
CONSTRUINDO AS 
MELHORES SOLUÇÕES. 



A JCZ Engenharia e Construções combina décadas de 
experiência e tradição a uma gestão jovem e qualificada. 

Assim, conseguimos oferecer produtos e serviços com 
qualidade, agilidade e dinamismo a nossos parceiros.

TRADIÇÃO E INOVAÇÃO 
A SERVIÇO DOS RESULTADOS



Água

1. Captação de água
2. Estações de tratamento
3. Estações elevatórias
4. Reservatórios
5. Redes de distribuição e adutoras
6. Manutenção

Esgoto

1. Redes interceptoras e coletoras
2. Estações de tratamento
3. Estações elevatórias
4. Manutenção

Outros

1. Drenagem e canalização
2. Contenções
3. Obras civis em geral
4. Obras complementares
5. Obras em concreto armado   

e edificações
6. Obras de infraestrutura
7. Reciclagem de resíduos sólidos   

da construção civil

Trabalhando com
profissionalismo e excelência.

ÁREAS DE ATUAÇÃO

Investimos constantemente em 
tecnologia, maquinário e na 
capacitação técnica de nossos 
profissionais. Assim, buscamos nos 
tornar referência em nossas áreas 
de atuação.



3 INSUMOS PARA OBRAS
• Pavimentação (base, sub-base e reaterros)
• Drenagem
• Saneamento (aterro de valas)
• Pré-moldados (não  estruturais)

RESÍDUO DA OBRA
• Argamassa
• Alvenaria
• Cerâmica
• Concreto

1

MATERIAL PROCESSO APLICAÇÃO

2 PREPARAÇÃO
E BRITAGEM

Somos responsáveis
pela destinação ambientalmente

correta dos resíduos que geramos.

Onde muitas empresas veem resíduos, 
nós da JCZ vemos insumos para obras 
e instalações futuras. Foi assim que 
desenvolvemos nossa Usina 
Móvel de Reciclagem de 
Resíduos Sólidos.

Fazendo mais com aquilo
que já temos.

USINA MÓVEL
DE RECICLAGEM

Reciclagem de resíduos

sólidos



* Interface real do sistema JCZ.

Parceiros:
Neo Consultoria e 

Gestão empresariaL

MaxSolution Sistemas

Já imaginou ter um sistema que permite acompanhar  
tudo sobre a execução da sua obra?

Nós imaginamos e utilizamos essa ferramenta.

REALIZE O CONTROLE E 
MELHORIA CONTÍNUA DAS AÇÕES

Tecnologia que facilita o controle da obra.

SISTEMA DE GESTÃO E 
ACOMPANHAMENTO



NOSSOS DIFERENCIAIS

Mais que uma empresa de engenharia.

Nosso sócio-fundador possui mais de três décadas de 
atuação em grandes obras no Brasil e no exterior. Com 
essa expertise em nossa essência, estamos totalmente 
capacitados a atender às demandas de nossos parceiros.

1. Tecnologia para controle da obra

2. Tratamento pessoal

3. Disponibilidade de equipamentos e materiais

4. Agilidade e dinamismo nas demandas de curtíssimo 
prazo (por meio de parceria direta com fornecedores)

5. Equipe técnica experiente e capaz de oferecer   
qualidade na prestação de serviços

6. Na execução das obras, realizamos o estudo,  
adequação e operacionalização de projetos de acordo 
com as necessidades técnicas de cada cliente

COmpromisso com o talento,  
a chave do nosso sucesso.



ESTÁDIO INDEPENDÊNCIA
Andrade Valladares | Belo Horizonte/MG

Construção de muro de arrimo, drenagem profunda, rede de esgoto    
e rede de drenagem de água pluvial.

CIDADE ADMINISTRATIVA
Consório Andrade Gutierrez (via Barbosa Mello) | Vespasiano/MG

Execução de proteção de taludes, drenagem profunda, base de bica corrida, reaterro 
de valas, execução de rede de esgoto, adutora de água tratada, rede de água fria, 
água quente, caixas de manobras, PVs e drenagem superficial.

FÁBRICA DE TUBOS DA VALLOUREC & SUMITOMO TUBOS DO BRASIL (VSB)
Consórcio Construtor Jeceaba | Jeceaba/MG

Execução de Sistema de Abastecimento de Água: tomada d’água, casa de bomba, adutora, travessia, 
reservatório de água bruta, casa química, estação de tratamento, reservatório de água potável.

MANUTENÇÃO E CRESCIMENTO VEGETATIVO DE ESGOTO 
Copasa | Ribeirão das Neves, Esmeraldas, Funilândia, Prudente de Moraes, Cordisburgo, Paraopeba.

SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA BRUTA – RIO PARAOPEBA
Grupos Águas do Brasil / Águas de Pará de Minas | Pará de Minas/MG

Adutora e elevatória de água bruta.

PRINCIPAIS OBRAS



Baseamos a nossa atuação em princípios éticos e no tratamento 
pessoal. Assim, mantemos a vocação para a construção de 
relacionamentos sólidos e duradouros com nossos parceiros.

ALGUNS DE NOSSOS PARCEIROS



 

Seja nosso 
parceiro!

(031) 3291-2837   |   jcz@jczeng.com.br
                                       dp@jczeng.com.br                                                                                      
                          compras@jczeng.com.br

J.C.Z. ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Campos Elíseos, 447 - Casa 1 - Alto Barroca
Belo Horizonte/MG - CEP 30431-038

Rua Lauro Sodré Nogueira, 283 - Bairro São Pedro
Ribeirão das Neves/MG - CEP 33805-600
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