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Criada em 1997, com o objetivo de oferecer soluções 
diferenciadas no campo da construção civil, a empresa está 
presente em obras residenciais, comerciais, industriais, 
públicas, rodoviárias, de urbanização, saneamento básico, 
projetos e incorporações de empreendimentos, inclusive 
em condomínios fechados pelo sistema de obra a preço 
de custo. A Petra Engenharia ainda presta consultoria no 
setor e conta com profissionais com formação e expertise 
de mais de 35 anos no segmento de construção civil. 

De olho nas necessidades dos clientes e nas novas 
tecnologias disponíveis no mercado, a Petra Engenharia 
une agilidade no atendimento às soluções técnicas, 
econômicas e personalizadas. Com softwares modernos 
de gerenciamento, estrutura administrativa e logística 
integradas, a empresa entrega serviços de qualidade, com 
competitividade e dentro dos cronogramas estabelecidos.  

Pautada pela melhoria contínua dos processos, pela 
maximização dos resultados dos investidores e pela 
capacitação de seus colaboradores, a Petra Engenharia 
prima pela segurança no ambiente de trabalho, pelo 
aperfeiçoamento dos serviços e pela qualidade. A empresa 
possui a certificação ISO 9001/2008, que atesta a qualidade 
de seu sistema de gestão.

 

Concretizando projetos
Qualidade e competitividade
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Para satisfazer seus clientes, a Petra Engenharia une a 
qualidade de suas soluções e processos à produtividade. 
Antecipando necessidades e buscando novas tecnologias 
e tendências, a empresa se inova constantemente.

A transparência e o compromisso com prazos são outros 
pontos fundamentais na relação de confiança que é 
construída dia a dia com colaboradores e clientes.

Projetando resultados 
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 Residenciais
Principais obras já executadas

• Condomínio Portal da Montanha (em Nova Lima – MG)
Coordenação do acabamento interno de 27 apartamentos de alto luxo, 

com área interna média de 450 m² cada, no Bairro Vila da Serra.

• Edifício Cíntia (em Belo Horizonte - MG)
Prédio residencial com 5 pavimentos, 6 apartamentos de luxo e área 

construída de 1.150 m².



• Edifício Montserrat (em Belo Horizonte)
Prédio residencial com 7 pavimentos, 20 apartamentos e área construída de 2.900 m².

• Edifício Isabela (em Belo Horizonte)
Prédio residencial com 5 pavimentos, 14 apartamentos e área construída de 1.400 m².

• Ed. San Matheus (em Belo Horizonte)
Prédio residencial com 5 pavimentos, 14 apartamentos e área construída de 1.260 m².

 Residenciais
Principais obras já executadas



• Edifício Murano (em Belo Horizonte)
Prédio residencial com 9 pavimentos, 12 apartamentos e área construída de 2.900 m².

• Edifício Niágara (em Belo Horizonte)
Prédio residencial com 10 pavimentos, 7 apartamentos e área construída de 2.900 m².

• Edifício Parque dos Carandás (em Belo Horizonte)
Prédio residencial, com 6 pavimentos e 8 apartamentos de 2 quartos, no Bairro Ouro Preto.

 Residenciais
Principais obras já executadas



• Condomínio do Edifício Dona Zuza (em Belo Horizonte)
Edifício Residencial, com 6 pavimentos, 7 apartamentos de 3 quartos, no Bairro Dona Clara.

• Edifício Valentina (em Belo Horizonte)
Prédio residencial com 7 pavimentos, 8 apartamentos e área construída de 2.900 m².

 Residenciais
Principais obras já executadas



• Edifício Terrazzo dos Buritis (em Belo Horizonte)
Prédio residencial com 12 pavimentos, 27 apartamentos e área construída de 6200 m².

• Edifício Costa Esmeralda (em Belo Horizonte)
Prédio residencial, com 8 pavimentos e 10 apartamentos de 4 quartos, no Bairro Buritis.

 Residenciais
Principais obras já executadas



• Edifício Paris (em Belo Horizonte)
Prédio residencial, com 6 pavimentos e 7 apartamentos de 3 quartos, no Bairro Buritis.

• Residencial Lá Brise (em Belo Horizonte)
Condomínio com 5 casas residenciais em 2 pavimentos e área construída de 400 m².

