saneamento
ambiental

A ENGECORPS é uma empresa de engenharia consultiva pronta
a responder a todos os desafios da retomada e manutenção de
crescimento do país e globalização da economia. Interessada
em manter-se bem colocada em um cenário globalizado, a
ENGECORPS alia agilidade operacional, excelência técnica de
nível mundial e custos competitivos.
Fundada em março de 1990, a empresa reune uma equipe
técnica multidisciplinar com mais de 160 profissionais, que atua
conjuntamente há mais de quatro décadas, tanto em território
nacional como no exterior. No decorrer desse período,
acumulou conhecimentos e experiências em projetos dos mais
variados portes, destacando-se sempre pela qualidade e
soluções inovadoras, nos diversos segmentos da engenharia
consultiva. Isso a confirma como uma das empresas líderes em
qualidade e excelência dentro do mercado brasileiro e
promoveu sua inclusão no Grupo Typsa em agosto de 2009.
Possui sete escritórios no Brasil - Escritório Central: Alphaville/
Barueri - SP; Escritórios Regionais: São Paulo (SP), Belo Horizonte
(MG), Brasília (DF), Joinville (SC), Uberaba (MG), Tramandaí
(RS); e um escritório no exterior: República Dominicana.
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Recursos Hídricos e Meio Ambiente
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Transportes
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Infraestrutura Hídrica
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Mineração
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Energia

n

Gerenciamento e Supervisão

n Saneamento Ambiental: Planos diretores de água, esgoto, resíduos sólidos e drenagem
urbana; projetos básicos e executivos de tratamento de efluentes; abastecimento e tratamento de
água; projetos de macro e microdrenagem; tratamento e gerenciamento resíduos sólidos.

saneamento
ambiental

O Saneamento Ambiental trata de um conjunto de ações estruturais e não-estruturais
relacionadas ao abastecimento de água potável, esgotamento sanitário e industrial, disposição e
tratamento adequado dos resíduos sólidos e micro e macro drenagem urbana. Visa disciplinar as
condições sanitárias a fim de melhorar a qualidade de vida da população, evitando-se,
basicamente, o uso e a ocupação desordenados do solo, a degradação ambiental e a
transmissão de doenças.
Com experiência acumulada em 20 anos de atuação na área do Saneamento Ambiental, a
ENGECORPS realizou mais de 80 trabalhos relacionados ao tema, sendo os PRINCIPAIS
PROJETOS os relacionados a seguir.
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PROJETOS

Consultoria para Elaboração do Atlas de Obras Prioritárias para a
Região Semi- Árida.
ANA - 2004/05
Consultoria para Atualização e Aperfeiçoamento do Atlas Nordeste
- Abastecimento Urbano de Água - e para Elaboração do Atlas das
Regiões Metropolitanas - Abastecimento Urbano de Água.
ANA - 2007/09
Elaboração do Atlas do Abastecimento de Água Complementação para o Brasil.
ANA - 2009/em andamento

água
esgoto

n

principais

Supervisão das Obras do Projeto de Recuperação Ambiental da
Bacia do Rio Uberaba e Revitalização do Sistema de
Abastecimento de Água - Projeto Água Viva.
Prefeitura Municipal de Uberaba - 2010/em andamento
Elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico, Água
e Esgoto.
Prefeitura Municipal de Joinville - 2009/em andamento

Projeto Básico / Projeto Executivo / Posta em Marcha do Sistema /
Assistência Técnica do Sistema de Tratamento e Disposição Final
dos Esgotos do Município de Itu.
Prefeitura Municipal de Itu - SAEE - 1995/98

