CATÁLOGO
Projetos ROAD Engenharia e
Farah Empreendimentos Imobiliários

Seja bem-vindo a
Road Engenharia.
Somos especialistas em
projetos de
infraestrutura, como
galerias, pavimentação,
obras de saneamento,
meio-ﬁo, ciclovias, redes
de esgoto, drenagens,
entre outros.

2

especialistas em projetos de infraestrutura

Executar projetos urbanos com maestria é a alma do nosso negócio.
Queremos contribuir na transformação das ruas, das cidades e das
construções em espaços seguros e duradouros. Temos conseguido
colocar isso em prática, não somente pela solidez de nossa história que já somam três décadas -, mas também por acreditar na
essência do que fazemos.
Para nós, não se trata somente de executar nossos serviços de
forma segura, excelente e eﬁcaz. Temos um propósito maior:
fortalecer nosso papel na manutenção de um ambiente sustentável
e levar para as cidades, bairros, ruas e ambientes urbanos o que
temos de melhor - um jeito único de integrar uma mão de obra
altamente qualiﬁcada com tecnologia, inovação e durabilidade.
Sabemos que quanto maior o propósito, maior o desaﬁo. E quanto
maior o desaﬁo, maior a oportunidade de superá-lo e isso é o que
nos deixa felizes. Há 10 anos, demos vida à Farah Empreendimentos
Imobiliários, nosso braço de loteamentos. Queremos gerar impacto
e criar oportunidades para as pessoas, oferecendo espaços em
loteamentos variados e acessíveis, em diversas cidades do Paraná.
Nosso projeto de crescimento é constante: desenhamos metas que
incluem novos projetos e parcerias pela Road Engenharia; e novos
loteamentos pela Farah Empreendimentos Imobiliários. Aqui, nós
não fazemos para o cliente, e sim com o cliente.
Fiéis à nossas raízes e, ao mesmo tempo, alinhados ao
contemporâneo, a cada novo projeto nossas marcas colocam
sempre o propósito em prática. Nas próximas páginas,
apresentamos brevemente nossa história através das obras
realizadas.
Esperamos que você aprecie a leitura e desejamos que a gente
possa realizar projetos juntos.

Engenheiro Fernando C. Farah
Fundador

roadengenharia.com.br
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Três décadas
de história
A Road Engenharia é uma empresa paranaense no setor de engenharia
civil, que iniciou suas atividades em 1989, executando serviços de
pavimentação, meio-ﬁo e infraestrutura em geral. O escritório tem sede
na cidade de Londrina (PR) e as obras atendem todo o estado do
Paraná.
Ao apostar em uma gestão humana e inteligente, a Road Engenharia é
reconhecida por executar projetos excelentes e duradouros; por trabalhar
com uma equipe altamente qualiﬁcada; e por enxergar oportunidades e
realizar projetos complexos, sempre priorizando as necessidades de seus
clientes.
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Cliente no centro
Com um olhar cuidadoso para cada novo desaﬁo e cientes
da alta capacidade técnica de nossa equipe, a Road
Engenharia busca saídas inteligentes. Não se trata apenas
de fazer para os clientes, e sim com eles.
Portanto, entender o que o cliente deseja e o que a equipe
precisa para atender a uma demanda de forma satisfatória
são fases importantes para Road Engenharia. Seja por
meio das galerias, pavimentação, obras de saneamento,
meio-ﬁo, ciclovias, redes de esgoto, drenagens - entre
outros projetos de infraestrutura que fazem parte do rol
de produtos e serviços oferecidos pela Road Engenharia os clientes estão sempre no centro de cada decisão.

A satisfação do cliente é a base que usamos para
nortear nossa equipe do início ao ﬁm da obra.

Um time forte
Entre os valores da companhia, está o respeito entre os
proﬁssionais da empresa: a Road Engenharia tem uma
equipe treinada e capacitada, que preza pela excelência e
pelos detalhes na hora de executar uma obra. Aqui, a
equipe de campo está sempre amparada por um gerente
do projeto, que acompanha o andamento do trabalho do
início ao ﬁm, e garante um resultado perfeito e duradouro.

roadengenharia.com.br
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ATUAÇÃO
Conheça os locais onde a
Road Engenharia
possui obras:

Mapa do estado do Paraná
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SOLUÇÕES
Conheça os projetos de Execução de
Infraestrutura e Pavimentação Asfáltica
pela Road Engenharia:

Guias e sarjetas
extrusadas

Rede de
Água

Uso de máquinas especiais e
concretos para guias e
sarjetas reforçadas.

Tubulações, conexões,
reservatório e bombas
hidráulicas para distribuição
de água.

Manutenção de
Pavimentação

Rede de
Drenagem

Revestimento asfáltico para
tráfego e para melhorias das
condições de rolamento.

