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Institucional

Gestão de Processos e Projetos

Engenharia com Segurança e Sustentabilidade

Certificada nas Normas ISO 9001, ISO 
14001, OHSAS 18001, a ERG é uma empresa 
dinâmica e inovadora, com Gestão Integrada 
na área da Qualidade, Meio Ambiente e 
Saúde e Segurança do Trabalho, com foco em 
resultados sustentáveis. Sua robusta política 
de prevenção de acidentes, liderada pela 
Alta Direção da ERG ENGENHARIA, tornou 
a empresa referência na gestão de SST em 
áreas de mineração.
Essa cultura assegura um ambiente favorável 
à inovação,  mobilização para resultados e 
ganhos de produtividade.

Atuação | Consultoria, Projeto e 
Gerenciamento

Mercado | Mineração, Indústria, 
Infraestrutura e Meio Ambiente

Missão | Fornecer Soluções abrangentes 
e complementares de Engenharia e Meio 
Ambiente com Segurança e Sustentabilidade, 
gerando resultados planejados e contribuindo 
para um mundo melhor.

Valores | Saúde e Segurança do Trabalho, 
Compromisso com a Sustentabilidade, 
Inovação e Excelência, Confiabilidade.

Em 2013 a ERG Engenharia completou 25 anos, mantendo vivo o seu ideal de participar e contribuir 
com a construção de um mundo mais sustentável e o faz, efetivamente, através dos bons resultados 
dos seus trabalhos e do impacto positivo no desenvolvimento das pessoas com as quais se relaciona. 
Nossos relacionamentos comerciais são éticos e duradouros e baseiam-se na competência técnica, no 
fortalecimento de parcerias estratégicas com clientes, fornecedores e contratados além da busca constante 
pela inovação.

A ERG considera estratégico a maturidade dos processos e projetos   
internos para cumprimento de sua Missão e Visão de negócio, 
assegurando o padrão de Qualidade e Excelência empresarial, o 
cumprimento integral de todos os requisitos legais e contratuais, e 
os resultados planejados. 

Sistema Integrado de Gestão 

Conheça  mais sobre a ERG e os outros programas em 
nosso site: www.ergbh.com.br
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MineraçãoMineração

Mineração com soluções integradas 
e sinergia com o cliente

A ERG ENGENHARIA com 25 anos de experiência em engenharia consultiva, especializada no atendimento ao 
segmento de mineração e indústrias de transformação, trabalha de forma competitiva para elaborar soluções 
personalizadas, agregando os seguintes valores no relacionamento com nossos clientes:         

Valores Sustentáveis

Agilidade e alinhamento com os valores e metas do cliente, 
apresentando índices de excelência em suas auditorias;
Sistema Integrado de Gestão com melhoria contínua e 
manutenção dos indicadores dos clientes;
Sistema Integrado de Gestão aplicado ao gerenciamento 
dos contratos resultando no rigoroso cumprimento de 
SLAs  e auditorias de "compliance";
Práticas efetivas de sustentabilidade com resultados 
reconhecidos e envolvimento com seus programas 
socioambientais;
Atitude preventiva de acidentes no setor de mineração, o 
que se reflete diretamente na produtividade do cliente; 
Redução e Controle dos  impactos, riscos e passivos 
ambientais e ocupacionais.

Valores Técnicos

Comodidade em função do amplo portfólio de serviços e 
apoio à gestão da rotina de operação do cliente, com redução 
de equipes indiretas em seus sites;

Velocidade e qualidade nas mobilizações conforme políticas 
do cliente;

Planejamento e gestão dos projetos e serviços garantindo a 
rastreabilidade e privacidade das informações de nossos 
clientes;

Precisão da informação para tomada de decisão, com uso de 
novas tecnologias;

Otimização de recursos, propostas inovadoras para ganho de 
produtividade;

Equipe preparada para apresentar soluções diante dos novos 
desafios do cliente;

Melhor relação custo-benefício com soluções inovadoras e 
sustentáveis a partir de uma gestão econômica e financeira 
baseada nas melhores práticas de mercado.

