SERVIÇOS E PRODUTOS
PARA INSTALAÇÕES PREDIAIS
INDUSTRIAIS E COMERCIAIS
Conheça a Project Engenharia

+55 11 3985-8877
atendimento@projectengenharia.com.br
www.projectengenharia.com.br

Temos como missão a prestação de serviços
técnicos e engenharia de projetos especializados,
estabelecendo duradouras parcerias de confiança
com os nossos clientes.
Dentro do nosso portfólio de serviços, estamos
aptos a auxiliar nas manutenções, na elaboração
de laudos técnicos, na execução de projetos, além
de readequações de instalações existentes e
execução de novas obras.
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INTRODUÇÃO
AO NOSSO NEGÓCIO
Nossa História
A Project Engenharia Ltda. tornou-se, ao longo de 10 anos, uma empresa especializada em instalações prediais e industriais, atuante nos segmentos de engenharia: mecânica, elétrica, hidráulica,
e estruturas metálicas.
Em 2012, a Project Engenharia participou de projetos na Itália para aprofundar os conhecimentos em
sistemas de HVAC-R, de proteção a incêndio e de segurança à vida e de instalações de gás combustível e hidráulicas, englobando a avaliação de projetos para a adequação das normas e das legislações
europeias com as brasileiras, além do aperfeiçoamento em engenharia orçamentária e do desenvolvimento de estudos de investimentos no Brasil.
Em 2013, a busca pela profissionalização da empresa foi intensificada com a implantação da Política
do Sistema de Gestão Integrado, objetivando certificações do ISO 9001 e 14001 e OHSAS 18001.

Perfil dos Sócios
A Project Engenharia foi fundada pelo sócio-administrador Rudnei Alves de Souza Junior, formado em
Engenharia Mecânica Plena pela FEI, especialista em Tecnologia Predial e Industrial, com 20 anos de
experiência profissional.
A sócia Daniella Zilioto Toledo, formada em Publicidade e Propaganda pela Fundação Cásper Líbero e
em Direito pela FMU, possui experiência de 12 anos em relacionamento com cliente e, em meados de
2012, assumiu a área de Desenvolvimento de Negócios.
Os sócios possuem vivências profissionais distintas e, por esse motivo, objetivam estabelecer uma
empresa sustentável financeiramente, com destaque na qualidade e na personalização dos serviços
prestados aos clientes.

Sustentabilidade
A Project Engenharia tem compromisso com práticas que não agridam o meio ambiente e que
proporcionem uma melhor qualidade de vida para as gerações futuras.

Desenvolvemos uma ampla gama de serviços para
instalações prediais, industriais e comerciais:

•
•
•
•
•
•

Consultoria técnica
Projeto executivo
Retrocomissionamento
Instalação
Manutenção
Retrofit
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SOLUÇÕES EFICIENTES
PARA SUA ORGANIZAÇÃO
Soluções Mecânicas

Soluções Elétricas

O sistema mecânico ideal é aquele que atende com sucesso as
preocupações e as necessidades específicas do cliente. A equipe de
projeto da Project Engenharia está preparada para informar sobre
os recentes avanços na tecnologia, a fim de proporcionar um valor
agregado e reforçar a missão da edificação ou planta industrial.

Os sistemas elétricos estão se tornando mais complexos com o desenvolvimento de novas tecnologias. O sistema de distribuição é a
prioridade inicial para um bom projeto elétrico. O dimensionamento
do projeto deve ser feito logo no início com foco no futuro para permitir a flexibilidade e a expansão da instalação. O cliente, junto com
um projetista da Project Engenharia, determinará as verdadeiras necessidades do projeto, seguindo os requisitos mínimos estabelecidos pelas normas nacionais e pelos padrões internacionais.

É importante afinar o projeto no estágio inicial para viabilizar a elaboração de um produto global superior. A seleção adequada do tipo
de sistema está relacionada com a identificação correta dos objetivos do projeto.
A Project Engenharia tem a experiência e o conhecimento necessários para especificar o sistema adequado, selecionando o equipamento correto, a concepção do sistema de distribuição ideal e verificando
se o desempenho instalado atende ao especificado. Conhecimentos
adicionais do zoneamento e dos controles garantem também que
o sistema opere com a máxima eficiência, objetivando um menor
tempo de retorno do investimento (payback).
Os principais itens relacionados com os sistemas mecânicos incluem:
•
•
•
•

Conforto térmico;
Eficiência energética;
Flexibilidade;
Orçamento.

