
Com uma estrutura ampla e trabalhando com equipamentos de alta tecnologia a ERG está preparada para atuar 
nos mais diversos projetos de Mineração, Engenharia Rodoviária, Saneamento, Infraestrutura Urbana e Meio 
Ambiente. Ao longo dos seus 30 anos, a empresa vem se modernizando, mantendo seu compromisso inicial, 
que é: propor soluções integradas e trabalhar com excelência na geração de resultados. 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.
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MISSÃO
Fornecer serviços de Engenharia, Meio Ambiente e 
Geotecnologias, com inovação, segurança e 
sustentabilidade, antecipando-se às demandas 
dos cl ientes e assegurando os resultados 
planejados para todas as partes envolvidas.

VISÃO
Ser reconhecida pelo mercado como empresa 
inovadora e comprometida com o foco de seus 
clientes.

VALORES
Inovação, excelência técnica, confiabilidade, 
sustentabilidade e integridade.

A ERG possui um Sistema Integrado de Gestão em 
Qualidade, Saúde e Segurança do Trabalho e Meio 
Ambiente, com foco em resultados sustentáveis. 
Investe continuamente na formação global de seus 
colaboradores, na constante inovação tecnológica 
dos processos, na otimização de custos e na 
prevenção de acidentes.

Identidade Gestão

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



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.

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
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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 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.
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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.

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

eo
Georeferenciamento B A T I M E T R I A

R

R

LEVANTAMENTO AÉREO NÃO TRIPULADO 

VANT
R

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO



Atividades Realizadas                           

'Instalação/manutenção de viveiro;

Instalação/manutenção de centro de triagem;

Instalação/manutenção de Recintos/Meliponário;

Instalação/manutenção de Clínica Veterinária em 
campo;

Resgate, inventariamento e monitoramento de flora;

Resgate, inventariamento e monitoramento de fauna 
(Avifauna, ictiofauna, mastofauna, herpetofauna,
entomofauna);

Afugentamentos/Capturas/Solturas de fauna;

Mapeamento dos pontos de captura e coleta e 
soltura;

Execução de Programa de Resgate  de Guildas e 
Salvamento de Germoplasma;

Recuperação Patrimônio Geológico;

RESGATE DE FAUNA E FLORA

Metodologia

A ERG Engenharia executa programa que tem objetivo de traçar diretrizes para a conservação de flora e fauna locais 
fornecendo subsídios para uma gestão adequada do Meio Ambiente. Além disso tem como objetivo controlar, mitigar e 
compensar os impactos ao meio biótico, por meio de estudos biogenéticos, estudos de sanidade populacional e primeiros 
socorros, maturação sexual, interesse comercial, afugentamento e resgate de fauna, inventariamento florístico, plantio de 
mudas, para atendimento as medidas de controle ambientais.

Construção de viveiros em áreas previamente 
escolhidos com infraestrutura de irrigação, sementeiras 
e caixas de enraizamento, área de preparado de 
substrato, área de triagem e ambulatório de primeiros 
socorros e recintos para diferentes grupos faunísticos;

Acompanhamento da supressão na frente de desmate;
Resgate de Ictiofauna – Vãos do vertedouro para 
controle de população de espécies nativos;

Resgate de flora contendo coleta de sementes, 
plântulas, epífitas, ripícolas entre outros;

Coleta e pré-identificação do material botânico;

Identificação geografia para mapeamento das áreas de 
captura e soltura;

Expedição de mudas para reintrodução;

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

eo
Georeferenciamento B A T I M E T R I A

R

R

LEVANTAMENTO AÉREO NÃO TRIPULADO 

VANT
R

SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO



Metodologia                      

Elaboração de Projeto Básico/Executivo
Ÿ Topografia com VANT e LaserScanner;
Ÿ Estudos hidrológicos com simulações;
Ÿ Estudos de flora local;
Ÿ Projetos completos.

Implantação (Estabilização e Revegetação)
Ÿ Terraplanagem (remoção de resíduos, 

reconformação de taludes, recuperação de 
erosões);

Ÿ Drenagem (construção de bacias de acumulação, 
leiras de proteção, contenções, 
dissipadores/extravasores);

Ÿ Preparo do topsoil e plantio (coveamento e 
hidrossemeadura de mix adequado);

Manutenção
Ÿ Irrigação, repasses de plantio e drenagens.

RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS

Resultados

A ERG Engenharia, realiza a recuperação ambiental de minas do complexo minerador da Magnesita Mineração S.A na 
Bahia. Ao todo já estabilizamos 15 áreas distintas, reestabelecendo o sistema de drenagem e flora local, através de serviços 
de terraplanagem, contenções e revestimento vegetal. Garantimos a solução completa, utilizando tecnologia de ponta 
para subsidiar a melhor solução. Para isso nossos levantamentos são realizados com VANT e laser scanner, além de 
utilizarmos softwares de simulação. 

Através destas intervenções foi  possível estabilizar 
as áreas antes degradas, oriundas de processos 
extratores ou erosivos, conferindo a correta 
drenagem e revestimento vegetal. Neste projeto 
foram realizados:

Ÿ Levantamento aéreo e laser: 60 Ha
Ÿ Área intervida: 15 Ha
Ÿ Remoção de resíduos: 5.000 m³
Ÿ Reconformação de taludes: 11.000 m²
Ÿ Execução de bacia de acumulação: 4.500 m² 
Ÿ Execução de leiras: 18.300 m² (6 km extensão) 
Ÿ Revegetação: 70.000 m²

Solução completa da recuperação de áreas exploradas, desde o 
projeto a implantação e manutenção
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Segmento de Mercado

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

Aplicações

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.

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

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.
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A ERG realizou estudo comparativo a fim de levantar dados obtidos com Topografia Convencional x 
Topografia a Laser, relacionando as vantagens e melhorias nos levantamentos de dados 
planialtimétricos de campo, tanto para as atualizações de mina, medição volumétrica de pilhas de 
produtos e insumos. Os resultados são claros, conforme comparação realizada em umas das nossas 
unidades de atuação, na qual foram realizados levantamentos através de topografia convencional e a 
laser em duas pilhas de formato, área de volumes diferentes, conforme a seguir:

TOPOGRAFIA AVANÇADA TOPOGRAFIA CONVENCIONALX

QUAL A DIFERENÇA?
TOPOGRAFIA CONVENCIONAL X TOPOGRAFIA A LASER

COMPARATIVO ENTRE AS  NUVENS DE PONTOS DOS LEVANTAMENTOS.

950 pts 18.915 pts

NUVEM DE PONTO – TOPOGRAFIA CONVENCIONAL NUVEM DE PONTO – TOPOGRAFIA A LASER

Nessa comparação, a equipe da topografia a laser foi 750% mais produtiva que a equipe da topografia 
convencional, aonde o resultado da topografia a laser obteve uma diferente de apenas 1% do volume produzido 
informado pelo cliente e a topografia convencional obteve uma diferença de 8%.
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A produtividade com a Topografia a Laser é de 485% maior que a convencional. Esse ganho 
de tempo, precisão e segurança é o grande diferencial entre as tecnologias, pois o controle do 
estoque é mais assertivo, em menos tempo e com um ganho enorme em segurança.

MODELO DIGITAL DA PILHA EM 3D PARA COMPARAÇÃO 
DAS IMPERFEIÇÕES E DETALHES DA PILHA

       MODELO 3D – TOPOGRAFIA CONVENCIONAL             MODELO 3D – TOPOGRAFIA A LASER

COMPARATIVO ENTRE AS  NUVENS DE PONTOS DOS LEVANTAMENTOS.

357 pts 1.257.915 pts

NUVEM DE PONTO – TOPOGRAFIA CONVENCIONAL NUVEM DE PONTO – TOPOGRAFIA A LASER

TOPOGRAFIA AVANÇADA TOPOGRAFIA CONVENCIONALX
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A batimetria é a medição da profundidade dos oceanos, lagos, rios, barragens e represas. É expressada 
cartograficamente por curvas batimétricas que unem pontos da mesma profundidade com equidistâncias 
verticais, semelhantes à curvas de nível topográficas. Basicamente o processo de batimetria tem como objetivo 
levantar a topografia do fundo de barragens e reservatórios. Com estes dados é possível verificar o 
assoreamento (sedimentos depositados no fundo), sua capacidade volumétrica e volume da massa d' água.

