Fundada em 1972, como uma empresa de
consultoria, a ECR Engenharia começou
atuando na área de cálculos estruturais. Depois,
em 1986, passou a atuar no segmento rodoviário,
oferecendo projetos, consultorias, serviços de
supervisão e de gerenciamento de obras. A partir
de 2010, com uma nova participação societária, a
ECR buscou outros mercados, passando também
a atuar nas áreas de infraestrutura urbana,
ediﬁcações, obras portuárias, metroviárias e
transporte ferroviário.

Hoje, com mais de 48

anos de experiência,

a ECR Engenharia tem trabalhos espalhados por
todo o País. É respeitada e reconhecida como
uma empresa que alia tradição

e visão de

futuro. A ECR busca um desenvolvimento
contínuo em tudo o que faz. Seja na procura de
soluções tecnológicas ou nas relações com o
mercado, clientes e colaboradores. Uma ﬁlosoﬁa
de trabalho que vem conquistando cada vez mais
resultados positivos e colocando a
empresa em lugar de destaque no
cenário da engenharia brasileira.
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ESTUDOS E PROJETOS
O departamento de projetos da ECR Engenharia
desenvolve seus trabalhos com objetivo na melhor
solução técnica e econômica de engenharia, para
obras de infraestrutura rodoviária, de mobilidade
urbana e de edificações.
Através de seus profissionais, parceiros e
especialistas em todas disciplinas, a ECR está apta
a desenvolver projetos funcionais, básicos e
executivos, inclusive dentro do ambiente de
Modelagem da Informação da Construção - BIM.
Dentro da expertise de engenharia viária, as ações
da ECR propiciam o aprimoramento da segurança
dos usuários das vias, a diminuição dos tempos de
deslocamentos, a economia de combustível, bem
como de recursos energéticos.
São ações que têm em vista seu cliente final e,
invariavelmente, principal: o ser humano.

INSPEÇÃO TÉCNICA
DE ESTRUTURAS CIVIS

A ECR Engenharia possui um departamento
específico que atua na área de Inspeção Técnica
de Estruturas Civil, realizando serviços de
avaliação das condições das estruturas civis,
através de inspeções e ensaios, objetivando a
entrega de projetos de recuperação e/ou
reforço estrutural.
Esta avaliação, permite um correto diagnóstico
dos problemas patológicos existentes e um
projeto adequado para que a etapa de obra de
recuperação e/ou reforço estrutural seja
realizada corretamente. O diagnóstico
adequado também possibilita a avaliação
correta dos custos envolvidos na obra de
recuperação e/ou reforço.

GERENCIAMENTO E
SUPERVISÃO
Atuamos na área de Gerenciamento e Supervisão de
obras, oferecendo uma ampla gama de serviços
como Assistência Técnica a obra (ATO),
Acompanhamento Físico e Financeiro, Auditoria de
obras, Assessoria na Análise de Projetos, Obtenção
de Recursos Externos (BID, BIRD, CAF e FONPLATA),
Gerenciamento de obras, projetos, Controle
tecnológico da Qualidade, Controle Quantitativo e
Medição de obras, Planejamento de Obras e
Monitoramento Ambiental, além de atuar na área de
Operação Rodoviária e Consultoria em PPP e
Concessões.
Nosso time é composto por profissionais altamente
qualificados e com grande experiência em seus
campos de atuação, reconhecidos pela performance
no cumprimento de objetivos e metas e pelo
comprometimento com a qualidade e a
confiabilidade dos serviços prestados aos Clientes.

+14.300 km
de Rodovias
(Projeto - Gerenciamento - Supervisão)

+ 350 Km
Obras de Mobilidade Urbana
(Projeto - Gerenciamento - Supervisão)

+ 200 mil
m² de Edificações
(Projeto)

+181 mil
435 Obras Inspecionadas

55 Obras

32 mil m²
de Projetos de Recuperação
Estrutural e/ou Alargamento
(Inspeção)

Programa

QUALIHAB

PROJETANDO O FUTURO DESDE 1972
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