


Missão

Oferecer soluções de geoinformação e ambiente 
completas e confiáveis.

Visão

Ser uma empresa referência pela capacidade de 
atender às demandas com alta qualidade técnica, 
eficiência e cumprimento de prazos, tendo o diálogo 
e proximidade com os clientes como diferencial de 
mercado.

Valores

§ Honestidade e Ética nas relações interpessoais; 

§ Presteza e Agilidade na execução de serviços; 

§ Evolução e Aprimoramento constantes na busca 
de conhecimento; 

§ Serenidade, Coragem e Sabedoria na busca pelo 
desenvolvimento social, econômico e ambiental.

 A Empresa 

Quem somos

Formada e dirigida por uma equipe com vasta experiência, a empresa também conta 
com uma gama de profissionais parceiros para execução de projetos e serviços de 
forma completa, atendendo todo território nacional.

Localizada em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha, a Atagon é uma empresa especializada 
em serviços ambientais e cartográficos. Nosso foco está na qualidade e segurança no 
desenvolvimento de projetos.

Atagon Geoinformação e Ambiente LTDA
CNPJ: 38.625.577/0001-61

Bairro Medianeira, Caxias do Sul - RS - CEP 95010-520

Rua Nossa Senhora Aparecida, 680 - Térreo

CRBio: 001210-03/2020

CREA: RS247938 
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Equipe Diretiva

Graduado pela Universidade de Caxias do Sul 
(UCS), possui experiência profissional em 
cartografia, geoprocessamento, mapeamento 
aéreo com drones, desenvolvimento de bases SIG 
- Sistemas de Informações Geográficas, 
desenvolvimento e implantação de Sistemas 
WebGIS, licenciamento ambiental, participação 
em EIA/RIMA's, consultoria técnica ambiental em 
diversos segmentos, entre outros. 

Luan Carlos Tomé dos Reis
Diretor / Geógrafo 

Graduado pela Universidade de Caxias do Sul 
(UCS) e Especialista em Avaliação de Impactos e 
Recuperação Ambiental pela Universidade do Vale 
do Taquari (UNIVATES), possui experiência 
profissional em educação e licenciamento 
ambiental, elaboração de laudos de cobertura 
vegetal, laudos e monitoramentos de fauna, 
elaboração/execução/monitoramento de Projetos 
de Reposição Florestal Obrigatória (PRFO) e de 
Projetos de Recuperação de Áreas Degradadas 
(PRAD), participação em EIA/RIMA's e execução 
de consultoria ambiental em diversos segmentos.

Marcos José Rodrigues
Diretor / Biólogo

Graduado pela Universidade La Salle (Unilasalle), 
possui vasta experiência na área comercial pública 
e privada, com habilitações para certames, rotinas 
comerciais, administrativas e financeiras. Conta 
com experiência em elaboração e gestão de 
contratos ambientais e de engenharia, prospecção 
comercial, controle de atividades administrativas e 
operacionais.

Luis Fernando da Silva Chaves
Diretor / Administrador

 A Empresa 



Geoinformação

Imageamento aéreo com uso de RPA (drone)

Modelagem 3D de terreno

Atualização de dados volumétricos em áreas de mineração

Nossos serviços são voltados à geração de informações geoespaciais confiáveis e 
modernas. Sua utilização garante otimização de recursos humanos e financeiros por 
meio de uma base cartográfica de grande precisão.

Mapeamento aéreo com uso de Remotely Piloted Aircraft – RPA, popularmente 
conhecidos como drones, para geração de imagem ortorretificada atualizada da área 
de interesse, auxiliando nos estudos topográficos e ambientais.

Geração de Modelo Digital de Elevação (MDE) e Modelo Digital de Terreno (MDT) a 
partir de dados coletados em campo por meio de técnicas de topografia convencional e 
com uso de Remotely Piloted Aircraft - RPA.