Precisão necessária ao seu alcance

Segmentos de Mercado

Mineração;

Centrais Hidrelétricas;

Portos;

Infraestrutura rodoviária;

Infraestrutura Ferroviária;

Siderurgia.

BATIMETRIA – TRIPULADA

Consiste na execução da batimetria por meio de 
equipamentos batimétricos acoplados em uma embarcação 
tripulada e conduzida por técnicos capacitados e habilitados. 
Esse método de batimetria e indicada para levantamento de 
áreas de grandes extensões.

BATIMETRIA – BARCO NÃO TRIPULADO

A ERG Engenharia também dispõe de tecnologias 
avançadas para realização de batimetria sem tripulação 
embarcada. O Ecobatímetro não tripulado é um barco 
compacto conduzido via rádio controlado remotamente. 
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.

Atuação

Batimetria de Reservatórios;

Batimetria de Rios e Lagos;

Batimetria de Barragens;

Batimetria de Centrais Hidrelétricas;

Batimetria de Bacias de Polpa.

B A T I M E T R I A
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Portfólio

Samarco Germano – Batimetria Dique S3 – Levantamento de Volume 
de assoreado e Volume de Água;

Samarco Germano – Batimetria Dique S4 – Levantamento de Volume 
de assoreado e Volume de Água;

Samarco Germano – Barragem Nova Santarém – Levantamento de 
Volume de assoreado e Volume de Água.

Samarco Ubu – Batrimetria de Bacia de Polpa – Levantamento de 
Volume de assoreado e Volume de Água.

Samarco Ubu – Barragem Norte – Levantamento de Volume de 
assoreado e Volume de Água.

Samarco Unidade de Bombeamento Matipó – Levantamento de 
Volume de assoreado e Volume de Água.

Itafos Arraias Mineração e Fertilizantes S.A. – Barragem de Rejeito - 
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.

Hindalco – 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;

Pilar de Goiás Desenvolvimento Mineral S.A – Barragem BrioGold - 
Levantamento de Volume de assoreado e Volume de Água.

Golder Associates Brasil Consultoria e Projetos Ltda – Trecho Rio 
Gualaxo em Barra Longa MG– Topografia atual do fundo do rio.

B A T I M E T R I A
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O Sistema Vant trata-se de um aeromodelo multirotor ou de asa fixa (não tripulado), capaz de realizar 
levantamentos aéreos a partir da captura de imagens e vídeos de alta resolução com registro das coordenadas 
geográficas individuais.

O VANT de asa fica apresentam maior autonomia de voo, por conta da sustentação da plataforma conferida 
pelas asas e por necessitarem de menor energia para se manter no ar, enquanto os multirrotores decolam 
verticalmente e possuem maior facilidade em sobrevoar áreas mais restritas espacialmente.

Atualmente a ERG Engenharia possui equipamentos multirotores adaptados para levantamentos topográficos 
e modelos de VANT asa fixa de grande produtividade. 

Atuação

Topografia de Mineração
Controle e Gestão Ambiental
Topografia Rodoviária
Levantamento de Cidades
Agricultura de Precisão
Engenharia Civil

Aplicações

Inventário de Estoque de Produtos 
Atualização de Mina 
Levantamento de Áreas para Primitivo
Monitoramento de Obras
Controle de Avanço de Supressão
Monitoramento Ambiental
Monitoramento de Estruturas
Mapeamento de Uso e Ocupação do Solo
Controle de Pragas e Falha de Plantio
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Principais Serviços e Clientes 

ArcelorMittal – Mina de Andrade;
CSN Unidade Fernandinho - Atualização 
topográfica para estudos de Dam Breack;
Fundação Renova - Controle de material 
movimentado pelas terceirizadas; 
Samarco – Fazenda Gaio;
Samarco – Fazenda Folha Larga;
Samarco – Fazendo Águas Vertentes;
Magnesita – Mina Água Limpa;
Magnesita – Porto Formiga;
Magnesita – Mina Santa Luz;
Magnesita – Mina Boa Vista;
Magnesita – Mina Serra dos Ferreira;
Magnesita – Mina Boa Vista;
Magnesita – Mina Grota das Lavadeiras;
Magnesita – Mina Morro do Sobrado;
Magnesita – Mina Pedra de Ferro;
Magnesita – Mina São Lourenço;
Cliente Particular – Fazenda Cedro;
Vale – Mina de Fábrica Nova;
Vale – Ramal Ferroviário de Ouro Branco.

