
Curriculum 
 

Nome: GUILHERME DA COSTA E SOUZA 

Formação: TÉCNICO EM ESTRADAS   

Telefone: (91) 9179-6407 / (91) 8259-0415 

 

 

FORMAÇÃO ACADEMICA 

 

Foi-me conferido grau médio no curso de Estradas no ano de 1992 pela Escola Técnica Federal do Pará. 

 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

 Locações topográficas de obra de construção civil (shopping Iguatemi, Belém-PA); 

 Locações e nivelamento do pátio de estacionamento de aeronaves do Aeroporto Internacional de 

Belém; 

 Levantamento de malhas para serviços de mineração de caulim; 

 Medições; locações e acompanhamento da construção da usina de caulim; 

 Poligonais eletrônicas com estação total; 

 Levantamento topográfico da faixa de domínio de estradas com extensão de aproximadamente 450km; 

 Acompanhamentos  topográficos de obras de drenagem; 

 Levantamentos topográficos de canais de macro-drenagem com estação total, 

 Cálculos, 

 Desenhos das plantas com curvas de nível, utilizando o sistema TopoGraph; 

 Coordenação de 8 equipes de topografia nos serviços de macro-drenagem de Belém-PA (retificações de 

canais, execuções de pontes, ruas, drenagem); 

 Calculos de projetos de Drenagem,Terraplenagem e Pavimentação de obras para prefeitura de Macapá-

AP; 

 Calculos de volumes, confecção de planilhas de medições para a Secretaria de Obras (SEMOSP) 

Prefeitura de Macapá-AP; 

 Fiscalização de obras de drenagem, terraplenagem e pavimentação para a Secretaria de Obras 

(SEMOSP) Prefeitura de Macapá-AP;  

 Execução de medições semanais em estrada de 6,00Km de extenção em Manaus para Petrobras; 

 Coordenação de 7 equipes nos serviços de abertura e levantamento de seções para a AngloGold Brasil, 

com extensão de 580Km no Município de Serra do Navio-AP; 

  Coordenação de 7 equipes nos serviços de abertura e levantamento de seções para Docegeo (Rio Doce 

Geologia e Mineração S.A.) nas áreas dos Projetos Cristalino e 118, num total de 320Km de extensão; 

  Coordenação de equipes para construção de estrada vicinal com 32Km de extensão, no município de 

Xinguara-PA; 

  Coordenação de equipe para locação da atual drenagem do campo do Estádio Olímpico do Mangueirão 

na Cidade Belém-PA; 

  Participou dos estudos Topográficos do Mineroduto de Paragominas para Barcarena num Total de 240 

Km de extensão. Estudos Topográficos do Platô Miltônia 3; 

  Supervisão dos Serviços Topográficos da Estrada de Acesso do Platô Miltônia 3; 

  Locação, Acompanhamento e Asbilt das Obras de Construção do Mineroduto de Bauxita, com extensão 

de 260Km, trecho Barcarena / Paragominas – PA; 

 Coordenação, desenhos(Perfil e planta com curva de nível) de levantamentos de Acesso dentro da area 

do platô de Bauxita em Paragominas; 

 Coordenação e desenhos de 07 equipes de topografia na area pesquisa de Bauxita em Paragominas; 



 Coordenação e desenhos da estrada de Acesso a serra dos Carajas em Parauapebas de extenção de 

50Km para melhorias de segurança; 

 Fiscalização de obras de estradas em Belem para projeto Ação Metropole executando desenhos, 

lançamento de grade, notas de serviço, seção tipo e medições de volumes; 

 Coordenação de 05 equipes para levantamento planialtimetrico cadastral,nivelamento geométrico e 

rastreio de marcos topográficos para determinação de coordenadas geográficas, na área destinada a 

ampliação do Patio de estocagem de minério de ferro no porto de São Luis-Ma; 

 Coordenação de 07 equipes no detalhamento do projeto Ferrovia Oeste Leste no trecho Rio São 

Francisco a Catité numa extenção de 168 Km executando poligonais, estaqueamento, nivelamento e 

seções transversais, além de cadastro de interferências como BR’s, BA’s,área de empréstimo, locação 

de furos e levantamento de áreas destinadas a bueiros. 

 As built de silos de grãos para a empresa CARGILL em Santarém Pa 

 Laudo de verticalidade de silos para a empresa CARGILL em Santarém Pa 

 Laudo de verticalidade de antenas de telefonia celular nos estados do Pará e Maranhão 

 Levantamento planialtimetrico da área da Cargill em Santarém Pa 

 Levantamento planialtimetrico da área da Cargill em Porto Velho Ro 

 Implantação, rastreio e processamento de 70 pontos GNSS na UHE de Tucuruí-Pa para Eletronorte 

 Implantação, rastreio e processamento de 50 pontos GNSS na UHE de Samuel Porto Velho para 

Eletronorte 

 Implantação, rastreio e processamento de 50 pontos GNSS na UHE de Curua Uma-Pa para Eletronorte 

 Nivelamento geométrico de 200Km na UHE de Tucuruí-Pa para Eletronorte 

 Nivelamento geométrico de 130Km na UHE de Samuel Porto Velho para Eletronorte 

 Nivelamento geométrico de 150Km na UHE de Curua Uma-Pa para Eletronorte 

 

 

 

INFORMAÇÕES ADICIONAIS 

 

Experiência nos seguintes equipamentos: 

Estações totais: Marca: Topcon, modelos: 212, 213, 226, 229 e 239. 

Teodolito eletrônico: Marca: Topcon, modelo: DT103 e 104.  

Aparelho nível: Marca: Wild, modelo: N2  

GPS:                             Marca: Topcon, modelo Hiper +, Hiper II e Hiper LITE 

Experiência em cálculos de cadernetas, poligonais, curva de nível, volume e Projetos de estrada 


		2019-09-13T08:54:08-0300
	ANTONIO LEOCADIO DOS SANTOS:90184556520
	Eu sou o autor deste documento


		2019-09-04T08:57:32-0300
	ALESSANDRA FREITAS DIAS:01527638219
	Eu sou o autor deste documento


		2019-09-04T09:00:42-0300
	MUNICIPIO DE SAO MIGUEL DO GUAMA:05193073000160
	Eu sou o autor deste documento