Consulte nosso portfólio completo 
e os cases de sucesso: www.ergbh.com.br 

Serviços de engenharia e meio ambiente de apoio à 
gestão de rotina na mineração;

Gerenciamento e supervisão de obras;

Consultoria, elaboração e implantação de projetos 
ambientais (ergambiental);

Programas de educação ambiental e de 
responsabilidade socioambiental;

Projetos de infraestrutura, utilidades e de atendimento 
a condicionantes ambientais e condições inseguras;

Projetos de dutos (lamoduto, mineroduto e adutora);

Monitoramento de barragens e taludes instáveis;

Batimetria em reservatórios de disposição de rejeitos;

Auditoria de ativos, insumos e sucata com tecnologia 
de escaneamento a laser;

Cadastros georreferenciados com tecnologia a laser;

Escaneamento a laser para 
planejamento geológico de 
lavra e projeto de drenagem 
de cavas;

Regularização fundiária e 
mediação com superficiários;

Serviços de topografia 
avançada e geociências 
aplicadas.

Portfólio

engenharia
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As Built e modelagem 3D de fachadas;
Controle e acompanhamento de volume 3D de 
terraplenagem; 
Acompanhamento 3D de desmonte de corpos 
rochosos;
Levantamento 3D móvel de estradas e ferrovias;
Levantamento 3D de pilhas de minério, insumos e 
sucatas;
Levantamento 3D para atualização, estabilidade e 
drenagem de minas;
Levantamento 3D  de rodovias e ferrovias;
Levantamento 3D de túneis e cavas subterrâneas;
Levantamento 3D aéreo tripulado e VANT em áreas 
de grande extensões;
Levantamento 3D de linhas de transmissão;
Levantamento topobatimétrico não tripulado em 
reservatórios e barragens e pequenas unidades 
hidrelétricas;

Novas TecnologiasNovas Tecnologias

Enxergar longe não é privilégio.
É Tecnologia.

A ERG Engenharia é uma empresa que investe em equipamentos e recursos tecnológicos que garantem segurança, 
redução de custos, velocidade  e qualidade dos processos em vários setores da engenharia, conforme a 
necessidade do cliente.

Segmentos de mercado

Consulte nosso portfólio completo 
e os cases de sucesso:  www.ergbh.com.br

Portfólio

Valores Técnicos

Grande quantidade de informações coletadas em 
curto tempo;
Sensor ativo usando medição remota, garantindo  a 
segurança de todos os envolvidos;  
Ganho na precisão e qualidade das informações 
levantadas;
Agilidade na geração do produto final;
Alta produtividade para grandes áreas de 
mapeamento;
Sobreposição de informações e geração de dados 
inteligentes;
As Built para obras de engenharia com rapidez e 
grande precisão;
Grande ganho em segurança e precisão de dados;
Banco de dados inteligente, georeferenciado, com 
fácil rastreabilidade apoiado por software GIS.

Georeferenciamento de 
imóveis rurais;
Geoprocessamento de 
cidades para a criação e 
atualização de plano 
diretor;
Monitoramento de  
estabilidade de encostas 
e barragens;
 

Mineração;
Rodovias e Ferrovias;
Portos e Aeroportos;
Siderurgia; 
Barragens e reservatórios;
Agronegócio;
Sistemas de Gasodutos, Minerodutos e Adutoras;
Saneamento e Infraestrutura Urbana;
Hidrelétricas e Linhas de Transmissão;
Patrimônio Histórico e Cultural.

engenharia

R

erg@ergbh.com.br - (31) 2138 4700
www.ergbh.com.br R

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

R

 ÀS PO ET SIE SP OS AE S

R

S AMBE IÕ ENÇ TU AL IO S

S



Consulte nosso portfólio completo 
e os cases de sucesso: www.ergbh.com.br 

Meio AmbienteMeio Ambiente

Com serviços de Consultoria Ambiental, 
a ERG reforça e dissemina o conceito de sustentabilidade

A ERG Engenharia com 25 anos de experiência  em engenharia consultiva, especializada no atendimento ao 
segmento de Meio Ambiente e Programas  Socioambientais, garante soluções e resultados para seus clientes, com 
as seguintes práticas:

Valores Técnicos

Elaboração e implementação de 
Programas de Educação Ambiental 
(PEA);

Elaboração e implementação de 
Programas de Trabalho Técnico 
Social (PTTS);

Elaboração e execução de (PRAD) 
Recuperação de Áreas Degradadas;

PortfólioSegmentos de mercado

Mineração;
Rodovias e Ferrovias;
Portos e Aeroportos;
Siderurgia;
Barragens e Reservatórios;
Agronegócio;
Sistemas de Gasodutos, Minerodutos e Adutoras;
Saneamento e Infraestrutura Urbana
Hidrelétricas  e Linhas de transmissão;
Construção Civil.

