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QUEM SOMOS
A ENGETOP – UFBA é uma associação civil sem fins lucrativos, com fins 

educacionais, formada e gerida por estudantes do curso de Engenharia Civil da 
Universidade Federal da Bahia. Gozando de autonomia administrativa, financeira e 
disciplinar, a ENGETOP tem por finalidade capacitar seus membros na realização 

de projetos e na gestão empresarial, permitindo assim que sejam aplicados os 
conhecimentos teóricos adquiridos na universidade e fomentando o 
desenvolvimento de um perfil empreendedor entre os estudantes.

Desde a sua fundação, em 2002, a ENGETOP procura proporcionar aos seus 
clientes trabalhos desenvolvidos com alto padrão de qualidade, com um preço 

acessível. Para isso, a empresa conta com a orientação do corpo docente da UFBA 
e de profissionais renomados da construção civil.

Nossa MISSÃO
"Desenvolvemos futuros Engenheiros capazes de
empreender melhores soluções para a sociedade"

Nossa VISÃO
"Em 2019 alcançaremos o patamar de referência

no Mercado Soteropolitano de Projetos"
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Alguns dos nossos 
Orientadores:
Sônia Medeiros
Possui graduação em Arquitetura pela Universidade Federal da Bahia (1972) e mestrado em 
Engenharia Civil pela Universidade Federal de Santa Catarina (1993). Tem experiência na área de 
Engenharia Civil, e na área de educação.

Martha Martins
Possui graduação em Engenharia Civil pela UCSAL- Universidade Católica do Salvador (1986). 
Tem pós-graduação em Gestão Ambiental (2006) pela Universidade Gama Filho 
(UGF).Mestranda em Programa de Desenvolvimento Regional e Urbano PPDRU na UNIFACS- 
Universidade Salvador. 

Diógenes Grave
Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia (2013) e 
Especialização em Segurança do Trabalho (2015). Possui experiência com gerenciamento de obras 
e manutenção elétrica, além de perícias judiciais, laudos técnicos e documentação na área de 
segurança do trabalho.

Renavan Andrade
Graduado em Engenharia Civil pela Universidade Federal da Bahia (1993) e em Engenharia 
Sanitária e Ambiental pela Universidade Federal da Bahia (1997). Pós graduado em Gestão 
Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas (2003). Pós graduado em Engenharia de Segurança 
do Trabalho pela FTC (2013). Mestre em Meio Ambiente, Águas e Saneamento pela Universidade 
Federal da Bahia (2012).

Bruno Rebouças
Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia (2014). Pós 
Graduando no Instituto de Pós Graduação (IPOG), com previsão de término em dezembro de 
2016. Atualmente é engenheiro eletricista autônomo com experiência na área de Engenharia 
Elétrica, possuindo ênfase em Instalações Elétricas.

Luiz Vladimir Negreiros Falcão
Mestre em Engenharia Sanitária e Ambiental - Delft University os Technology (1979); especialista 
em Hidrologia Aplicada (1971) - Centro de Estudios Hidrograficos Escuela de Hidrologia de 
Madrid; graduado em Engenharia Sanitária - Universidade Federal da Bahia (1968). 

Adinailson Guimarães de Oliveira
Possui graduação em Engenharia Elétrica pela Universidade Federal da Bahia (2012). 
Atualmente é mestrando do Pós-Graduação de Engenharia Elétrica da UFBA. Tem experiência 
na área de Engenharia Elétrica, com ênfase em sistemas elétricos de potência,  

Projeto de Prevenção e

 O Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio consiste em prever em uma 
edificação, equipamentos e instalações capazes de prevenir a ocorrência de 
sinistros, combater o princípio desses e permitir a evacuação do local por parte de 
todos os presentes, com segurança. A seguir os dispositivos e sistemas do projeto 
que a ENGETOP realiza: Saídas de emergência, sinalização de emergência, brigada 
de incêndio, iluminação de emergência, extintores, sistema de detecção e alarme de 
incêndio, hidrantes e sprinklers.

Combate a Incêndio

Projeto de Prevenção e 
Combate a Incêndio de 

39 edificações da 
unidade Santo Antônio 
de Jesus da EMBRAPA 
(Empresa Brasileira de 
Pesquisa Agropecuária)



Perícia e Vistoria
 O projeto de perícia e vistoria consiste na avaliação de uma edificação, no 
intuito de apontar o real estado de conservação e segurança do imóvel. A 
ENGETOP realiza o nível 1 de inspeção predial.
 Através de uma ou mais visitas técnicas ao imóvel, é emitido um laudo técnico 
e fotográfico contendo apenas a identificação das anomalias existentes e o grau de 
risco que cada anomalia apresenta para a construção. Todas as nossas visitas são 
documentadas.

