
13
Soluções Energéticas e Renováveis



14

Soluções Descrição

Diagnóstico de imagens térmicas 
e análise de vibração para fins de 
manutenção preventiva preditiva.

Prover os recursos necessários para que a empresa tenha condições de 
fazer o planejamento das manutenções preventivas e preditivas, segundo 
sua política de manutenção.

Diagnóstico de qualidade de energia 
elétrica. Estudo qualitativo da energia fornecida à indústria pela concessionária.

Realização de manutenções preditivas Realização de manutenções preditivas utilizando equipamentos de 
medição mecânica e elétrica.

Inspeção de rota de lubrificação Assessoria para a criação de rotas de lubrificação em maquinários 
industriais.

Plano de rotas de inspeção Assessoria para a criação de rotas de inspeção em maquinários industriais 
e infraestrutura.

Desenvolvimento de layout de 
automação.

Elaboração de desenhos e projetos de plantas e/ou processos industriais 
dispondo em locais estratégicos visando à otimização de produção, 
custos e espaço.

Soluções em eficiência energética Consultoria para otimização do consumo dos insumos energéticos da 
empresa.

Implantação de MCC Assessoria e consultoria para a implantação da manutenção centrada na 
confiabilidade (MCC).

Consultoria em fontes
alternativas de energia

Assessoria e consultoria na identificação e dimensionamento de soluções 
adequadas utilizando tecnologias de geração a partir das fontes solar e 
eólica de pequeno porte.

Análise tarifária e adequação da 
demanda contratada

Análise da demanda real da empresa e da demanda contratada junto à 
concessionária para propor soluções de melhor custo-benefício.

Consultoria em produtividade energética Determinação da razão ótima entre a quantidade de produtos e a energia 
consumida no processo de produção. 

Estudo de viabilidade técnica e 
Econômica de cogeração

Compreende a elaboração de estudo de viabilidade técnica e econômica 
/ financeira de diferentes insumos energéticos, reaproveitamento de 
calor, aproveitamento de resíduos e biomassa para cogeração de energia, 
melhorando o uso e diminuindo o consumo na empresa.

Planos de preventiva Assessoria para criação de planos para manutenção preventiva.

Implantação de TPM
Assessoria e consultoria para a implantação da manutenção produtiva 
total (TPM) e criação de matrizes de competências para a realização da 
manutenção autônoma.

Implantação de PCM

Assessoria e consultoria para a implantação do planejamento e controle 
da manutenção (PCM). O serviço prevê a gestão da qualidade da 
manutenção, item fundamental para a redução de perdas, aumento da 
eficiência, disponibilidade e produtividade.

Diagnóstico em automação de
processos industriais

Análise e soluções para problemas envolvendo processos e redes 
industriais.

Consultoria em sistemas eletro-
hidráulicos e eletro-pneumáticos Soluções envolvendo eletro-hidráulica e eletro-pneumático proporcional.

Soluções Energéticas
e Renováveis
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Soluções Descrição

Consultoria em projetos
de redes industriais

Assessoria em sistema de comunicação de dados industriais do 
gerenciamento até periféricos no chão de fábrica, de acordo com as 
normas IEC e OSI.

Consultoria em automação com 
utilização de microcontroladores e 
controladores lógicos programáveis

Desenvolvimento de soluções automatizadas utilizando CLP's para o 
controle de máquinas, equipamentos e processos industriais.

Consultoria em sistemas industriais 
automatizados

Desenvolvimento de sistemas industriais automatizados como solução 
para melhoria do processo produtivo (chaves de partida suave, inversores 
de frequência, servoacionamentos).

Acompanhamento e fiscalização de 
implantação de parques de renováveis Supervisão da implantação dos parques solares.

Otimização de processos em manufatura

Soluções integradas para melhorar a eficiência de recursos que ofereça 
flexibilidade, agilidade e segurança aos processos industriais. Estas 
soluções promovem suporte para tomada de decisão técnica e gerencial 
e oportunidades para inovação de produtos e processos por meio de 
tecnologias computacionais avançadas. 

Projetos de racionalização de processos Projetos voltados para otimização de produção, reduzindo custos e 
aumentando a produtividade.

Projetos em automação Projetos de automação dos processos industriais contemplando os níveis 
básicos, intermediários e avançados.

Desenvolvimento de produtos 
eletroeletrônicos.

Pesquisa aplicada e consultorias tecnológicas no desenvolvimento de 
todas as etapas do ciclo de um projeto de produto eletroeletrônico: desde 
a ideia, incluindo a definição de escopo, avaliação tecnológica e estudos 
de viabilidade, até a implementação e validação das soluções desejadas. 
Tecnologias: Microeletrônica e Microprocessadores.

Projeto e instalação de mini e micro 
geração distribuída

Desenvolvimento de projetos e acompanhamento da instalação de micro 
e minigeração.
Projeto e orientação/acompanhamento da instalação de sistemas 
fotovoltaicos de mini e micro geração distribuída.

Desenvolvimento de máquinas e 
equipamentos industriais

Projeto e Construção de Protótipo de Máquinas e Equipamentos 
Industriais utilizando o conceito de Desenvolvimento Integrado de 
Produto e Processo, Comissionamento, Simulação e Análise CAE, de 
acordo com normas nacionais e internacionais vigentes. 

Orientação para implantação
da Norma Regulamentadora NR 12

Elaboração de laudos técnicos, elaboração de inventário de maquinário, 
realização de análise de riscos e auditoria interna, elaboração de manuais 
de instruções nos requisitos da Norma NR-12, treinamento, capacitação 
e qualificação de funcionários nos critérios estabelecidos pela NR-12 e 
emissão de laudos com ART (Anotação de Responsabilidade Técnica).