Antecipação às exigências legais a fim de reduzir custos e 
ampliar resultados;
Alinhamento com as expectativas e princípios do cliente;
Gestão de informação para a tomada de decisões  
estratégicas para os  negócios;
Acompanhamento contínuo e sistêmico dos processos em 
andamento;
Desenvolvimento de Software de Gestão Ambiental para 
controle de processos de licenciamento e atendimento a 
condicionantes;
Articulação de conhecimentos técnicos, interdisciplinares/ 
transversais, contextualizados e significativos, contribuindo 
positivamente para ações sustentáveis;
Acompanhamento, monitoramento e avaliação de 
programas, projetos e atividades desenvolvidos pela equipe 
de forma comprometida com responsabilidade social e 
respeito ao meio ambiente;
Produção de materiais didáticos personalizados;

Elaboração de estudos e relatórios ambientais: EIA/RIMA, 
RCA/PCA, RADA, EVA, PRTF, EIV, RIC, PBA, outorga e 
outros;

Estudo de viabilidade e de impacto ambiental;
Averbação de reserva legal e inventário ambiental 

Plano diretor ambiental;

Plano de gestão/manejo e demarcação de áreas de 
proteção ambiental;

Elaboração e execução de Programas de Salvamento, 
Resgate e Monitoramento de Fauna (entomofauna,  
erpetofauna, avifauna, quiropterofauna, mastofauna, 
ictiofauna)

Elaboração e execução de Programas de Salvamento, 
Resgate e Monitoramento de flora;

Programa limnologia e qualidade de água;

Monitoramento ambiental (ar, água, vibração, ruído);

Capacitação e Implantação de tecnologias sociais (fossa 
séptica ecológica, captação de água de chuva, aquecedor 
solar ecológico);

Gestão ambiental de empreendimentos (SGI, auditoria 
Ambiental 14001, atendimento a condicionantes, requisitos 
legais, desenvolvimento de treinamento);

Estudos socioambientais;

Programa de controle da Ictiofauna;

engenharia
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Infraestrutura

Tecnologia aplicada e conhecimento científico para soluções 
sustentáveis. Engenharia para a vida é o que nos move.

O setor de infraestrutura da ERG Engenharia oferece serviços e soluções abrangentes que vão desde projetos e 
consultorias especializadas até o gerenciamento e fiscalização completa da implantação de empreendimentos, 
sempre com foco  na obtenção dos resultados planejados, com segurança técnica, operacional e socioambiental.

Valores Técnicos

Engenharia Rodoviária de Melhoramentos e 
Pavimentação;

Supervisão Ambiental de Obras Rodoviárias de 
Melhoria e Pavimentação;

Gerenciamento, Supervisão e apoio técnico para 
implantação de qualquer tipo de empreendimento;

Projetos Executivos para Readequações civis e 
ambientais;

Projetos executivos de abastecimento de água, 
esgotamento sanitário, drenagem urbana e resíduos 
sólidos;

Projeto Executivo de Tratamento de Efluentes 
Industriais;

Regularização fundiária e Requalificação Urbana;

Levantamento 3D móvel de estradas e ferrovias;

PortfólioSegmentos de mercado

Infraestrutura

Projetos de Unidades 
Industriais;

Projetos de Distritos 
Industriais;

Projetos de Loteamentos 
Urbanos;

PBSA - Plano Básico de 
Saneamento Ambiental;

Plano de Mobilidade 
Urbana.

Mineração;
Rodovias e Ferrovias;
Portos e Aeroportos;
Siderurgia; 
Barragens e reservatórios;
Agronegócio;
Sistemas de Gasodutos, Minerodutos e Adutoras;
Saneamento e Infraestrutura Urbana;
Hidrelétricas e Linhas de Transmissão;
Patrimônio Histórico e Cultural.

Desenvolvimento de Soluções em Engenharia para 
Elaboração de Projetos, garantindo otimização de 
recursos;
Controle do cronograma físico-financeiro através de 
sistema próprio;
Elaboração de estudos técnicos e análises de viabilidade 
com foco no atendimento de requisitos de organismos 
financeiros nacionais e internacionais;
Dimensionamento correto de consultores especializados, 
empresas parceiras e fornecedores de bens e serviços;
Eficiência na fiscalização e supervisão de obras com 
equipe especializada;
Integração entre projetos e execução, garantindo a 
correta implantação do empreendimento;
Treinamento e atualização constante do corpo técnico 
através de eventos internos e externos;
Coordenação de compatibilização de projetos e manuais, 
assegurando a qualidade e segurança do 
empreendimento.

