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COM UMA EQUIPE EXPERIENTE E VERSÁTIL A CASTRO VALLE 
DESENVOLVE OS MELHORES PROJETOS E SOLUÇÕES EM TODAS AS 

ÁREAS EM QUE ATUA.

SERVIÇOS

PROJETOS E 
CONSULTORIA

Experiência e conhecimento 
técnico são competências 

fundamentais para a 
elaboração de projetos 

inteligentes que na prática 
traduzem as melhores 

soluções para os nossos 
clientes.

CONSTRUÇÃO E 
INCORPORAÇÃO

Ser o condutor de 
um empreendimento 

imobiliário exige 
conhecimento 

multidisciplinar para liderar 
e ter sucesso nas diversas 
frentes que este negócio 

exige.

REFORMA E 
MANUTENÇÃO PREDIAL

Reformar exige 
Planejamento e Controle, 

características que 
moldaram a formação de 

nosso corpo técnico.

RECUPERAÇÃO DE 
PISOS DE CONCRETO

Tecnologia que exige o 
cumprimento rigoroso 

de cada etapa. Uma vez 
definida a solução que 

melhor se adequa à cada 
situação, o resultado 

sempre é surpreendente 
aos olhos de nossos 

clientes.
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Fundada em Brasília-DF no ano de 2004, a Castro Valle 
Engenharia iniciou suas atividades com o objetivo de prestar 
serviços de engenharia e construção que se destacassem pelo 
profissionalismo e comprometimento com os seus Clientes.

Entre os anos de 2005 e 2010, a empresa atuou em 
projetos hidráulicos e execução de obras individualização 
de hidrômetros em apartamentos, chegando ao número 
expressivo de 1.000 unidades individualizadas neste período.

Em 2010, a organização diversifica suas atividades e 
ingressa no mercado imobiliário de residências, construindo e 
incorporando Condomínios Fechados. Um passo significativo 
no amadurecimento da empresa.

A partir de 2012, as obras de Reforma e Manutenção 
Predial passam a ser mais frequentes destacando-se as 
obras de revitalização de fachadas e pilotis nos mais diversos 
tipos de revestimentos.

No ano de 2015, surge um novo desafio, a recuperação de 
pisos de concreto desgastados. A Castro Valle Engenharia investiu 
em equipamentos e treinamento de sua equipe para oferecer os 
serviços de aplicação de RAD (Revestimentos de Alto Desempenho), 
produtos químicos de alta performance e tecnologia para serem 
utilizados nos mais variados segmentos tais como: garagens de 
shoppings e edifícios, indústrias e residências.

Desde o início de suas atividades a Castro Valle vem 
ampliando seu campo de atuação. Visando propor as melhores 
soluções. O investimento em tecnologia e capacitação precisa 
ser permanente e com o tempo isso tem se traduzido em 
qualidade e eficiência.

Atualmente a empresa presta serviços nas áreas de projeto, 
consultoria, construção, incorporação, reformas e manutenções 
prediais para condomínios, empresas e particulares.

A VERSATILIDADE DA CASTRO VALLE SE TRADUZ EM CAPACIDADE DE SUPERAR 
OS DESAFIOS E ATENDER ÀS MAIS DIVERSAS OBRAS.

CONHEÇA ALGUMAS OBRAS

Revitalização de Fachadas 
Condomínio Rio de Janeiro - Taguatinga/DF

QUEM SOMOS

Reforma de Pilotis e Guarita
SQN 305 Bloco J - Brasília/DF

Reforma: Sala de Lutas 
Residencial Via Club - Águas Claras/DF

CONHEÇA ALGUMAS OBRAS

Recuperação de Pisos e Pintura Epóxi
SQS 307 Bloco I - Brasília/DF

Impermeabilização 
SQN 305 Bloco C - Brasília/DF

 Construção e Incorporação
Residencial Villa Bela - Águas Lindas/GO

Reforma de Spa, Sauna e Banheiros. 
Residencial Via Club - Águas Claras/DF

Reforma: Salão de Festas
SQN 305 Bloco J - Brasília/DF
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