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24 M€
de valor de contratos  
sendo 50% no Exterior

200 engenheiros  
e técnicos especializados 
de alto nível

Expertise inovadora, reconhecida  
na França e no Exterior

A BRL Ingénierie (BRLI) dispõe de uma ampla paleta  
de competências nos setores da Água, Meio Ambiente,  
e Desenvolvimento Territorial.

Seu conhecimento foi desenvolvido tanto na França como no 
Exterior, em projetos que aliam tecnologia e inovação:

Barragem da Caserne (restauração do caráter marítimo 
do Mont-Saint-Michel - Grande prêmio da engenharia 
francesa);

Transposição de água da vertente úmida para a vertente seca 
da Ilha da Reunião (troféu «adaptação climática e território»);

Programa « recifes Prado-Marseille », a maior imersão de 
recifes artificiais na Europa (grande prêmio de engenharia 
ecológica);

Revisão dos estudos, supervisão das obras e operação  
dos perímetros irrigados de Megech e Ribb (17.000 ha  
na Etiópia);

Política comunitária e plano de desenvolvimento para o 
horizonte de 2025 da região da Comunidade Econômica e 
Monetária da África Central (CEMAC);

Estudos ambientais e de regulamentação dos parques 
eólicos offshore «Ilha de Yeu-Noirmourtier» e «Dieppe-le-
Treport».

Equipes Multidisciplinares reativas frente  
aos desafios do Século XXI
Face aos grandes desafios que são a adaptação às mudanças 
climáticas, a segurança alimentar, a evolução demográfica e a 
transição ecológica e energética, há urgência em agir.

Os conhecimentos congregados na BRLI nos permitem reunir 
rapidamente as melhores equipes (hidráulicos, obras civis, 
ambientalistas, agrônomos, sociólogos, juristas e economistas) 
para acompanhar seus projetos dentro do respeito aos meios 
naturais e no âmbito da qualidade de vida da população.
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Nossa 
especialidade:
Aproveitamentos 
hidráulicos complexos 
em ambientes sensíveis

Sistema Certificado  
de Gestão da Qualidade

Versão 2015



 

A Força de um Grupo  
de dimensão humana,  
criador de valores territoriais  
e societais há 60 anos

A BRLI é a filial de engenharia do Grupo BRL  
(6 empresas, 700 funcionários). A BRL criou e 
gere em concessão uma grande rede hidráulica na 
Região Occitanie / Pyrénées-Méditerranée. Esta 
rede é composta de canais, barragens, estações 
de bombeamento e estações de tratamento. Ele 
abastece 1 milhão de pessoas no verão e permite 
a irrigação de 120.000 ha.

Seus especialistas concebem soluções 
sustentáveis para fazer face à falta de água, 
bem como a seus excessos (inundações, 
invasão de água do mar...). 

Seu conhecimento único permite uma 
abordagem global: concepção, apoio ao 
gestor e operação de grandes projetos 
hidráulicos.

Inovação e Pesquisa  
& Desenvolvimento

Ferramentas digitais de alta performance
Maquetes digitais e ferramentas geomáticas

Cluster de cálculo de alta performance para 
simulações numéricas complexas

Softwares de gestão da ávgua desenvolvidos  
a partir das competências do operador

Know how inovador
Capacidade de integração de sistemas  
(estudos técnicos e de regulamentação)

Domínio da análise do ciclo de vida

Apoio à implantação de Parcerias Público Privadas 
para grandes perímetros irrigados

Desenvolvimento de serviços e ferramentas
SOIN EAU (proposta integrada para abastecimento  
de água potável)

Cidade portuária sustentável

PREDICT SERVICES (com a Météo France 
e Airbus Industrie) - Serviço de previsão 
meteorológica: gestão em tempo real dos 
riscos de inundação

Altimetria espacial

Sistema de informações sobre água

Litto CMS (Gestão de crise em zonas 
litorâneas)
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A BRLI é membro  
dos Polos R&D

Groupe

Nossos valores
A ética e o interesse 
geral (solidariedade  
e responsabilidade)

O respeito a nossos 
compromissos

A inovação para um 
mundo sustentável

 



Acompanhamento de todas  
as etapas de seus projetos:

Montagem da operação
Montagem financeira, integração, Parcerias Público Privadas

Estudos de concepção
Estudos técnicos, econômicos, ambientais e de regulamentação. 
Planejamento territorial

Gerenciamento
Concepção e supervisão das obras

Apoio à gestão e à operação das redes hidráulicas

Assistência técnica

Assistência ao gestor

Treinamento

Consultoria institucional
Meio ambiente, gestão das águas...