Consulte nosso portfólio completo 
e os cases de sucesso: www.ergbh.com.br 
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A participação de destaque da ERG em projetos rodoviários é recorrente, porém já soma mais de 500km de rodovias 
projetadas. A empresa disponibiliza serviços técnicos especializados na área de engenharia e Meio ambiente com o melhor 
custo benefício para o cliente, agregando valor e inovações tecnológicas nesta prestação de serviço, com ganhos de 
produtividade e rigor no cumprimento dos requisitos contratuais ( qualidade e prazo). 

Valores Técnicos

DER | Projeto: Engenharia Rodoviária de 
Melhoramentos e Pavimentação; 

Concessionária INVEPAR  Via 040, com extensão 940 
KM:
Ÿ Cadastramento Técnico das obras de drenagem 
superficial e sistemas elétricos;
Ÿ Projeto de adequação da sinalização vertical;
Ÿ Elaboração de Relatório de Controle Ambiental para 
obras de duplicação.

Concessionária Nascentes das Gerais - MG-050:
Ÿ Projeto Executivo de 7 Bases Operacionais: postos 
de pesagem, pedágio, posto de bombeiros e 
atendimento ao usuário, primeira PPP na área 
rodoviária;
Ÿ  Elaboração dos projetos executivos para 
implantação dos acostamentos rodoviários.

Rodovia BR-381 - Projeto de implantação e Manejo.

Supervisão das obras de engenharia para implantação 
de adequações de traçado e pavimentação de 129 Km.

Resgate de passivos ambientais da malha rodoviária de 
Minas Gerais, incluindo o diagnóstico, soluções de 
recuperação e monitoramento, além de 
acompanhamento junto aos orgãos de Fiscalização 
Ambiental para o DER/MG.

Portfólio

Consulte nosso portfólio completo 
e os cases de sucesso: www.ergbh.com.br 

Serviços técnicos de cadastramento rodoviário dos trechos 
de concessão rodoviária  em atendimento às normas da 
ANTT, e projetos de adequações.

Gerenciamento Ambiental das obras de recuperação/ 
adequação /intervenção na malha.

Projetos executivos de Engenharia:
Ÿ Projetos de adequações do sistema de drenagem 
superficial;
Ÿ Postos de pesagem e de pedágio;
Ÿ Bases de Corpo de Bombeiros;
Ÿ Pontos de atendimento ao Usuário;
Ÿ Projetos de adequações e intervenções em trechos da 
rodovia ( geometria, terraplanagem e pavimentação);
Ÿ Projetos de pontes e viadutos;
Ÿ Projetos de adequação da sinalização vertical e 
estatigráfica.

Gerenciamento de Engenharia durante a execução das 
obras de recuperação e adequação rodoviária:
Ÿ Gerenciamento e/ou Supervisão Técnica das obras de 
adequações, melhorias e duplicação de faixa de tráfego;
Ÿ Controle de qualidade de compactação de aterros e 
pavimentação;
Ÿ Controle de qualidade do concreto aplicado na construção 
das obras de arte especiais;
Ÿ Acompanhamento de medição de terraplanagem com uso 
de escanner a laser terrestre fixo.

 
Aquisição de nuvem de pontos através do Scaneamento 3D 
Dinâmico.

Aquisição de Ortofoto e MDS através de VANT.

Gerenciamento de Engenharia e Meio Ambiente

em projetos e obras rodoviárias

Gerenciamento de Engenharia e Meio Ambiente

em projetos e obras rodoviárias

Engenharia RodoviáriaEngenharia Rodoviária

Levantamento VANT

Levantamento Laser Scanner 3D

engenharia
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BATIMETRIA BATIMETRIA

A ERG Engenharia dispõe de tecnologias avançadas para realização de batimetria. O Coden Hydrographic é um 
barco compacto não tripulado e rádio controlado. Sua aplicação básica é a batimetria. Com este equipamento o 
cliente se beneficia com a medição da profundidade dos reservatórios e barragens num período de tempo curto 
e com alto nível de segurança dos técnicos envolvidos no levantamento topográfico.