 Residenciais
Principais obras já executadas



• Condomínio Vila Sonho (em Campo Belo – MG)
Condomínio de casas, com 28 unidades de 2 e 3 quartos.

• Aproximadamente 40 casas, de alto luxo, construídas em Belo 
Horizonte e em condomínios fechados, em Nova Lima e Itabirito-MG.
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 Residenciais
Principais obras já executadas



• Edifício Piazza Duomo (em Belo Horizonte)
Prédio residencial, com 12 pavimentos, 15 apartamentos de 3 quartos, 3.674,53 m² de área construída, no Bairro Buritis.

• Residencial Monte Verde (em Belo Horizonte)
Condomínio residencial com 2 torres, 11 pavimentos cada, e 30 apartamentos de 4 quartos, no Bairro Buritis.

 Residenciais
Obras em execução



• Edifício Splendore (em Belo Horizonte)
Prédio residencial com 10 pavimentos, 24 apartamentos de 4 quartos, 6.947,12 m² de área construída, no Bairro Buritis.

• Edifício Lucy Badaró (em Belo Horizonte)
Prédio residencial com 24 apartamentos de 4 quartos, 6.907,07,00 m² de área construída, no Bairro Buritis.

 Residenciais
Obras em execução



• Edifício San Marteen (em Belo Horizonte)
Prédio misto, com um supermercado e 18 apartamentos de 2 quartos, no Bairro Buritis.

• Condomínio Vivendas da Natureza (Conselheiro Lafaiete) 
Condomínio residencial composto de 20 prédios de 04 pavimentos cada,

com 320 apartamentos de 02 quartos, de padrão popular (programa Minha Casa Minha Vida).

 Residenciais
Obras em execução



• Edifício San Andres (em Belo Horizonte)
Prédio misto com 20 apartamentos de 3 quartos e 12 lojas comerciais, 4.587,83 m² de área construída, no Bairro Buritis.

• Edifício Parc Güell (em Belo Horizonte)
Prédio residencial com 11 apartamentos de 4 quartos, 4.154,00 m² de área construída, alto luxo, no Bairro Buritis.

• Edifício Livorno (em Belo Horizonte)
Prédio misto com 20 apartamentos de 2 quartos e 2 lojas comerciais, 4.723,50 m² de área construída, no Bairro Buritis.

 Residenciais
Obras em execução



• Imperador Eventos e Recepções (em Belo Horizonte)
Edifício comercial destinado a salão de festas, com 5 pavimentos 

e área construída de 4.477 m².

• Lokamig Rent a Car – Seminovos (em Belo Horizonte)
Edifício comercial destinado à revenda de veículos, com 2 pavimentos e área construída de 300 m².

• Imagem Academia (em Belo Horizonte)
Edifício comercial destinado à academia de ginástica, com infraestrutura completa de piscina, lojas, 

estacionamento e diversos salões, com 4 pavimentos e área construída de 3.000 m².

• Tecfer Distribuidora de Aço (em Belo Horizonte)
Edifício comercial destinado a escritórios, salas de vendas e galpões metálicos para guarda de 

material, com 2 pavimentos e área construída de 5000 m².

• Curves Academia de Ginástica (em Belo Horizonte)
Edifício comercial destinado academia de ginástica com 1 pavimento e área construída de 350 m².

 Comerciais
Principais obras já executadas
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Expertise

• Centro Empresarial Dr. Donato Werneck (Belo Horizonte)
Edifício Comercial, com 3 pavimentos de garagem e 11 andares corridos de 350 m², com 

área total de 7.670,29 m². Cada andar contendo de 11 a 25 vagas de garagem.

 Comerciais
Obras em execução
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A trajetória de sucesso construída pela Petra Engenharia 
nesses 15 anos é fruto do comprometimento, dedicação e 
experiência de sócios e colaboradores.

O trabalho em equipe e o conhecimento compartilhado 
diariamente ajudam a garantir a qualidade dos serviços e 
a satisfação do cliente. 

Plantando historia

-



• Ministério da Marinha (em Ladário – MS)
Prédios residenciais, com área total de 14.150 m².

• Edifício Parque Orleans (em Belo-Horizonte – MG)
Prédio com 60 apartamentos e área construída de 11.189 m².

• Edifício London (em Vitória – ES)
Prédio com 24 aptos e área construída de 4.848 m².

