
INFRAESTRUTURA E TERRAPLENAGEM 



SOBRE NÓS

Empresa sólida no mercado, com

mais de 15 anos de atuação na área.

Sempre em busca de promover

soluções de engenharia para as

obras, agregando qualidade e

tecnologia, proporcionando um melhor

custo-benefício.

Equipamentos modernos e revisados.

Equipe qualificada com profissionais

treinados para atender com

excelência a necessidade dos nossos

clientes.



SERVIÇOS

TERRAPLENAGEM

• Limpeza mecanizada do terreno;

• Destocamento de árvores;

• Execução de corte e aterro mecanizados;

• Execução de taludes;

• Transporte de bota fora para aterros 

credenciados.



OBRAS EXECUTADAS

Domínio Energias Renováveis - Pirapora de Bom Jesus - SP 

Execução de Terraplenagem – Área de aproximadamente 30.000 m²



OBRAS EXECUTADAS

Racional 

Data Center Bovespa

Escavação de 3 subsolos
Corte, aterro e 

microdrenagem
Limpeza da camada 

vegetal

Kallas 

Domum

Direcional

Ribeirão Preto



OBRAS EXECUTADAS

Palmeiras - Allianz Parque e CT 

Execução de Preparo de Base e Drenagem



SERVIÇOS

INFRAESTRUTURA

• Galerias de Micro e Macrodrenagem;

• Drenos horizontais e verticais;

• Construção de Dissipadores de energia e 

escadas hidráulicas;

• Redes coletoras de esgoto e de água potável;

• Execução de Redes em MND (Furo 

direcional, Tunnel Liner, Pipe Bursting)



OBRAS EXECUTADAS

Consórcio Conasa e Etesco – URQ Jaguaré

Execução de terraplenagem, rede de drenagem, construção de muro e estruturas 

de concreto armado



OBRAS EXECUTADAS

Teixeira Duarte  

Feira da Madrugada

Execução de poços de 

recalque 

Odebrecht

Parque da Cidade

Execução Tunnel Liner

Direcional  

Jardim  Amaralina

Execução de reservatório 

de retardo



OBRAS EXECUTADAS

Direcional – Pátio Cambuci

Execução de terraplanagem, drenagem, rede de água potável pelo método não 

destrutivo (MND), furo direcional e muro de contenção 



SERVIÇOS

PAVIMENTAÇÃO

• Regularização e compactação de 

Subleito;

• Execução de Bases e Sub-Bases;

• Execução de pavimento flexível;

• Execução de pavimento em blocos de 

concreto intertravado;

• Manutenção de vias urbanas.



OBRAS EXECUTADAS

Direcional 

São Paulo

Execução de 

pavimentação  

Direcional

Valinhos

Execução pavimento 

intertravado 

Direcional

Cotia 

Execução de 

pavimento flexível 



OBRAS EXECUTADAS

Teixeira Duarte - Feira da madrugada 

Execução de drenagem, reforço do subleito, preparo de base e pavimentação em 

piso intertravado



SERVIÇOS 

CONSTRUÇÃO CIVIL

• Gerenciamento e controle de obras de 

construção civil

• Construção e reforma de espaços públicos

• Construção de novas edificações



OBRAS EXECUTADAS

Prefeitura de Poá - Reforma de Complexo Esportivo e Praça

Execução de passeios, reforma de ginásio poliesportivo, construção de 

banheiros, drenagem, readequação de playground e academia para terceira 

idade e novo paisagismo



SERVIÇOS 

PAISAGISMO 

• Execução de Paisagismo e Jardinagem;

• Transplantes de árvores;

• Manutenção de  jardinagem e limpeza de 

áreas;

• Locação de Equipamentos; 

• Plantios de compensação ambiental.



OBRAS EXECUTADAS

Condomínio 

Cidade Jardim 

Execução de paisagismo e 
manutenção de todos os 
10.000 m² de área verde.

Execução de serviços de 

transplante de árvores. 

Colégio São Luis 

Execução de telhado 
verde e paisagismo. 

Condomínio

Alphaville 



SERVIÇOS 

ATERRO SANITÁRIO  

• Operação e manutenção de aterros;



ATERRO SANITÁRIO

Operação de transbordo com fornecimento de equipamentos e mão de obra especializada.



CLIENTES

GRUPO  



Carlos Garcia 

garcia@planalter.com.br

11 95550-6419  / 11 3781-2706

ww.planalter.com.br

CONTATO 