Consulte nosso portfólio completo 
e os cases de sucesso:  www.ergbh.com.br

tecnologia

Segmentos de Mercado

Mineração;

Centrais Hidrelétricas;

Portos;

Infraestrutura rodoviária.

Precisão necessária ao seu alcance

Aplicações

Portfólio

Samarco Ubu - Batrimetria de Bacia de Polpa - 
Levantamento de Volume de assoreado e Volume de 
Água.
Barragem Norte - Levantamento de Volume de 
assoreado e Volume de Água.
Samarco Germano - Barragem Santarem - Levanta-
mento de Volume de assoreado e Volume de Água.
Samarco Unidade de Bombeamento Matipó - 
Levantamento de Volume de assoreado e Volume de 
Água. 
Novelis - Barragem Santa Tereza - Levantamento de 
Volume de assoreado e Volume  e Atualização de cota x 
área x volume - Conforme Termo de Referência - ANA.
Anglo American - Unidade Catalão - Levantamento 
de Volume de assoreado e Volume de Água.
Mirabela - Unidade Bahia - Levantamento de Volume 
de assoreado e Volume de Água.
Novelis - Barragem de Rejeito Marzagão - 
Levantamento de Volume de assoreado e Volume de 
Água e Atualização de cota x área x volume - 
Conforme Termo de Referência - ANA.
Consórcio Candonga - UHE RISOLETA NEVES - 
Levantamento de Volume de assoreado e Volume de 
Água e Atualização de cota x área x volume - 
Conforme Termo de Referência - ANA.
DER - Contorno de Unaí - Topobatimetria do Rio Unai 
- Levantamento topográfico do leito do Rio Unai;
GOLDER ASSOCIATES - Topobatimetria dos Rios do 
Carmo e Gualaxo do Norte

Batimetria de Reservatórios;

Batimetria de Rios e Lagos;

Batimetria de Barragens;

Batimetria de Centrais Hidrelétricas

Batimetria de Bacias de Polpa.
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LASER INDUSTRIAL 
E MODELAGEM 3D

O que é o Laser Industrial

Consulte nosso portfólio completo 
e os cases de sucesso: www.ergbh.com.br 

Vantagens

– Redução no acesso de áreas de potencial de risco;
– Considerável diminuição de equipes de campo;
– Fácil e rápida captura de dados;
– Captura da integridade das cenas críticas;
– Redução no tempo de elaboração de projeto;
– Levantamento de áreas restritas;
– Rico detalhamento dos dados de entregas;
– Grande precisão dos dados;
– Redução do risco operacional e do tempo de 
parada;
- Orçamento planejado dos materiais e 
equipamentos.

3D Laser Scanner é uma tecnologia que permite a obtenção de nuvens de pontos a partir da varredura das 
superfícies dos objetos por feixes de raios múltiplos de laser, empregando aparatos específicos, permitindo a 
captura automática de grande quantidade de dados em curto espaço de tempo.

Segmentos de mercado

Mineração;

Siderurgias;

Metalurgia;

Portos;

Construção Civil;

Scaneamento e modelagem 3D

Aplicações

– As-built 3D para atualização de documentações 2D e 
3D;
– Elaboração de modelos  2D para fabricação de 
mecânica;
– Visualização 3D para a facilidade  de estudos de 
viabilidade de novos projetos;
– Verificação e eliminação de interferência de tubulações 
ou estruturas;
– Simulação de montagem utilizando os modelos 3D;
– Verificação dimensional dos spools fabricados.

Aeroportos;

Rodovias.

engenharia
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LASER INDUSTRIAL 
E MODELAGEM 3D

As aplicações do VANT e suas vantagens para o agronegócio:

1 - Detecção de índice de biomassa:
Analise das condições gerais da cultura conduzindo à um 
aumento da produtividade.

2 –Levantamento de áreas potencialmente afetadas  por 
pragas e Nematóides:
Permite detectar a quantidade exata de pragas, muito antes 
delas se alastrarem pelas plantações.

3 –Detecção de falhas em linha de plantio: 
Identifica o exato índice das Falhas de Plantio em crescimento, 
para ação corretiva de “Replantio” e /ou Monitoramento da 
Qualidade em rápida escala de tempo.