• Residencial Morada do Ipê (em Goiânia – GO)
Conjunto habitacional, com 368 aptos e área total de 20.658 m², inclusive 

infraestrutura e urbanização.

• Ministério da Aeronáutica (em Anápolis – GO)
Vila de Graduados, com 95 casas e área total de 9.727 m², infraestrutura e 

urbanização de 90.050 m².

• Residencial Mirafiori (em Goiânia – GO)
Conjunto habitacional, com 240 aptos e área total de 18.481 m², inclusive 

infraestrutura e urbanização.

• Edifício Ville de Montagne (em Goiânia – GO)
Prédio residencial com 36 aptos e área total de 6.427 m².

• AÇOMINAS - Aço Minas Gerais S/A (em Ouro Branco – MG)
Construção de 306 residências para pessoal de nível superior, com área 

construída total de 48.200 m².

• Residencial Parque das Castanheiras (em Montes Claros – MG)
Conjunto habitacional com 128 apartamentos, com área construída de 5.400 m².

•  Edifício Porto Seguro (em Governador Valadares – MG)
Prédio misto com 60 aptos e 15 lojas, com área construída de 8.630 m².

• Edifício Cidade de Montes Claros (em Montes Claros – MG)
Prédio misto com 52 aptos e 12 lojas, com área construída de 9.460 m².

 Obras realizadas pelos socios da Petra
Obras residenciais

-



• NBS - Shopping Centers (em Blumenau – SC)
Shopping Center Neumarkt, com área construída de 43.644 m².

• SEBRAE - MG (em Belo-Horizonte – MG)
Centro Operacional com 9 pavimentos, em estrutura metálica e área de 5.030 m².

• Serviço Social da Indústria de Minas Gerais - SESI
(em Passos, Leopoldina, Além Paraíba, Unaí e Paracatu – MG)

Centros de Atividade do Trabalhador (CAT), com área construída total
de 3.891 m² e área urbanizada de 37.690 m².

• Cia de Promoções de Minas Gerais - Prominas (em Belo Horizonte – MG)
Terminal Turístico JK, com área construída de 6.400 m² e praça de esportes com área de 5.900 m².

• Cia de Promoções de Minas Gerais - Prominas (em Belo Horizonte – MG)
Complementação das obras do Centro de Convenções-Minascentro.

• BEMGE - Banco do Estado de Minas Gerais (em Belo Horizonte – MG)
Construção do gabinete da presidência, com área construída de 500 m².

• TELEMIG - Telecomunicações de Minas Gerais S/A
Edifícios Sede nas cidades de Leopoldina, Muriaé e Visconde do

Rio Branco em MG com área construída total de 3.910 m²;

Prédios de rádio comunicação de Rio Pomba e Serra de Santa Maria em MG. Prédios de 
rádio comunicação de Rio Pomba e Serra de Santa Maria em Minas Gerais. 

• Ministério do Exército (em Tefé – AM)
Quartéis e Vila Residencial da 16ª Brigada de Infantaria de Selva, com 33.845 m²

de área construída mais infraestrutura e urbanização.

• Cia Siderúrgica Belgo Mineira (em Belo Horizonte – MG)
Ampliação dos escritórios, com área construída de 300 m².

• Embrapa (em Belém – PA)
Herbários, biblioteca e laboratórios, com área construída de 3.160 m².

• Banco Mercantil do Brasil S/A (em Goiânia – GO)
Agência Anhanguera, com 580 m2 de área construída.

• PETROBRÁS (em Brasília – DF)
Revitalização do Edifício Sede da PETROBRÁS.

• Hotel Convento do Carmo (em Salvador – BA)
Obras de restauração e adaptação de edificação para hotel cinco estrelas, no Pelourinho.

 Obras realizadas pelos socios da Petra
Obras comerciais

-



• Metrô de Belo Horizonte
Estação da Gameleira, inclusive plataformas de embarque, passarelas elevadas, 

subestação, reservatório e casa de bombas, com área construída total de 4.295 m².

• Prefeitura Municipal de Contagem - CUCO
Passarela para pedestres, com extensão de 133m, em estrutura metálica e 

argamassa armada.

• Prefeitura Municipal de Três Rios  –  RJ
Limpeza urbana constituída de coleta, varrição, capina, operação

e manutenção do aterro sanitário.