Laudo de Perícia 
Técnica feita em
condomínio em

Salvador

Levantamento Cadastral
 Em algumas situações, ao se construir uma edificação ou ao realizar 
alterações na mesma, como uma reforma ou ampliação, por exemplo, não se 
segue um padrão ou orientações de um Projeto. Dessa forma, para a atualização 
ou obtenção do desenho, para que possa ser utilizado como base a demais 
projetos (elétricos, hidrossanitários, etc) ou até ser apresentado a setores 
jurídicos de alguns órgãos públicos, é necessário um Cadastramento 
Arquitetônico, no qual se obtém todas as medidas do imóvel e realiza-se a 
digitalização do mesmo, representando-o graficamente por meio de Plantas.

Levantamento Cadastral 
de uma empresa 

farmacêutica,  Natulab, 
realizado na cidade de 

Santo Antônio de Jesus.
Foi um cadastro realizado 
em um terreno de 10 mil 

metros quadrados.



Projeto de Edificações
 O projeto de edificações tem como objetivo a concepção de uma edificação, 
de forma a garantir um maior conforto, uma melhor utilização dos espaços e um 
menor custo. O projeto é elaborado com base nas exigências dos clientes e nas 
normas técnicas brasileiras. O resultado do projeto são os desenhos técnicos, em 
planta e elevação, marcando pisos, portas, janela, escadas, pé direito, entre outros.
 A ENGETOP realiza este tipo de projeto utilizando os softwares AutoCAD 2D 
e Revit Architecture, podendo entregar os projetos nos dois formatos gerados pelas 
ferramentas em questão.
 Além das plantas (baixa, situação, localização etc), entregamos também os 
cortes e fachadas da edificação.

Projeto de uma residência
no Litoral Norte de Salvador. Nessa ocasião, a ENGETOP 
também projetou os complementares de hidrossanitário e 

elétrico.

Projeto de Instalações

 O projeto de Instalações Elétricas faz parte dos serviços complementares 
no planejamento da obra. No projeto consta a alocação de pontos de tomadas, 
lâmpadas, interruptores, passando pelos traçados de eletrodutos e fios e a 
determinação de quadros e dispositivos de proteção. Além disso, existe todo o 
dimensionamento do projeto, com a determinação de diâmetros de fios e 
eletrodutos, potências e a proteção da queda de tensão que possibilita maior 
segurança da residência, a fim de evitar curto-circuito, incêndios, danos a 
aparelhos entre tantos problemas que acontecem relacionados à parte elétrica 
da casa.

Elétricas

Projeto Elétrico
feito para uma 
residência em
condomínio de

Salvador



Quantitativo e Orçamento
 O Projeto de Quantitativo & Orçamento é fundamental para o 
planejamento dos gastos que são realizados na Construção de Edificações. A 
elaboração do projeto consiste no levantamento dos quantitativos dos 
materiais que serão utilizados para a construção da residência, desde o 
esqueleto da edificação (alvenaria, argamassa, telhas, etc.) até o Elétrico e 
Hidrossanitário (tubulações, eletrodutos, tomadas, lâmpadas, etc.) e no 
orçamento de cada item construtivo, determinando assim o valor dos serviços 
utilizados e o custo final da obra.

Projeto de Instalações

 Os projetos de instalações hidrossanitárias desenvolvidos pela ENGETOP 
consistem de quatro dimensões: Esgoto, Água fria, Água quente e Águas pluviais.
 O projeto hidrossanitário de esgoto é um complemento ao Arquitetônico e é 
de extrema importância. É ele que vai garantir a forma e assegurar a coleta e a 
eliminação de todos os dejetos provenientes do uso da água para fins higiênicos na 
edificação, de forma segura e eficiente.
 Um projeto hidrossanitário de Água Fria e Água Quente envolve a 
alimentação e distribuição de água, que consiste em um conjunto de tubulações, 
equipamentos, reservatórios e dispositivos.
 O nossos projetos de Águas Pluviais consistem no reaproveitamento da água 
da chuva para a alimentação de determinados aparelhos, como vasos sanitários e 
torneiras externas.

Hidrossanitárias

Projeto de Quantitativo e Orçamento realizado para uma 
residência localizada em Salvador. Projeto de Q&O realizado em 

três das áreas de atuação da ENGETOP: Hidrossanitário, Elétrico 
e Edificações.

Projeto de esgoto e 
águas pluviais feito 
para residência no 

Litoral Norte de 
Salvador

Projeto de Águas fria e 
quente

feito para pousada em 
área turística de 

Salvador
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