Projeto Básico e Executivo do Sistema de Afastamento e Tratamento
de Efluentes de Araçariguama.
SABESP - 2001/03
Projetos de Sistema de Esgoto Sanitário e Apoio à Implementação
do Programa Água Limpa, na Bacia do Paraíba do Sul.
DAEE-SP - 2006/07
Elaboração de Projetos Executivos de Sistemas de Afastamento e
Tratamento de Esgotos - Programa Água Limpa.
DAEE-SP - 2009/em andamento
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Estudos de Tratabilidade do Chorume e Projeto Básico
da Estação de Tratamento de Chorume do Aterro
Sanitário Lara.
Lara Comércio e Prestação de Serviços - 1997/98
Projeto Executivo / Acompanhamento do Aterro
Sanitário da Cidade de Nova Iguaçu/RJ.
S.A. Paulista (atual Hostek) - 2002/em andamento
Projeto Executivo / Acompanhamento / Operação dos
Aterros Sanitário e Industrial de Muribeca, no
Município de Jaboatão dos Guararapes.
S.A. Paulista (atual Hostek) - 2006/07
Elaboração de Projeto de Engenharia para
Implantação de Aterro Sanitário, no Município de
Resende.
Secretaria de Estado do Ambiente/RJ - 2009/em
andamento

Elaboração do Plano Diretor de Macrodrenagem da
Bacia do Ribeirão Quilombo.
SRH -2001/02
Plano Diretor de Drenagem Urbana do Município de
Vitória.
Prefeitura Municipal de Vitória - 2007/09
Elaboração do Plano Diretor de Drenagem Urbana da
Bacia Hidrográfica do Rio Cachoeira.
Prefeitura Municipal de Joinville - 2008/09
Estudos de Viabilidade Técnica e Econômica e Projeto
Executivo do Reservatório de Retenção para
Amortecimento de Picos de Cheias no Córrego
Olaria.
DAEE-SP - 2008/09

um grande

Grupo
consultor

arquitetura
estradas e rodovias
ferrovias
sistemas de transportes urbanos (metrô, ônibus, trem)
aeroportos
portos, proteção e diques costeiros
infraestruturas hidráulicas
abastecimento e saneamento
energia
projetos industriais
agronomia e desenvolvimento rural

meio ambiente
estatística
gestão de infraestruturas
estudos de viabilidade econômica e de transportes
administração de explotação nas 3 áreas de atuação
consultoria de sustentabilidade
avaliação de ativos para entidades financeiras

O Grupo Typsa é um dos consultores
europeus com a mais ampla experiência no
desenvolvimento de infraestruturas e
equipamentos.
Desde sua fundação, em 1966, tem realizado
uma intensa atividade em planejamento,
projetos, supervisão e gerenciamento de
importantes obras e investimentos nos
âmbitos da engenharia civil, arquitetura e
meio ambiente, na Europa, Américas, África e
Oriente Médio.

planejamento de uso e ocupação do solo
urbanismo e paisagismo
arquitetura
edificações com integração multidisciplinar
gestão integral da construção

engenharia

engenharia ambiental
engenharia florestal
controle de contaminação
energias renováveis
controle ambiental e análises laboratoriais

serviços de
consultoria

Engecorps Engenharia S.A.
SEDE: Alameda Tocantins 125, 4º andar - 06455-020 - Alphaville - Barueri - SP - Brasil
Tel: 55 11 2135 5252 - Fax: 55 11 2135 5244 - Email: comercial@engecorps.com.br
ESCRITÓRIOS: São Paulo Belo Horizonte Brasília Rio de Janeiro República Dominicana Peru

www.engecorps.com.br

Grupo TYPSA
Espanha: Madri Andalucía Aragón Astúrias Cataluña Castilla Galícia La Mancha Levante País Basco
INTERNACIONAL: Estados Unidos: Arizona n Califórnia n Flórida n Nevada n Texas
Europa: Bucareste (Romênia) n Lisboa (Portugal) n Sófia (Bulgária) - África: Casablanca (Marrocos) n Kampala (Uganda)
América Latina: Assunção (Paraguai) n Buenos Aires (Argentina) n Cidade do México (México) n Lima (Peru)
Manágua (Nicarágua) n Panamá (Panamá) n Quito (Equador) n Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) n São Paulo (Brasil)
Tegucigalpa (Honduras) - Oriente Médio: Dubai (Emirados Árabes Unidos) n Riad (Arábia Saudita)
n

www.typsa.com n

