Valorização
do ser humano

Rodovia Trecho Bairro Aeroporto

Os colaboradores da IMBEG são a razão para o sucesso da empresa. Na IMBEG
o ser humano vem em primeiro lugar, ele é o seu maior ativo. Proporcionar e
promover o bem-estar entre seus colaboradores também é uma missão, afinal,

Distrito Industrial de São Joaquim,
Cachoeiro de Itapemirim – ES
Cliente: DER-ES

Tecnologia a favor
da natureza
A IMBEG destaca-se também na construção de obras com
a preservação do meio ambiente. Isso só foi possível graças
a uma política constante de investimentos na atualização e
aquisição de equipamentos dotados de modernas tecnologias que colaboram para minimizar o impacto ambiental. Alguns exemplos: milhares de toneladas de concreto betumisoso, usinado à quente foram produzidos em nossas usinas
de asfalto e aplicados em rodovias e vias urbanas com a adição de borracha reciclada. Com isso além do aspecto positivo de melhorar as características do pavimento, milhares de
pneus deixaram de ser lançados em nossos rios e canais. A
utilização da técnica de reciclagem “in situ” também é mais

Rodovia RJ-158
Campos – São Fidelis
Cliente: DER-RJ

é por meio desta equipe que a empresa desenvolve sua
competência empresarial de forma eficaz e responsável,
aplicando seu potencial de trabalho e profissionalismo na
concretização de compromissos e objetivos.

Saneamento, Urbanização e Habitação.
Cliente: Prefeitura Municipal de Nova Iguaçu /RJ

um exemplo de recuperação de rodovias com a minimização do impacto ambiental. Nas obras contratadas junto ao
DER-RJ, as rodovias RJ-158 entre Campos dos Goytacazes
e São Fidelis; a rodovia RJ-224 e a rodovia RJ-216 – trecho
Campos –RJ ao Farol de São Thomé – um total de 117
km foi restaurado com a utilização de equipamentos recicladores de última geração. Essa tecnologia permite que o
antigo pavimento deteriorado seja reciclado e incorporado
à nova pista de rolamento, trazendo qualidade construtiva
e conforto aos usuários, aproveitando o que antes seria
demolido e lançado no meio ambiente.

Conjunto Habitacional Nova Chatuba
Cliente: Prefeitura Municipal de Campos / RJ

Centro Operacional Imbeg
Oficina e Almoxarifado Central - Campos /RJ

Terraplanagem RJ-234
Cliente: DER-RJ

Cumprimento
de metas

A IMBEG trabalha para o cumprimento das metas e
dos prazos contratados. Tanto na iniciativa privada,
quanto no setor público seu histórico de respeito
aos prazos tem destacado a empresa junto aos seus
clientes. Sua eficiência está apoiada num expressivo
parque de modernos equipamentos, reafirmando sua
competência para superar desafios em projetos de
construção na área que atua.
Na siderúrgica da VOTORANTIM METAIS em Resende–RJ, além de outras obras de Macro Drenagem,
executou a retificação e revestimento do CANAL
ALIANÇA com peças pré-moldadas, de concreto
armado com seção tipo “U”. Com encaixes especialmente projetados, as peças de 8,0 toneladas foram
lançadas ao longo do canal por meio de um eficiente
sistema autopropelido, propiciando uma redução do
tempo de construção estimado em 50% em relação
aos métodos tradicionais.
A empresa destaca-se também na realização de
obras de urbanização, saneamento e na construção
de conjuntos habitacionais – Prefeitura de Campos
dos Goytacazes e Prefeitura de Nova Iguaçu no EsCanal Aliança
tado do Rio de Janeiro. Estações de Tratamento e
Siderurgica Votorantim, Resende/RJ
Elevatórias de Esgoto – Concessionária PROLAGOS.
Cliente: Votorantim
Construção de Terminais Rodoviários Urbanos de
Laranjeiras de Itaparica para o Governo do Estado do Espírito Santo. Para a OHL BRASIL, além da restauração de diversos segmentos da rodovia BR-101, no trecho sob concessão, executou a construção das Praças de
Arrecadação de Pedágio localizadas no Norte Fluminense.
Praça de Pedágio
Rodovia BR-101
Cliente: OHL Brasil

Terminal Rodoviário
Laranjeiras
Cliente: IOPES

A Empresa
A IMBEG – IMBÉ ENGEHARIA LTDA – é uma empresa de prestação de serviços, especializada na
execução de obras de construção pesada, saneamento, urbanização e edificações em geral. Contando com a ampla experiência de seus profissionais,
obteve rápido crescimento, sustentando sua evolução na permanente busca da capacitação tecnológica, na aplicação e desenvolvimento de novas técnicas construtivas, na modernização do seu parque de

Qualidade | Certificações |
ISO | 9001 | PBQP-H Nível “A”
Para a IMBEG, qualidade não é apenas um objetivo a ser alcançado, mas um
COMPROMISSO que se renova com o investimento contínuo na formação,
capacitação e aperfeiçoamento de nossos profissionais na busca de conhecimento e do aprimoramento para fazer o melhor. Por isso cada integrante da
equipe da empresa é incentivado a incorporar a missão de melhorar continuamente os processos produtivos. A satisfação dos seus clientes é a sua diretriz
e sua meta. A busca dessa satisfação se reafirma nas certificações obtidas pela
empresa, como o sistema de gerenciamento de qualidade conforme NORMA
ISO -9001, para execução de obras de Edificações, Pavimentação, Drenagem
e Obras de Arte Especiais, pela certificação obtida no Programa Brasileiro
Qualidade e Produtividade no Habitat – PBQP-H nível “A”, Qualipav nível “A”
e outras. Buscando a qualidade, também alcançou mais integração e agilidade,
mais companheirismo e maior motivação da equipe.

Certificações

Sistema Integrado conforme as normas ISO 9001; PBQP-H Nível A

Sistema Integrado conforme as normas ISO 9001; PBQP-H Nível A

Alguns Clientes

Terminal Rodoviário
de Itaparica
Cliente: IOPES

ALMOXARIFADO E OFICINA CENTRAL
Distrito Industrial – Campos do Goytacazes / RJ
Tel. (22) 2733-5552

ESCRITÓRIO CENTRAL
Rua Cora de Alvarenga, 303 - Parque Leopoldina
Campos dos Goytacazes / RJ – CEP – 28053-226
Tel. (22) 2732-2472

www.imbeg.com.br • contato@imbeg.com.br

FILIAL
Rua Henrique Moscoso, 1023 - Sala 104
Vila Velha / ES - CEP - 29100-021
Tel. (27) 3389-4957

equipamentos e no contínuo treinamento de suas
equipes. Desde a fundação, a IMBEG sempre pautou
sua atuação apoiada em valores e princípios que traduzem a determinação de seus dirigentes no cumprimento da sua MISSÃO: “construir com qualidade,
empregando tecnologia para obtenção de melhores
resultados e competitividade, buscando o crescimento da empresa mantendo a satisfação de nossos
clientes com a excelência dos serviços prestados”.

