A essência de uma empresa.
missão
Desenvolver excelência em serviços de engenharia e construção por meio do aprimoramento
integral de nossos colaboradores, aperfeiçoamento contínuo de nossos processos e respeito ao
meio ambiente.

Visão
Ser reconhecida como a melhor empresa para trabalhar no segmento de projetos e construção
no Brasil e no mundo, diferenciando-se pela qualidade das relações internas; da promoção da
saúde em todos os níveis; da relação com o meio ambiente; e a excelência na entrega de obras e
projetos por todos da empresa.

VALORES
Respeito aos consumidores e às pessoas.
Responsabilidade com a natureza e com as pessoas em nosso entorno.
Qualidade de vida, promovendo a saúde, esporte e lazer onde estiverem presentes.
Ética, atuando com transparência permanente e absoluta em todos os níveis e processos.
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Um histórico de eficiência e seriedade.

A Minas Rio Engenharia é uma empresa sólida,
nacionalmente conhecida pela eficiência e qualidade de
seus projetos e serviços.
Desde o início, a empresa vem trabalhando em projetos
de vulto, assim como em atividades de gerenciamento
para a implantação de empreendimentos para diversos
clientes, em especial nos setores de mineração,
industrial, construção civil e pesada, transporte de
pessoas e material.
A Minas Rio Engenharia conta também com uma
vasta experiência em serviços de assessoria técnica,
consultoria de projetos, empreendimentos imobiliários,
incorporações, gerenciamento e diligenciamento.
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Qualidade avaliada e aprovada
pelos clientes.
A Minas Rio Engenharia já realizou e
executa obras civis em diversos estados
brasileiros, como: São Paulo, Minas Gerais,
Rio de Janeiro, Espírito Santo, Rio Grande
do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas,
Ceará, Piauí, Maranhão, entre outros.
A cada novo empreendimento ou projeto
realizado, nossa maior satisfação está nos
resultados dos relatórios de avaliação dos
clientes.
Eles confirmam os elevados índices de
desempenho da empresa em qualidade,
segurança do trabalho e cumprimento de
cronogramas.

Expertise em edificações.
A excelência desse trabalho conferiu à Minas Rio Engenharia
reconhecimentos importantes de instituições especializadas. Sua
Certificação ISO 9001 e PBQP-H é, anualmente, objeto de manutenção:
a evolução e a melhoria contínua dos processos de edificações da MRE
têm sido recertificadas, de forma contínua, pelos órgãos competentes.

4

principais clientes.
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• Análise e gerenciamento do Plano de
Gestão Documental das unidades GMEP
/ RDM - Companhia Vale do Rio Doce.
• Projeto básico de arquitetura e hidrossanitário elaborado para ECM S/A
(Cliente CVRD,) contemplando os prédios
administrativos e produção, tais como:
britagem, peneiramento secundário,
peneiramento a úmido, escritórios da
usina, oficinas elétrica e mecânica, usina
de concentração, moagem, jigagem,
instalações de apoio, oficina central de
manutenção, posto de lavagem, posto
de abastecimento, vestiários, escritório
central, ambulatório, cozinha / refeitório e
laboratórios.
• Gerenciamento na elaboração do PEP
(Plano de Execução de Projeto) elaborado
a partir da metodologia IPA (Independence
Project Analysis), definindo as diretrizes
para implantação do projeto de capacitação
do Porto de Tubarão – CVRD.

tapamento lateral da sala do prédio da
Concentração localizada no 4º andar na
Usina de Pelotização, no município de
Ouro Preto/ MG. Mina Fábrica.

• Projeto para ampliação da unidade
industrial alimentícia Sucos Mais
(Coca-Cola) de 7.200m 2, englobando
arquitetura, estrutura convencional,
estrutura metálica, ventilação / exaustão,
prevenção e combate a incêndio, elétrico, cabeamento estruturado, SPDA,
hidrossanitário e drenagem.

• Elaboração de “as built” das oficinas de
manutenção da EFVM (Estrada de Ferro
Vitória - Minas), com ênfase no cadastro
e caracterização dos efluentes líquidos
das oficinas de vagões e de locomotivas,
visando ao desenvolvimento dos estudos
e sistemas de controle ambiental.

• Desenvolvimento do projeto arquitetônico executivo e projeto acústico da
Unidade IURD - Igreja Universal do Reino
de Deus, englobando estúdios de rádio e
televisão - Belo Horizonte - MG.
• Elaboração de “as built” das oficinas
de manutenção da FCA (Ferrovia Centro-Atlântica), com ênfase no cadastro e
caracterização dos efluentes líquidos
das oficinas de vagões e de locomotivas,
visando ao desenvolvimento dos estudos
e sistemas de controle ambiental.

• Execução da infraestrutura para
construção da Alça de Brisamar,
conclusão das obras da Alça de Japeri e
Ampliação do Guandu em atendimento ao
Projeto 2015 MRS.