Bueiros e redes para
captação e escoamento de
água, evitando alagamentos.

Obras
industriais

Rede de
Esgoto

Fábricas, usinas, barracões,
estações ou qualquer outro
tipo de demanda de
empresas particulares ou
públicas.

Redes de transporte de
esgoto para as estações de
tratamento.

OBRAS DE
LOTEAMENTO

Terraplenagem

Preparação de lotes para
ediﬁcações com
infraestrutura completa.

Preparação de terrenos para
a implantação de
empreendimentos.

roadengenharia.com.br
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CASES

Conheça alguns projetos realizados
pela Road Engenharia:

OBRAS DE LOTEAMENTO

Loteamento
Terra Nova Mauá da Serra
(Mauá da Serra, 2019)
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Execução de meio-ﬁo

Preparo de base para asfalto

Execução de drenagem

Pavimentação

especialistas em projetos de infraestrutura

Rede pluvial

Residencial
Parque do Lago
(Campo Mourão, 2017)

Calçada

Compactação de subleito

Loteamento

Execução de subleito

Execução de base em
brita graduada

roadengenharia.com.br
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CASES

Conheça alguns projetos realizados
pela Road Engenharia:

VIEIRA GODOY
(TAMARANA, 2017)

Execução de sub base em rachão

Pavimentação

Meio-ﬁo

Loteamento
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Pavimentação com
base em rachão

RESIDENCIAL
JARDIM EUROPA
(TAMARANA, 2014)

Loteamento

Rede de água potável

Execução de rede de drenagem

Rede esgoto sanitário

Pavimentação com
base em rachão

roadengenharia.com.br
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CASES

Conheça alguns projetos realizados
pela Road Engenharia:

VIVERE PARC
CONDOMÍNIO RESORT
(APUCARANA, 2019)
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Execução de drenagem

Meio-ﬁo

Rede de esgoto

Meio-ﬁo

especialistas em projetos de infraestrutura

Loteamento

Loteamento

Loteamento

Loteamento

roadengenharia.com.br
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CASES

Conheça alguns projetos realizados
pela Road Engenharia:

Loteamento

Terraplanagem

14

especialistas em projetos de infraestrutura

Pavimentação base com rachão

JARDIM BOURBON
(CAMBÉ, 2019)

Loteamento

Meio-ﬁo

Terraplanagem

Meio-ﬁo

Pavimentação base
com brita graduada

roadengenharia.com.br
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CASES

Conheça alguns projetos realizados
pela Road Engenharia:

REDE DE DRENAGEM

MRV ENGENHARIA LOG LONDRINA

MRV ENGENHARIA

(LONDRINA, 2016)

(LONDRINA, 2020)

Drenagem
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(LONDRINA, 2018)

Drenagem

Drenagem

OBRA LICITAÇÃO PREFEITURA
DE ORTIGUEIRA, BRIOLANDIA
(ORTIGUEIRA, 2020)

Drenagem

Drenagem

roadengenharia.com.br
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CASES

Conheça alguns projetos realizados
pela Road Engenharia:

GUIAS E SARJETAS EXTRUSADAS

VIVERE PARC CONDOMÍNIO RESORT
(APUCARANA, 2019)

Padrão Alphaville

18

Sarjeta 45 cm

JARDIM DE MONET

PREFEITURA

(MARINGÁ, 2018)

(CAFEARA, 2020)

Meio-ﬁo

Meio-ﬁo

especialistas em projetos de infraestrutura

Guia baixa para condomínios

REDE DE ESGOTO

ADAMA BRASIL

MARAZUL

(LONDRINA, 2017)

(CAMBÉ, 2019)

Rede de esgoto

Estrutura metálica

roadengenharia.com.br
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CASES

Conheça alguns projetos realizados
pela Road Engenharia:

REDE DE ÁGUA

PREFEITURA
(APUCARANA, 2017)

Execução de VRP
Padrão Sanepar

Rede água potável
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Rede de água

Rede de esgoto sanitário

Ligação de rede

PAVIMENTAÇÃO

MRV ENGENHARIA ADAMA BRASIL
(LONDRINA, 2016)

Reparo em pavimento

(LONDRINA, 2017)

Pavimentação

OBRA LICITAÇÃO PREFEITURA DE
ORTIGUEIRA, VILA GODOY
(ORTIGUEIRA, 2020)

Pavimentação com brita graduada

Pavimentação asfáltica

Pavimentação com brita graduada

roadengenharia.com.br
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CASES

Conheça alguns projetos realizados
pela Road Engenharia:

OBRAS INDUSTRIAIS

PRAÇA RUA PEDRO
ANTÔNIO DE SOUZA (ADAMA)
(LONDRINA, 2018)