A oscilação do fornecimento de energia por parte das concessionárias resultou em uma rede de energia menos confiável. Um potente
sistema gerador de energia backup está se tornando mais desejável
nas edificações.
A iluminação eficiente necessita ser controlada com os sensores e
circuitos para assegurar a máxima economia de energia e controle
para o cliente.
Um projeto de rede de dados especializado também pode garantir
que as ligações sejam fortes e contínuas. Um investimento inicial
maior muitas vezes é rapidamente recuperado através do aumento
do potencial de economia.
A Project Engenharia tem a experiência e expertise em projetos de
controles elétricos para ajudar a garantir que o projeto atenda ou
supere os objetivos e as expectativas do cliente.
Os tópicos mais comuns para tratar desses projetos são:
•
•
•

4

Eficiência energética;
Personalização dos controles;
Potencial para futura expansão.

Somos uma empresa
Temos como missão a prestação de serviços
em constante evolução
técni Visão
às necessiSer uma empresa em constante evolução e atenta às necessidades do mercado e aoe atenta
desenvolvimento tecnológico global cos e engenharia de projetos especializados, estabelecendo
duradouras
dades do
mercado e ao
parcerias de confiança com os nossos clientes.
desenvolvimento
tecnológico global

Soluções de Engenharia Adicionais

Projeto Verde (Green Design)

Devido à nossa história, grande variedade de conhecimentos e
riqueza de experiência, a Project Engenharia pode oferecer serviços
adicionais que não são normalmente aplicados a um projeto comum.

Há um grande impulso a partir de várias direções para todas as indústrias funcionarem de uma forma mais ecológica. Esse conceito
inclui aspectos como sustentabilidade e eficiência energética.

Isso permite que o projetista alcance todos os objetivos do cliente e
pode aumentar significativamente a qualidade do projeto.
Alguns dos serviços adicionais oferecidos são:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análise de energia;
Análise de envoltória das edificações;
BIM (Building Integrated Management);
Conforto térmico;
Engenharia acústica;
Parecer técnico em projetos contratados;
Sistemas/Projetos especializados;
Testes, ajustes e balanceamento (TAB);
Ventilação mecânica e natural.

Algumas considerações em torno da sustentabilidade e da eficiência
energética em uma edificação incluem:
•
•
•
•
•

Energias renováveis (eólica, geotérmica, recuperação de calor
e solar);
Estratégias eficientes de energia;
Medidas de Conservação de Energia (MQE);
Opções verdes;
Sistema Adequado de Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado (HVAC).
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NOSSAS
SOLUÇÕES
Processos Industriais
A demanda de regulamentação pelos órgãos
públicos acarreta os mais altos padrões estabelecidos e mantidos na manipulação e
produção dos mais variados processos industriais. Os envolvidos nesse setor enfrentam
constantemente muitos desafios para atender
a essas expectativas.
A Project Engenharia oferece serviços completos, que vão desde o planejamento, o projeto,
até o gerenciamento de projetos de novas instalações.
Nossos serviços contemplam soluções para as
indústrias: alimentícia, automobilística, celulose
e papel, eletroeletrônico, farmacêutica, mineração, siderurgia, entre outras, incluindo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Controle de emissão de ruídos, poluentes
e vibrações mecânicas;
Eficiência na manufatura;
Gerenciamento de projetos;
Gestão da água;
Gestão de resíduos;
Minimização de resíduos;
Planejamento e aprovações ambientais;
Plano de manutenção e operação;
Projeto da planta e de processo;
Reengenharia das instalações existentes.

Área Médica e
Cuidado à Saúde

Esportes e
Entretenimento

Em se tratando de hospitais inteiros, clínicas
independentes, edifícios novos ou existentes,
planejamento e projetos, a Project Engenharia
tem desempenhado um papel fundamental em
projetos de saúde.

Os projetos de esportes e entretenimento têm
um foco acima da média na segurança, no design, na acústica, na iluminação e na tecnologia.
Isso aumenta a complexidade, visto que esses
problemas estão muitas vezes em conflito uns
com os outros.