4 – Medição de área e Levantamento Topográfico de grandes 
extensões:
Permite em curta escala de tempo a medição de áreas, além 
de levantamento planilatimétrico para cálculo de inclinação do 

terreno, escoamento superficial para melhor manejo e 
planejamento do plantio. 

6 – Mapeamentos de  Áreas de Proteção Permanente 
(APP’S);
Mapeamentos rápido de APP’s de cursos d’ água, nascentes, 
espelhos d’ água, brejos, declividade e topo de morro. 

7–Levantamento Topográfico para Recuperação de Áreas 
Degradadas:
Levantamento topográfico rápido e detalhado da área 
degradada, antes, durante e depois de sua recuperação, 
possibilitando o acompanhamento e supervisão do projeto.

8 – Contagem e Rastreio de criações; Ex: Gado:
Permite a contagem e rastreio de gado de forma rápida sem 
necessidade da presença de busca em campo.

GEOTECNOLOGIA APLICADA 
AO AGRONEGÓCIO 

Atuações e produtos gerados
 pela ERG Engenharia 

1 – Lavoura de Café – EMBRAPA – São Carlos- SP; 
2 – Lavoura de Citros – EMBRAPA – São Carlos - SP;
3 – Lavoura de Milho – Araí de Minas – MG;  
4 – Lavoura de Feijão – Araí de Minas – MG; 
5 – Lavoura de Cana – Mirassol - SP; 
6 – Plantação de Eucalipto – Capelinha – MG;
7 – Recuperação de Área Degradada – Itabirito – MG;
8 – Mapeamento de APP’s em Fazendas – Mariana – 
MG;

Consulte nosso portfólio completo 
e os cases de sucesso: www.ergbh.com.br 
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LASER INDUSTRIAL 
E MODELAGEM 3D

As aplicações do VANT e suas vantagens para o agronegócio:

1 - Detecção de índice de biomassa:
Analise das condições gerais da cultura conduzindo à um 
aumento da produtividade.

2 –Levantamento de áreas potencialmente afetadas  por 
pragas e Nematóides:
Permite detectar a quantidade exata de pragas, muito antes 
delas se alastrarem pelas plantações.

3 –Detecção de falhas em linha de plantio: 
Identifica o exato índice das Falhas de Plantio em crescimento, 
para ação corretiva de “Replantio” e /ou Monitoramento da 
Qualidade em rápida escala de tempo.

4 – Medição de área e Levantamento Topográfico de grandes 
extensões:
Permite em curta escala de tempo a medição de áreas, além 
de levantamento planilatimétrico para cálculo de inclinação do 

terreno, escoamento superficial para melhor manejo e 
planejamento do plantio. 

6 – Mapeamentos de  Áreas de Proteção Permanente 
(APP’S);
Mapeamentos rápido de APP’s de cursos d’ água, nascentes, 
espelhos d’ água, brejos, declividade e topo de morro. 

7–Levantamento Topográfico para Recuperação de Áreas 
Degradadas:
Levantamento topográfico rápido e detalhado da área 
degradada, antes, durante e depois de sua recuperação, 
possibilitando o acompanhamento e supervisão do projeto.

8 – Contagem e Rastreio de criações; Ex: Gado:
Permite a contagem e rastreio de gado de forma rápida sem 
necessidade da presença de busca em campo.

Atuações e produtos gerados 
pela ERG Engenharia 

1 – Lavoura de Café – EMBRAPA – São Carlos- SP; 
2 – Lavoura de Citros – EMBRAPA – São Carlos - SP;
3 – Lavoura de Milho – Araí de Minas – MG;  
4 – Lavoura de Feijão – Araí de Minas – MG; 
5 – Lavoura de Cana – Mirassol - SP; 
6 – Plantação de Eucalipto – Capelinha – MG;
7 – Recuperação de Área Degradada – Itabirito – MG;
8 – Mapeamento de APP’s em Fazendas – Mariana – 
MG;

Levantamento de áreas potencialmente 
afetadas  por pragas e Nematóides

Consulte nosso portfólio completo 
e os cases de sucesso: www.ergbh.com.br 
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Segmento de Mercado

Mineração;
Portos;
Plantas Petroquímicas;
Siderurgia;
Construção Civil;
Agronegócio;
Gasodutos, Minerodutos e Adutoras;
Centrais Hidroelétricas.