Calçada em paver

MRV ENGENHARIA

FRIGORÍFICO RAINHA DA PAZ

(LONDRINA, 2020)

(IBIPORÃ, 2019)

Muro de Arrimo
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Praça Adama

especialistas em projetos de infraestrutura

Pavimentação

ADAMA BRASIL
(LONDRINA, 2019)

Fábrica 11

Piso de concreto

Pavimentação

Cisterna

Piso de concreto

Perfuração estacas

roadengenharia.com.br
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LOTEAMENTOS
VARIADOS
E ACESSÍVEIS
NO PARANÁ
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Farah Empreendimentos Imobiliários

A Farah
Empreendimentos
Imobiliários é uma
extensão da Road
Engenharia e está há 10 anos
no mercado de loteamentos.
Nosso propósito é gerar
impacto e criar
oportunidades para as
pessoas, oferecendo espaços
em loteamentos variados e
acessíveis, em diversas
cidades do Paraná.

Nas próximas páginas,
apresentamos os loteamentos
disponíveis da Farah
Empreendimentos Imobiliários.

roadengenharia.com.br
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Loteamento Estância
Pousada do Tucunaré
Alvorada do Sul - PR

3684,64 HA

NTO

UE
G
E
R
T
EN
LOTE

A Estância Pousada do
Tucunaré possui 143 lotes e está
nas margens da represa
Capivara, uma localização
altamente atrativa que
proporciona segurança e muito
sossego. Condomínio
apropriado para morar com a
família ou para investir em um
espaço de lazer.
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Farah Empreendimentos Imobiliários

AME

Loteamento Residencial
Monte Sião
12,1 HA

Próximo à Rua das Pombas
Gleba Fazenda 3 Bocas | Apucarana (PR)

NTO

E
U
G
E
R
ENT
LOTE

AME

Lançado em 2015, o condomínio possui
279 lotes, com tamanhos que variam de
195 a 480 m². Excelente localização, com
infraestrutura completa e próximo a vias
de acesso importantes.

roadengenharia.com.br
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Loteamento Terra
Nova Mauá da Serra
7,72 HA

Estrada da Colônia
Novo Oriente | Mauá da Serra (PR)

NTO

UE
G
E
R
T
EN
LOTE

Com uma infraestrutura de qualidade, o Terra
Nova Mauá da Serra possui 205 lotes com
terrenos que variam entre 200 e 385 m², e o
melhor: com preços muito atrativos. Ótima
localização e boas condições para aquisição.
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AME

Residencial
Monte Carmelo
Gleba Única, Colônia F, S/N
Bairro Vila Diniz | Ortigueira (PR)

9,48 HA

AME

NTO

VE
E
R
B
EM
LANÇ

O Residencial Monte Carmelo está
localizado em uma região em pleno
desenvolvimento da cidade,
transformando-o em um local
concorrido e valorizado. O loteamento
conta com 220 lotes e terrenos que
variam entre 200 e 325 m².
roadengenharia.com.br
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Loteamento Residencial
Vale Verde
Lote nº 713, 714 e 714 A | Chácara Tupãssi | Assis Chateaubriand (PR)

7,2 HA

O loteamento está localizado em uma
áreas em expansão da cidade, com
uma alta demanda por moradias. Além
disso, o Residencial Vale Verde possui
terrenos entre 200 e 399 m², com
excelentes preços e condições.

AME

NTO

VE
E
R
B
EM
LANÇ

Loteamento Jardim
Estados Unidos
7,72 HA

Lote “A”, destacada da Fazenda Santa Antonieta,
dentro da Fazenda Três Bocas | Distrito de Irerê | Londrina (PR)

Loteamento com lotes de
192.16 m² a 351,57 m². São 137
lotes, distribuídos em uma
área total de 7,72 HA.
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Loteamento e
Residencial Monte Sinai
6,26 HA

Gleba Única, Colônia F, S/N | Bairro Vila Diniz | Ortigueira (PR)

Localizado em um excelente bairro de
Ortigueira (PR), o residencial possui
infraestrutura de qualidade e terrenos
que variam de 125 a 299 m². Ótima
opção para quem busca valorização
de imóvel e boa localização.

AME

NTO

VE
E
R
B
EM
LANÇ

Loteamento Residencial
Monte das Oliveiras
Rua Cesar Benetati | Gleba Patrimônio Pirapó | Apucarana (PR)

AME

NTO

VE
E
R
B
EM
LANÇ

2,52 HA

Com ótima infraestrutura, o
Residencial Monte das Oliveiras possui
186 lotes e ﬁca localizado em uma
região privilegiada de Apucarana (PR).

roadengenharia.com.br
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43 3158.1441
Sede Londrina
Belo Horizonte, 1641 | 86020-061 | Centro | Londrina-PR
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