Obras Hidráulicas  
& Transposições

Barragens, estações de 
bombeamento

Transposições de bacias

Galerias e obras executadas por 
métodos não destrutivos

Segurança das obras

Assistência na pré-operação e 
assistência na operação

Hidroeletricidade

Nossas áreas de atuação

Água Tratada &  
Esgotamento Sanitário

Captação, adução, e distribuição de água 
potável

Coleta e transporte de águas servidas

Gestão de águas pluviais

Tratamento de água e de efluentes

Eficiência e valorização energética

Regulamentação e gestão dos serviços

Avaliação Ambiental
Concepção ecológica e 
viabilidade ambiental

Estudos de Impacto Ambiental 
e Social

Avaliações ambientais 
estratégicas de planos e 
programas
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Gestão da Biodiversidade 
& Desenvolvimento 
Sustentável

Estratégia de conservação da 
biodiversidade

Gestão participativa dos recursos 
naturais

Gestão de áreas protegidas e dos 
espaços naturais

Serviços ecossistêmicos e 
financiamento sustentável

Nossas áreas de atuação

Água para a Agricultura  
& Segurança Alimentar

Concepção e modernização  
de redes de irrigação

Desenvolvimento agrícola: agroecologia, 
estruturação de cadeias

Agricultura comercial e consultoria aos 
investidores privados

Gestão de perímetros irrigados e PPP

Organização de usuários de água

Mar & Litoral
Gestão integrada de zonas costeiras

Erosão e submersão marinha

Áreas marinhas protegidas

Pesca e aquicultura

Offshore e oceanografia

Obras ecológicas costeiras
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Água & Riscos
Diagnóstico e avaliação de riscos de 
inundação e de submersão

Estratégia de prevenção de riscos

Obras de proteção

Gestão de risco, monitoramento, 
previsão e alerta

Nossas áreas de atuação

Navegação & Portos
Portos de lazer, de pesca e comerciais

Obras portuárias de proteção

Barragens de navegação fluvial

Eclusas de pequeno e grande porte

Criação, reabilitação e modernização de rotas de navegação

Dragagem / Gestão de sedimentos

Gestão Integrada dos Recursos Hídricos
Gestão quantitativa e qualitativa

Proteção dos meios aquáticos

Gestão de bacias transfronteiriças

Sistemas de informação sobre água

Planejamento estratégico

Abordagem institucional

Desenvolvimento Territorial
Desenvolvimento local

Desenvolvimento rural

Planos de aproveitamento do território

Programas e políticas públicas de 
desenvolvimento
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French Limited company (S.A.), capital 3,183,349 Euros
SIRET business & trade registration: 391 484 862 000 19 - RCS : NIMES B 391 
484 862
EU VAT No. FR 35 391 484 862 000 19

1105, avenue Pierre Mendès France
BP 94001 - 30 001 Nîmes Cedex 5 (FRANCE)

Tél. +33 (0)4 66 87 50 85
Fax : +33 (0)4 66 87 51 09

www.brl.fr/brli 
Société anonyme au capital de 3 183 349 euros
SIRET : 391 484 862 000 19 - RCS : NIMES B 391 484 862
N° de TVA intracom : FR 35 391 484 862 000 19
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Direção Comercial BRLI - Sede - França:  
dc.brli@brl.fr

Contatos:

Madagascar: brlmad@moov.mg 
Costa do Marfim: brlici@brl.ci 
Etiópia: brlethiopia@brl.fr 
Reunião: brli.reunion@gmail.com

BRL Ingénierie
no mundo Presença permanente

Experiência da BRL Ingénierie