• Companhia de Distritos Industriais de Minas Gerais - CDI
(em Ituiutaba – MG)

Redes de águas pluviais e de esgoto 

• Prefeitura Municipal de Nova Andradina – MS
Escola Agrotécnica Federal com 14.311 m².

• Ministério da Marinha (Rio de Janeiro – RJ)
Auditório da Escola Naval, com 2.700 m².

• Prefeitura de Janaúba – MG
Hospital Regional para 50 leitos, com área construída de 4.392 m².

• Prefeitura Municipal de Belo Horizonte
Ampliação do Hospital Odilon Behrens com área construída de 1.800 m².

• Prefeitura Municipal de Ipatinga 
Ampliação do Pronto Socorro Municipal em Ipatinga – MG.

• Hospital Monte Sinai (Juiz de Fora – MG)
Ampliação do Hospital Monte Sinai: obras de fundações,

cortinas de contenção e terraplenagem.

 Obras realizadas pelos socios da Petra
Transporte e infraestrutura

Saneamento

Hospitais e escolas

-



Dados cadastrais

• Arcom Comércio e Importação Ltda (em Uberlândia – MG)
Galpões de armazenagem, com 9.129 m² de área construída.

• Ferteco Mineração S/A (em Congonhas – MG)
Construção de edificações diversas, inclusive pavimentação,urbanização e redes externas.

 

• Auto Peças Eluma Ltda (em Contagem – MG)
Fábrica com área construída de 14.500 m², pavimentação e urbanização de 10.700 m².

• BMB - Belgo Mineira Bekaert Artefatos de Arame Ltda
(em Vespasiano – MG)

Fábrica de Steel Cord, com área construída de 14.710 m², pavimentação
com elementos de concreto com 11.700 m² e urbanização geral.

• Tecnowatt Indústria Eletrotécnica Ltda (em Contagem – MG)
Fábrica com área construída de 5.000 m², redes externas, pavimentação e urbanização.

• Brazaço - Mapri Indústrias Metalúrgicas S/A (em Contagem – MG)
Fábrica de parafusos, com área construída de 6.800 m², pavimentação e urbanização geral.

• Cia Hansen Industrial (em Contagem – MG)
Galpão para depósito, com área construída de 6.600 m².

• Marcopolo S/A (em Betim – MG)
Fábrica de carrocerias para ônibus, com área construída de 10.724 m² e área de 

pavimentação / urbanização de 23.630 m².

• Vilma Alimentos (em Contagem – MG)
Ampliação das instalações da Vilma Alimentos. Área total construída: 5.200,80 m².

• RIPASA (em Limeira - SP)
Construção de um novo forno de cal “B”, da fábrica da RIPASA – Papel e Celulose S/A 

• PETROBRÁS - REDUC (em Duque de Caxias – RJ)
Obras civis para a Interligação de Unidades Auxiliares e construção das unidades 
de Tratamento de Águas Ácidas, Unidade de Recuperação de Enxofre, Unidade de 

Tratamento DEA na Refinaria Duque de Caxias (REDUC).

• VALE - Mina de Brucutu (em São Gonçalo do Rio Abaixo – MG)
Obras civis das instalações industriais da Mina de Brucutu.

• VALE - Projeto Salobo - Terraplenagem Fase II (em Marabá – PA)
Obras de desmatamento de 1.100 ha, terraplenagem (14.000.000 m³), drenagem, sistema 

viário e construção de 5 barragens  do Projeto Salobo, destinado à exploração e 
beneficiamento de minério de cobre.

 Obras realizadas pelos socios da Petra
Indústrias

-
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Razão Social: Petra Engenharia Ltda
Endereço: Rua Marco Aurélio de Miranda, 406, 3º andar
Bairro Buritis - Belo Horizonte – MG / CEP 30.525-210
Fone/fax: (31) 3377-2388
petra@petraeng.com.br
www.petraeng.com.br 

Sócios e Responsáveis Técnicos:
• Elias Bichara Costa - CREA-MG 17.023/D 
• Bruno Gramiscelli Costa - CREA-MG 76.897/D
• Francisco José Morais Santos - CREA-MG 69.959/D
• Gustavo Gramiscelli Costa - CREA-MG – MG 109.052/D
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