A engenharia mecânica/elétrica representa um
componente significativo do custo total de construção de cada unidade de saúde. Portanto, o
projeto de engenharia requer um compromisso
total com a qualidade e função para alcançar a
missão da instituição.
O aumento dos custos de energia, aliado à manutenção dos equipamentos especializados,
além da incorporação das cargas de TI, tem elevado a demanda por um melhor planejamento
e por projetos mais eficientes. Soluções de infraestrutura com base nas necessidades reais,
mensuráveis 
e práticas irão moldar soluções
inovadoras que capacitarão as instalações para
a crescente capacidade de armazenamento e
computação.
As instalações de saúde incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•
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Aquecimento/resfriamento;
Aspectos práticos da implementação;
Automação e controles;
Confiabilidade/tolerância a falhas;
Heating, Ventilation & Air-Conditioning
and Refrigeration (HVAC-R) systems;
Os critérios de projeto;
Qualidade do Ar Interior (QAI);
Sistemas de água quente;

A Project Engenharia possui experiência com
essas questões, tendo trabalhado em diversos
projetos de entretenimento.
Nesse ramo existem muitos esforços para
cativar o público e deixá-lo com uma boa impressão. Para isso, todas as imagens, sons e
sensações devem ser controlados e aprimorados para tornarem o ambiente agradável, confortável e funcional. Os sistemas de iluminação,
energia, mecânica, entre outros, devem ajudar
a criar essas condições, sem chamar a atenção
para o equipamento, mas sim para manter o
foco no show.
Para melhorar a experiência, os seguintes aspectos devem ser considerados:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Confiabilidade/tolerância a falhas;
Critérios especiais de projeto;
Iluminação, Acústica e Aquecimento, Ventilação e Ar-condicionado (HVAC);
Instalações especiais;
Integração;
Normas e padrões de energia;
Otimização de espaço;
Proteção contra incêndio e segurança à
vida;
Restrições físicas.

Empresarial e Residencial
Com a experiência e os recursos da Project Engenharia, podemos preencher muitos papéis
diferentes em um projeto de uma edificação
empresarial, desde o conceito inicial até o comissionamento final.
Atuaremos com a equipe de projetos, construtores e fornecedores para garantir:
Técnicas de projeto e construção adequadas
para aplicação das melhores tecnologias disponíveis;
O produto final de melhor qualidade para as
suas necessidades;
Proprietários e projetistas alcançando ou superando suas metas do projeto.
As instalações empresariais incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquecimento a gás;
Controle de iluminação;
Distribuição de energia;
Iluminação eficiente;
Instalações de aquecimento solar;
Instalações hidráulicas de água fria e
quente
Sistemas de climatização;
Sistemas de Gerenciamento da Edificação
(BMS).

Educacional e
Institucional

Data Center e
Telecomunicações

Uma mudança cultural em direção a uma sociedade mais avançada tecnologicamente impulsiona instalações educacionais para reagir
em conformidade, a fim de criar ambientes de
aprendizagem que estejam alinhados com o
usuário.

O projeto, as instalações e a operação desses
segmentos têm alvos independentes e diferentes ênfases. Um projeto bem-sucedido requer a integração de vários setores tradicionalmente isolados.

Alguns dos avanços tecnológicos e as considerações em busca da capacidade de como implementá-las com sucesso incluem:
•
•
•
•
•
•
•

Nível de conforto;
Data centers escola;
Gestão da sala de aula;
Impacto do layout;
Planejamento;
Portabilidade;
Segurança.

A engenharia mecânica/elétrica representa
uma significativa contribuição para a criação de
um melhor espaço de aprendizagem. Portanto,
o projeto de engenharia requer um compromisso total com a qualidade e função para melhorar o objetivo principal da instalação.

Todas essas indústrias desempenham um papel crítico, incluindo a avaliação quanto:
Confiabilidade/disponibilidade;
Custo (despesas de capital e operacionais);
Escala (tempo de implantação de cada etapa);
Previsão de crescimento (visando a ampliação,
a atualização dos sistemas e retrofits);
Projeto com foco em eficiência energética e
sustentabilidade.
Os principais tópicos dessas instalações são:
•
•
•
•

Climatização de precisão;
Geração de energia;
Instalações de proteção contra incêndio;
Redes elétricas (energia e lógica).

Comercial e Varejo
Há um grande impulso a partir de várias direções para todas as indústrias operarem de
uma forma mais ecológica. Isso inclui aspectos
como sustentabilidade e eficiência energética.
Embora não haja um benefício qualitativo que
poderia atrair mais clientes, a maioria dos varejistas têm que lidar com a realidade quantitativa do impacto financeiro composto por um
ciclo de vida mais curto do edifício para obter
economias de custos operacionais e os custos
iniciais mais elevados de implementação do
projeto verde.
A Project Engenharia desempenha um importante papel com as várias opções de soluções
mecânicas e elétricas de projeto verde.
Alguns exemplos incluem:
•
•
•
•

Dispositivos de controle de variáveis;
Dispositivos de medição;
Fontes alternativas de energia/renovável;
Iluminação eficiente.