• Reformas de edificações nas instalações
e dependências da Vale no complexo
Itabirito, na modalidade de guarda-chuva
com fornecimento de materiais.
• Serviço abrangendo o fornecimento
de materiais e serviços de vedação/

• Projeto arquitetônico do Centro Cultural
e Esportivo Salesianos - Inspetoria São
João Bosco - Belo Horizonte – MG.

• Projeto
Conceitual
da
Indústria
Farmacêutica - Dialab - Contagem - MG.

• Mina de Timbopeba – Mariana – MG;
reforma no restaurante da laminação da
Mina de Timbopeba.
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• Elaboração do RIC - Relatório de
Impacto de Circulação do entorno do
empreendimento IURD - Belo Horizonte –
MG.
• Gerenciamento do processo de licenciamento ambiental, incluindo relatórios de
impacto ambiental e plano de controle
ambiental do empreendimento IURD Belo Horizonte – MG.

Elaboração de Projeto Multidisciplinar,
para a futura construção de um
alojamento para 500 pessoas no município
de Conceição do Mato Dentro/MG. A área
destinada à construção é 25 hectares.

RECEPÇÃO
• Recepção para atendimento às demandas do alojamento.
• Banheiro masculino e feminino.
• Balcão de recepção.

O alojamento irá acomodar o quadro
operacional recém-contratado da Anglo
American – engenheiros, supervisores,
técnicos, operadores e mantenedores,
visitantes de outras unidades do Grupo,
consultores, prestadores de serviço de
pequena duração, entre outros.

QUARTOS E BANHEIROS
• Projeto de 400 quartos individuais.
• Banheiro.

Descrição do projeto:
PORTARIA
• Portaria com controle de acesso de
veículos e pedestres
• Cancela.
• Guarita com banheiro masculino e
feminino.
ESTACIONAMENTO
• Estacionamento pavimentado e sinalizado para ônibus/vans.
• Estacionamento pavimentado e sinalizado para carros/caminhonete (estacionamento para 100 veículos).
• Pontos de embarque e desembarque
de passageiro coberto e com assentos.
• Paisagismo.
• Plantio de mudas nativas da região para
gerar sombra para os veículos e pedestres.

REFEITÓRIO
• Refeitório para 150 pessoas atendendo
às normas de cozinha industrial.
• Área para depósito de resíduos devidamente sinalizados.
• Área para estoque de produtos devidamente sinalizados.
• Banheiro masculino e feminino adaptados para PNE;.
• Rampa de refeição, bebedouros, suqueiras, freezers, geladeiras e outros.
LAVANDERIA
• Lavanderia para atendimento de 400
pessoas.
• Balcão de atendimento.
• Estrutura de escritório.
• Estrutura de lavandeira – máquinas industriais, cabideiros, armários/escaninhos.
ETA\ETE
• Estação de água\esgoto dentro dos
padrões e normas da legislação vigente e
especificada para 400 pessoas.
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CAMPO DE FUTEBOL\QUADRAS
• Campo de futebol society cercado com
torres de iluminação.
• Uma quadra de areia sem iluminação
cercada.
• Banheiro masculino\feminino.
• Quadra poliesportiva com vestiários.
• Paisagismo.
DEPÓSITO
• Área de depósito para atendimento
geral do alojamento.
LAN HOUSE
• Lan house para uso de aproximadamente 20 pessoas.
• Banheiro masculino\feminino mobiliado
e pronto para uso.
BIBLIOTECA
• Espaço para leitura para uso de aproximadamente 10 pessoas.
• Banheiro masculino e feminino.
LANCHONETE
• Lanchonete para atendimento a aproximadamente 30 mesas.
• Banheiro masculino e feminino.
• Área de churrasqueira em alvenaria e
refratários.
AMBULATÓRIO
• Ambulatório para atendimento simultâneo de duas pessoas.

• Mínimo de cinco cômodos sendo um dos
cômodos a recepção do ambulatório onde
deverá ser feita a triagem e coletadas as
primeiras informações do paciente.
• Banheiro masculino e feminino.
QUIOSQUES
• Três quiosques com área coberta para
churrasco para uso comum divididos na
área do alojamento.
• Churrasqueira de alvenaria e refratários
instalada e pronta para uso.
• Banheiro masculino e feminino que
atendam aos três quiosques.
• Paisagismo.
ACADEMIA
• Uma sala para aeróbica.
• Uma sala para musculação.
• Vestiário masculino\feminino.
ÁREA DE LAZER
• Uma sala para jogos (totó, sinuca, ping-pong e mesas de baralho, dama e xadrez).
• Uma sala de TV.
SALAS / AUDITÓRIO
• Duas salas de treinamento para 30
pessoas com banheiros adaptados para
PNE.
• Um auditório para duzentas pessoas
com banheiros adaptados para PNE.

