A Empresa
Engespro é uma empresa de engenharia
consultiva criada há 30 anos, pelo Engenheiro Civil
Jeronymo Pacheco Pereira que com grande força
empreendedora vislumbrou oportunidades de
mercado fundando a empresa Engespro Engenharia
Ltda, inicialmente com sede em Brasília e a partir
de 2008 a sede foi transferida para a cidade do 		
Rio de Janeiro.
Atualmente a empresa dispõe de estrutura
para oferecer a todo mercado nacional serviços
de engenharia com qualidade, objetivando
principalmente a satisfação de seus clientes com a
prestação de serviços tais como: estudos, projetos,
gerenciamentos e supervisões nas áreas rodoviárias,
ferroviárias, hidroviárias e aeroviários com ênfase na
proteção ao meio ambiente.
Seu quadro técnico atual é composto por uma
equipe de mais de 50 engenheiros e 300 técnicos
com especializações nas áreas de engenharia civil,
elétrica, mecânica, telecomunicações e ambiental,
além de pessoal treinado para atuar em serviços de
operação rodoviária, tais como pesagem fixa e móvel
de veículos e Unidade Básica de Atendimento (UBA)
em rodovias.
A Engespro Engenharia Ltda garante, acima
de tudo, a qualidade no que faz através do seu
próprio desenvolvimento. A cada empreendimento,
procurando cada vez mais valorizar seus
colaboradores, aliada a uma constante preocupação
com o meio ambiente, a empresa busca diferenciarse da concorrência, partindo do princípio de não ser
apenas um prestador de serviços, e sim um parceiro
que se apresente para solucionar problemas e agregar
valores aos seus clientes.

Missão
Atender às exigências e
expectativas de seus clientes,
em uma busca contínua pela
excelência, propiciar redução
de custos, minimização dos
riscos e redução dos erros nos
processos produtivos.

Principais Serviços
Projeto
Elaboração de projetos de infra-estrutura, saneamento, terraplenagem,
pavimentação, obras de artes especiais, túneis, viadutos, rodovias e ferrovias,
além de melhorias operacionais em logradouros públicos e privados.

Supervisão e Gerenciamento
Gerenciamento e supervisão de obras rodoviárias, terraplenagem,
pavimentação, obras de artes especiais, túneis, viadutos, instalações industriais
e operação de rodovias. A Engespro atende obras de pequeno, médio e grande
porte com compromisso em oferecer o máximo aos seus clientes.
Equipada com tecnologia de ponta, nossa central tem como referencial a
qualidade dos nossos serviços com controle rigoroso realizado por profissionais
altamente capacitados.
É no campo da supervisão de obras e gerenciamento de empreendimentos
que a Engespro tem a sua origem e a sua maior força de trabalho.

Saneamento
Em saneamento básico, a Engespro atua em
empreendimentos de abastecimento de água, coleta
e tratamento de esgotos, destinação de resíduos
sólidos e drenagem.

Operações de Rodovias

Meio Ambiente

Pesagem de Veículos Rodoviários

Na engenharia ambiental, a Engespro

Operamos balanças rodoviárias móveis e fixas para

desenvolve e coordena estudos e relatórios de

fiscalização de pesagem de veículos de carga.

impacto ambiental, projetos básicos ambientais
e acompanha as medidas mitigadoras de danos

Dinâmica Estática

ambientais.

Pesagem Móvel – Engloba a operação de sistema
de pesagem dinâmica portátil (móvel). Esse sistema
permite controlar e monitorar o tráfego de veículos
de carga nas rodovias, além de auxiliar a fiscalizar,
orientar e punir veículos de carga que estejam

UBA (Unidade Básica de Atendimento)
Prestação de serviço de apoio mecânico e

trafegando fora dos limites de peso permitido pela

assistência ao usuário em rodovias estaduais e

legislação vigente.
Pesagem Fixa - Engloba a operação de sistema
de pesagem dinâmica fixa. Esse sistema permite
controlar e monitorar o tráfego de veículos de carga
nas rodovias, além de auxiliar a fiscalizar, orientar e

federais. Este serviço compreende as atividades
de inspeção da faixa de domínio, operação de
tráfego, atendimento ao usuário e remoção do
veículo com guincho.

punir veículos de carga que estejam trafegando fora
dos limites de peso permitido pela legislação vigente.

CERTIFICADO
Engespro Engenharia Ltda possui um sistema de
Gestão da Qualidade em conformidade com os
requisitos da Norma NBR ISO 9001:2008.

Principais Clientes
A empresa presta serviços em todo território
nacional. Como principais clientes temos:
Departamento Nacional de Infra-Estrutura
Terrestre (DNIT)
Petrobras Petróleo Brasileiro S.A.
Eletrobrás Eletronuclear S.A.
Centro de Excelência em Engenharia de
Transportes (CENTRAN)

Serviços Realizados
Projetos de pavimentação viária e rodoviária,
terraplenagem e drenagem;
Estudos hidrológicos e hidráulicos;
Estudos de pavimentos existentes e projetos de
recuperação de pavimentos;
Estudos e projetos de redes de distribuição de
água e coleta de esgotos;
Projetos de galerias de águas pluviais e canais;

VI COMAR Comando Aéreo Regional de Brasília

Laboratório de solos e materiais betuminosos;

Departamento de Estrada e Rodagem do Estado
de São Paulo (DER-SP)

Execução de Serviços inerentes à preservação
da integridade da infra-estrutura e da
segurança de trânsito nas rodovias federais
pavimentadas, mediante a elaboração de
projetos executivos, construção e manutenção
de postos de pesagem, disponibilização,
instalação, operação e manutenção de sistemas
fixos e portáteis (móveis) de pesagem dinâmica
e de equipamentos;

Departamento de Estrada e Rodagem do Estado
de Minas Gerais (DER-MG)
Departamento de Estrada e Rodagem do Estado
do Espírito Santo (DER-ES)
Departamento de Estrada e Rodagem do Estado
de Alagoas (DER-AL)
Departamento de Estrada e Rodagem do Estado
do Acre (DER-AC)
Agência de Transportes do Estado de São Paulo
(ARTESP)
Agência Goiana de Transporte e Obras (AGETOP)
Companhia de Saneamento do Distrito Federal
(CAESB)
Corpo de Bombeiros Militar 				
do Distrito Federal

Execução de serviços de engenharia de
tráfego rodoviário e de apoio ao planejamento
operacional, supervisão e operação, em
rodovias – UBA.

Apoio técnico e administrativo está instalado no Rio de Janeiro.
Rua Teófilo Otoni, 82 - 13º andar - Centro
Rio de Janeiro - CEP 20.090-070
Tel.: (21) 2233-3914 | 2263-7659 - Fax: (21) 2233-8150
E-mail: engespro@engespro.com.br