As instalações educacionais incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•

Aquecimento/Resfriamento;
Controle de HVAC por zona;
Controles de iluminação;
Iluminação eficiente;
Instalações especiais;
Instalações hidráulicas de água fria e
quente;
Restrições físicas;
Sistemas de Gerenciamento da Edificação
(BMS)

7

Ao longo das últimas décadas, os clientes tornaram-se mais conscientes do potencial de ruído e
dos problemas de vibração dos sistemas e equipamentos de uma instalação. Muitos se queixam de
excesso de ruído e vibrações mecânicas do sistema ainda que, em muitos casos, tenham sido utilizados os equipamentos e materiais adequados, mas estes não foram devidamente integrados em um
sistema silencioso ou algum detalhe foi omitido que não resultou no benefício acústico esperado.
As decisões de projeto perdem o seu valor se os equipamentos e os materiais não são integrados
em um sistema projetado corretamente ou se o detalhamento do sistema é ignorado.A Project Engenharia fornece soluções desenvolvidas para o controle de ruído e vibrações mecânicas, através
dos seguintes serviços:
•
•
•
•
•

Avaliação de ruído e vibrações mecânicas;
Estudo de impacto ambiental;
Projeto e consultoria para atenuação de ruído e vibrações mecânicas;
Relatório e monitoramento de emissões;
Serviços acústicos.

Ruído e Vibrações
Mecânicas

NOSSOS SERVIÇOS

A Project Engenharia dispõe de profissionais de HVAC (Heating, Ventilation & Air-Conditioning) que
possibilitam atingir os objetivos do projeto em uma ampla gama de segmentos de mercado, como:
data centers e telecomunicações, educacional e institucional, médica e cuidado à saúde, comércio e
varejo, esporte e entretenimento, empresarial e industrial.

Ar-condicionado

Nossas equipes estão aptas a elaborar diferentes casos, como: eficiência energética, projeto sustentável e redução das emissões de gases de efeito estufa, que são o foco dos nossos clientes. Nossos
engenheiros estão constantemente atualizados, objetivando melhorar o desempenho dos edifícios.
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Temos como base uma tecnologia avançada e um projeto sustentável para oferecer os nossos
serviços, desde um projeto de climatização convencional até os mais complexos, incluindo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análises energéticas;
Comissionamento e retrocomissionamento;
Conforto térmico (gradiente de temperatura);
Estimativa de custos;
Inspeções técnicas e análise de desempenho;
Memorial descritivo;
Parecer técnico em projetos e instalações existentes;
Planilha quantitativa da obra;
Projeto base (conceitual);
Projeto executivo (detalhamento final);
Retrofits.

Estamos continuamente desafiando a abordagem tradicional, aplicando nosso processo exclusivo
para os sistemas de automação e estabelecendo metas de qualidade para os diversos setores. Sistemas de alto desempenho e confiáveis, porém, flexíveis e focados operacionalmente, são inovadores
e vão além do padrão da indústria.
Nossos serviços incluem:

•

Estudos de viabilidade, inspeções e auditorias;
Projeto conceitual, detalhado e especificação;
Gerenciamento de aquisições;
Gerenciamento de projetos, segurança, comissionamento, treinamento, manuais de operação,
manutenção e retrocomissionamento;
Gestão – planejamento, controle, coordenação, monitoramento e elaboração de relatórios.

A composição de projetos integrados, iluminação eficiente, sistemas de distribuição de energia
eficazes e uso máximo dos recursos naturais, reduzirão significativamente o impacto que o projeto
tem sobre o meio ambiente. A Project Engenharia fornece serviços integrados de engenharia elétrica como parte de um pacote total de serviços. Nossos serviços incluem:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Elétrica

•
•
•
•

Automação e Controle

A Project Engenharia tem experiência em todos os aspectos de automação. Estamos envolvidos
com o planejamento de automação, engenharia de hardware e software, instalação, verificação de
componentes e sistema de comissionamento e retrocomissionamento para inúmeros projetos e
segmentos de mercado.

