que gerou as bases para o Leilão da Aneel de concesão destas
linhas em dezembro de 2020.
Trocar cada espaço por outro case

Infraestutura
Estudo de Impacto Ambiental do Novo Aeroporto da Serra Gaúcha.

Ambiental
Monitoramento de Ictiofauna e qualidade ambiental em Hidrelétrica.

Em 2018 formos contratos por licitação e capacidade técnica, para
realização dos serviços técnicos especializados para elaboração do Estudo
de Impacto Ambiental (EIA) e respectivo Relatório de Impacto Ambiental
(RIMA), estudos, diagnóstico, relatórios, planos e projetos, RDA (autorizações
e anuências junto ao IPHAN), Projeto Básico Ambiental (PBA), Inventário
Florestal e Autorização par Supressão Vegetal (ASV), compreendendo
assessoria técnica e todos os serviços e procedimentos especi cados e
necessários para obtenção do Licenciamento Ambiental desta grande obra
com aproximadamente 445 hectares. Uma equipe de mais de 40 pro ssionais
se envolveu por mais de 2 anos neste grande projeto.

Executamos o Programa de Monitoramento da Ictiofauna na PCH
Capiguí para a Companhia Estadual de Geração e Transmissão de Energia
Elétrica – CEEE-GT. O trabalho tem o objetivo de entender os padrões de
distribuição e aspectos reprodutivos das espécies, e as variações na
comunidade de peixes decorrentes das alterações do nível da barragem.
Equipe quali cada, equipamentos adequados e trabalho levado a sério, mais
um serviço de excelência da Garden.
Nossa equipe própria inclui piloto de barco e de aeronaves não
tripuladas, passando con ança e trabalhando dentro das normas de
segurança para atender as especi cações do órgão ambiental e do cliente.