1 – Equipamentos próprios;
2 – Equipamentos homologados e certificados;
3 – Equipe certificada e homologada, 
4 – Equipe habilitada e capacitada a realizar 
voos;
5 – Metodologia própria baseada em normas de 
topografia e fotogrametria;
6 – Equipe multidisciplinar;

Diferencial da ERG
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A ERG Engenharia realiza procedimentos técnicos e normativos de programa de coleta de amostras e ensaios 
geotécnicos de laboratório de solos e concreto, nos materiais representativos de obras a serem executadas por 
seus clientes.  Em obras deste tipo,  basicamente é feita a implantação de um laboratório para ensaios de solo, 
tais como granulometria, compactação, umidade, densidade, entre outros, e um de concreto onde são 
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Segmentos de Mercado

Barragem;

Mineração;

Centrais Hidrelétricas;

Infraestrutura rodoviária;

Infraestrutura Ferroviária;

Siderurgia.

ensaiados os agregados e ruptura de corpo de prova. A 
fim de atender as movimentações de solo, rochas e 
estruturas de concreto.

Adotamos a metodologia de controle de qualidade 
preconizada na Norma ISO 9001, além de rigoroso 
sistema de  controle de qualidade e rastreabilidade de 
todo o processo do Controle Tecnológico de Solos e 
Concreto. A empresa dispõe de corpo técnico 
especializado para Fiscalização e Gerenciamento de 
obras de engenharia e Meio Ambiente.



Ensaios especiais

Ÿ Ensaio compressão Triaxial (CUsat – CDsat – 
UUsat);

Ÿ Compressão Simples;
Ÿ Cisalhamento Direto;
Ÿ Adensamento Oedométrico;
Ÿ Ensaio de dispersibilidade do Torrão (Crumb 

Test);
Ÿ Ensaio de dispersibilidade (Pinhole Test)
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Ÿ Abrasão Los Angeles;

Ÿ Durabilidade em soluções de sulfato e magnésio;

Ÿ Permeabilidade à Carga Constante e Carga 

Variável.

Ÿ Determinação de umidade;

Ÿ Granulometria por Peneiramento e 

Sedimentação;

Ÿ Compactação Proctor Normal, Intermediário e 

Modificado;

Ÿ Ensaio de CBR e Expansão;

Ÿ Densidade pelo frasco de areia;

Ÿ Densidade pelo Método de Hilf;

Ÿ Limite de Liquidez e Plasticidade;

Ÿ Densidade Real dos Grãos;

Ÿ Densidade pelo método da balança hidrostática;

Ÿ Determinação da densidade “In Situ” pelo 

método da membrana plástica;

Ÿ Equivalente de areia;

Ÿ Teor da matéria orgânica;

R

Ensaios especiais realizados
 Ensaios Laboratoriais de SOLOS:

 Ensaios Laboratoriais de CONCRETO

Ÿ Rompimento de CP de concreto;
Ÿ Slump Test;
Ÿ Ensaio de Módulo de Elasticidade em 

Concreto;
Ÿ Ensaio não destrutivo de Esclerometria;
Ÿ Ensaio não destrutivo de Pacometria.



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;
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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

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
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LASER INDUSTRIAL 
E MODELAGEM 3D

O que é o Laser Industrial

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.
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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

Nossos clientes, nosso melhor cartão de vistas

Agronegócio

FAZENDA SÃO JUDAS 

Automação de sistemas  e Construção Civil

Instituto Tecnológico Vale

Indústria/ Metalurgia/ Siderurgia  

Logistica ferroviária 

Engenharia, consultoria, projeto, serviços e pesquisa

Infraestrutura/Saneamento

Infraestrutura/ Engenharia Rodoviária

FAZENDA PAULO AFONSO

Mineração 

Montagem e manutenção elétrica

Petróleo, Óleo e Gás 

Energia

Governo

Green Power
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