Obtenção de dados altimétricos com uso de 
Remotely Piloted Aircraft - RPA para 
acompanhamento ágil e contínuo da(s) 
área(s) de extração mineral. É possí-
vel, ainda, obter alta precisão no 
cálculo de volumes contidos em 
pilhas de material estéril e de 
minério em estoque, com 
maior agilidade e precisão 
na coleta de dados em 
campo em compara-
ção às metodologias 
d e  t o p o g r a fi a 
convencional.

 Serviços 



Produção cartográfica

Sistema de Informações Geográficas Online - WEBGIS

Confecção de mapas, croquis e plantas. Atualização, elaboração e produção de bases 
cartográficas de precisão com uso de softwares GIS (Geographic Information System).

Desenvolvimento, implantação e manutenção de plataforma online de mapas e dados 
geográficos, facilitando a gestão fundiária pública e/ou privada.

Levantamento Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado (Topografia)

Execução de Levantamento Planialtimétrico Cadastral Georreferenciado de áreas 
urbanas e/ou rurais.

Retificação de Imóveis

Elaboração de estudos e documentações para retificação administrativa de imóveis 
rurais e urbanos.

Geoinformação

 Serviços 



Estudos e Projetos Ambientais

Estes serviços oferecem estudos e projetos completos, aplicáveis ao licenciamento de 
empreendimentos de urbanização, exploração de recursos naturais, geração de 
energia, entre outros.

Estudos ambientais
Elaboração de estudos ambientais especiais, como: EIA/RIMA - Estudo de Impacto 
Ambiental e Relatório de Impacto de Meio Ambiente, Planos e Projetos Ambientais, 
EAS - Estudo Ambiental Simplificado, RAS - Relatório Ambiental Simplificado, PCA - 
Plano de Controle Ambiental, RCA - Relatório de Controle Ambiental.

Prospecção e avaliação de áreas

Consultoria na busca de áreas ambientalmente viáveis para implantação de 
empreendimentos diversos e/ou uso para compensação ambiental.

Projeto e Monitoramento de Supressão Vegetal
Elaboração, execução e monitoramento de Projetos de Supressão Vegetal.

Laudos Técnicos
Elaboração de laudos técnicos de Flora, Fauna, Geologia, Geofísica, Meio 
Socioeconômico, Arqueológico e afins.

Licenciamento Ambiental
Obtenção de Licenciamento Ambiental (Licença Prévia - LP, Licença de Instalação -LI, 
Licença de Operação – LO) e monitoramento de licenças vigentes, junto aos órgãos 
ambientais competentes.

Estudos de viabilidade de ocupação
Avaliação ambiental completa de áreas potenciais para instalação de indústrias, 
loteamentos e condomínios residenciais e/ou industriais, PCH’s e CGH’s, áreas de 
mineração, entre outros.

 Serviços 



Estudos e Projetos Ambientais

Monitoramento e inspeções de áreas e estruturas com uso de RPA

Monitoramento de grandes áreas - sejam elas ocupadas ou não, lavouras e/ou 
florestas. Avaliação e inspeção de estruturas e obras civis.

Autos de Infração Ambiental
Consultoria para defesa e atendimento das solicitações do Autos de Infração diversos. 

Cadastro Ambiental Rural - CAR

Consultoria na elaboração do Cadastro Ambiental Rural.

Investigação de Passivos Ambientais

Análise e avaliação de áreas com risco potencial e/ou contaminação comprovada por 
substâncias nocivas ao ambiente e a saúde humana. 

Perícias Judiciais
Assessoria técnica e elaboração de laudos para perícias judiciais e ambientais. 

Projeto de Recuperação de Áreas Degradadas - PRAD

Elaboração, execução e monitoramento de Projetos de Recuperação de Áreas 
Degradadas - PRAD. 

Projeto de Reposição Florestal Obrigatória - PRFO
Elaboração, execução e monitoramento de Projetos de Reposição Florestal Obrigatória 
- PRFO.

 Serviços 



Rua Nossa Senhora Aparecida, 680 - térreo
Medianeira, Caxias do Sul/RS - 95010-520

atagon.com.br

contato@atagon.com.br

 (54) 3214-9403
  (54) 99712-2372
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