Aplicações

Consulte nosso portfólio completo 
e os cases de sucesso: www.ergbh.com.br 

Realização de Alinhamento, Nivelamento de Precisão 
com elaboração de Relatórios Topográficos Diagnósticos 
utilizando profissionais e equipamentos especializados 
em:
 Discos de Resfriamento (Pelotização);
 Silos de Estocagem e Secagem;
 Estocadoras e Retomadoras;
 Espessadores de lama;
 Moinhos de Bola;
 Britadores e Peneiras;
 Tubulações;
 Trilhos, Eixos e Mancais;
 Motores.

tecnologia

TOPOGRAFIA INDUSTRIAL
Topografia de Precisão para Obras Civis e Montagens em Ambientes Industriais

engenharia

R

Portifólio

Ao longo de sua história, a ERG Engenharia desenvolveu um portfólio abrangente para atender com 
comodidade, segurança e qualidade a maior gama possível de demandas de seus clientes. Uma destas vertentes 
é a Topografia de Precisão para Obras Civis e Montagens em Ambientes Industriais, extremamente necessária 
para atividades de Paradas de Usinas.

VALE S/A – Complexo de Tubarão e Fábrica
Topografia de precisão com atendimento as Paradas de 
Manutenção e os mais diversos fins dentro das Usinas de 
Pelotização e Porto– 2014 a 2017.

USIMINAS S/A – Unidade Ipatinga - MG
Atendimento diário de demandas topográficas 
em ambiente industrial num contrato de rotina – 
2014 a 2019.

SAMARCO MINERAÇÃO S/A 
Ÿ Germano e Ubú  |  Atendimento a todas as demandas 

nas unidades  desde 1992 até 2016.
Ÿ Implantação da 2ª e 3ª Plantas de Beneficiamento 

P3P e P4P | Fiscalização topografia de montagem 
eletromecânica Industrial, transportadores de 
ligação e adutora – 2006 – 2014.

GERDAU AÇOS LONGOS S/A – Divinópolis/MG
Acompanhamento de Parada de Usina com foco em 
troca de equipamentos, diagnóstico topográfico e 
acompanhamento de manutenção – 2016.

ANGLO AMERICAN FOSFATOS – Catalão - GO
Fiscalização topográfica de obras de Montagem 
Eletromecânica – 2012 a 2015.

R

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO

ISO 9001
ISO 14001
OHSAS 18001

R

 ÀS PO ET SIE SP O

S AE S

R

S AMBE IÕ ENÇ TU AL IO S

S



LEVANTAMENTO AÉREO (VANT)LEVANTAMENTO AÉREO (VANT)

O Sistema VANT trata-se de um aeromodelo (não tripulado) capaz de realizar levantamentos aéreos a partir da 
captura de imagens e vídeos de alta resolução, com registro das coordenadas geográficas individuais. 

Como funciona o VANT

Consulte nosso portfólio completo 
e os cases de sucesso: www.ergbh.com.br 

Principais Características

Fácil transporte; 
Fácil operação; 
Não requer mão-de-obra especializada; 
Geração de produtos georreferenciados tais 
como: ortofotos, nuvem de pontos e modelos 
digitais de superfície com altíssima qualidade em 
tempo reduzido.

Eles podem voar por controle remoto ou de forma autônoma com a ajuda do nosso sistema de navegação GPS 
Waypoint. Graças aos AAHRS únicos (altitude, Atitude e Sistema de Referência posição), mesmo pilotos inexperientes 
podem aprender a pilotar o avião em um tempo muito curto. Normalmente, um piloto iniciante é capaz de controlar 
todas as questões do vôo após menos de uma hora de formação.

Segmentos de mercado

Mineração; 
Agricultura; 
Obras de Engenharia;
Meio Ambiente;
Topografia; 
Levantamento Florestal;
Linhas de Transmissão de Energia.

engenharia
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A história da ERG Engenharia fala de ousadia, de inovação, de parcerias que deram certo. Fala de 
relações duradouras e de colaboração mútua entre empresas que agregam valor ao nosso próprio 
desenvolvimento. Nosso sucesso é decorrente do sucesso dos nossos clientes, por isso nos 
orgulhamos em atender empresas reconhecidamente de vanguarda e competitivas, o que atesta 
a nossa própria excelência e comprova nosso alinhamento com os valores, objetivos e metas de 
nossos clientes.

Clientes
A história da ERG Engenharia fala de ousadia, 

de inovação, de parcerias que deram certo.
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