• Plano de revitalização cromática do
Colégio Marista Dom Silvério (edificação
que incide com 2º grau de interesse
histórico).

• Desenvolvimento do plano de expansão
do Centro de Distribuição da Unidade
Nestlé Contagem - MG.

• Desenvolvimento do Estudo Histórico
Documental do Colégio Marista Dom
Silvério.
• Projeto arquitetônico para implantação
do Colégio Marista Alphaville - Nova
Lima – MG.

• Plano Diretor de expansão da
Indústria Farmacêutica - Biobras Montes Claros - MG.

• Plano de expansão do Colégio Marista
Nossa Senhora da Penha - Vila Velha – ES.
• Projeto para implantação do estúdio de
televisão e vídeo denominado - Centro
Salesiano de Vídeo - Belo Horizonte.

• Desenvolvimento
do
projeto
de
implantação do Centro de Distribuição
Itambé São João do Meriti - RJ.

• Projeto de Adequação Arquitetônico
para regularização imobiliária do Edifício
Sede do Banco do Brasil, localizado na
Rua da Bahia - Belo Horizonte.

• Projeto Arquitetônico de Edifício Residencial no Bairro Castelo para empresa
Clam Empreendimentos.
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• Elaboração de diagnóstico de situação
das edificações do Condomínio Nova Vida
- Luanda/ Angola.

• Elaboração do Plano Diretor, englobando
definição de áreas produtivas e de áreas
de proteção permanente, para RDM - Rio
Doce Manganês - Unidade Morro da Mina
- Conselheiro Lafaiete – MG.

• Desenvolvimento dos projetos urbanístico e arquitetônico do Condomínio
Nova Vida - Luanda/ Angola.

• Elaboração do plano de revitalização
cromático - RDM - Rio Doce Manganês Unidade Ouro Preto – MG.

Condomínio Residencial | Luanda | Angola

• Desenvolvimento
do
projeto
de
urbanização do Bairro Morar - Vianna /
Angola.
• Elaboração do projeto arquitetônico da
Sede da Empresa Prumo Construção e
Participações - Luanda / Angola.
• Elaboração do projeto urbanístico e
arquitetônico do Condomínio Malange Site I e II - Malange / Angola.

• Gerenciamento do processo ambiental
na fase de viabilidade do projeto Nova
Planta de Ligas da RDM - Rio Doce
Manganês (Aplicação IPA).

PortfOlio de projetos
institucionais:

industriais:

FACE - Fonoaudiologia e Audiologia Clínica Especializada
IMEEG - Instituto Mineiro Especializado em
Gastroenterologia | MG
Colégio Salesiano Dom Bosco | MG
Casa do Menor | Salesianos | MG
Projeto Social Cabana | Salesianos | MG
Centro Salesiano de Vídeo | MG
Colégio Marista Alphaville | MG
Revitalização Colégio Marista Dom Silvério | MG
Revitalização Colégio Marista Varginha | MG
Colégio Marista Nossa Senhora da Penha | ES
Obra Social Madre Gertrudes | MG
Escola Modelo | MG
Praia Clube | MG
Clínica Dermatológica | MG
Clínica Oftalmológica | MG
Clínica de Otorrinolaringologia | MG
CDI - Centro de Diagnóstico por Imagem | MG
IURD - Igreja Universal do Reino de Deus | MG
IHP - Instituto Hermes Pardini | MG
Prumo Empreendimentos | Luanda | Angola
Parque Ecológico Cachoeiro do Garimpo | MG
Parque Ecológico do Tabuleiro | MG
Hotel Cabinda | Cabinda | Angola
Hotel Redenção | PA

Anglo American, Anglo Ferrous - CMD | MG
Jornal O Tempo - Pampulha - Super Notícias | MG
CVRD - Companhia Vale do Rio Doce | MG
FCA - Ferrovia Centro-Atlântica
EFVM - Estrada de Ferro Vitória a Minas | MG
RDM - Rio Doce Manganês
Massas Botelho | MG
Sucos Mais | ES
Biobrás | MG
Dialab | MG
Itambé | RJ
Nestlé | MG

residenciais:
Condomínio Residencial | Luanda | Angola
Condomínio Residencial | Malange | Angola
Residência Unifamiliar Alphaville | MG
Residência Unifamiliar Belvedere | MG
Flat Santo Antônio | MG
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acervo de imagem
Projetos institucionais

Prumo Empreendimentos | Luanda | Angola

IURD - Igreja Universal do Reino de Deus - BH | MG
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acervo de imagem
Projetos industriais

Anglo American, Anglo Ferrous - CMD | MG

Unidade industrial alimentícia Sucos Mais (Coca-Cola) de 7.200m2 - ES
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acervo de imagem
Alojamentos ANGLO AMERICAN
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acervo de imagem
Alojamentos ANGLO AMERICAN
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acervo de imagem
Perspectivas - Planta de Beneficiamento / ARAXÁ - MG
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