•
•
•
•
•
•

Aterramento e SPDA/Para-raios (projeto, laudo-vistoria e medições);
Controles inteligentes de Iluminação;
Eficiência energética (levantamento de grandes consumidores, análise pontual de maiores
ganhos, cálculo de paybacks – retorno do investimento);
Entrada de energia (projeto e consultoria, processos junto à concessionária de energia);
Geração de energia renovável: eólica, solar, geotérmica;
Geração e distribuição de energia: cogeração;
Gerenciamento de projetos;
Gestão de energia (comparação contratação tarifária, laudo de ICMS e horário de ponta);
Infraestrutura elétrica para edificações: subestações, rede de distribuição, painéis elétricos e
geradores;
Instalações elétricas para equipamentos: elevadores, monta-cargas, escadas rolantes e transporte pneumático;
Instalações elétricas, conforme a NR10 (projeto, laudo e vistoria);
Lógica: telecomunicação e TI;
Qualidade de energia – Harmônicos e reativos (projeto, laudo e vistoria);
Segurança: controle de acesso e monitoramento, CFTV;
Sistemas de Gerenciamento da Edificação (BMS);
Som e vídeo.
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Comissionamento
É destinado a novas construções e vai desde o projeto, a construção, a operação, até a ocupação.
O objetivo desse serviço é o cumprimento da intenção de projeto, atendimento à legislação em vigor
e o apoio ao processo de certificação de uma edificação, como, por exemplo: Procel, Green Building
e Acqua.

Quais são os benefícios desse processo?

Comissionamento e Retrocomissionamento

1. Economias nos custos da construção

10

De acordo com pesquisas internacionais, um estudo de seis novas construções descobriu que o
projeto de comissionamento reduziu os pedidos de alteração em 87%, reduzindo, assim, o custo
total da construção por um valor estimado de 4% a 9%.
A redução de 4% a 9% se dá pelos seguintes fatores:
•
•
•
•

Cumprimento dos prazos;
Evita retrabalho;
Reduz os pedidos de alterações de projetos;
Identifica o problema de forma antecipada.

2. Melhor coordenação entre o projeto, construção e ocupação
O comissionamento melhora a comunicação entre todos os membros da equipe, podendo evitar
problemas comuns, desde grandes dimensões, sistemas funcionando de forma ineficiente, instalação do equipamento errado até a incorreta programação ou sequência de controle.
3. Menos deficiências do sistema
Reduz a probabilidade de que os problemas continuem após a inauguração da edificação e auxilia a
equipe de projeto a identificar as deficiências do sistema o mais cedo possível e rastreia seu estado
até que sejam corrigidas.

Quais as economias que os proprietários podem esperar?
Como esse processo reduz a conta de energia?
1. Economia de energias
Durante a construção, a liderança da equipe de comissionamento garante que os equipamentos
entregues estejam em conformidade com os planos do projetista e as especificações dele.
O comissionamento certifica que o equipamento correto está instalado, sustentável e operando
corretamente. O teste operacional estende essa garantia de qualidade.

2. Melhoria na Qualidade do Ar Interno – QAI
Ar externo impróprio;
Baixa circulação de ar;
Controles inadequados de ventilação;
Pressurização do ambiente.

Quanto custa esse serviço?
O custo de comissionamento é diferente para cada projeto e depende do tamanho, da complexidade e do orçamento.

Retrocomissionamento
É destinado a construções existentes e ocorre através de estudos técnicos, envolvendo a análise
minuciosa do projeto, verificação in loco e forma de operação das instalações.
Pode sanar os problemas no projeto, na instalação e os desenvolvidos ao longo da vida do edifício.
O escopo do projeto pode variar, dependendo do tamanho, da complexidade e do orçamento.
Pretendemos com esse trabalho o resgate do projeto original aliado com a máxima eficiência energética, com a qualidade do ar e a conformidade com a legislação em vigor.
O retrocomissionamento também pode ser o principal responsável por manter a certificação de
uma edificação.

Estruturas Metálicas
A Project Engenharia tem uma equipe de profissionais que possibilitam atingir os objetivos do projeto em uma ampla gama de segmentos de mercado, como: educacional e institucional, médica e
cuidado à saúde, comércio e varejo, esporte e entretenimento, empresarial e industrial.
Nós vamos ajudá-lo a alcançar o sucesso do projeto por:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acompanhamento da montagem;
Análise de custos;
Análise de elementos finitos;
Controle de corrosão;
Controle tecnológico;
Inspeção e plano de manutenção;
Inspeções e laudos técnicos;
Projeto (básico e executivo);
Projeto de restauro estrutural;
Prova de carga estática.

Os documentos do retrocomissionamento podem ser aditados ao projeto inicial do edifício para a
documentação dos resultados obtidos.
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Nossos serviços são aplicados em sistemas de instalações hidráulicas de água fria e quente, sistemas de instalações de bombeamento, parques aquáticos, sistemas de instalações hidrossanitárias
e geração de vapor, englobando:
Análise de desempenho;
Auditoria e inspeções técnicas;
Especificação e instalação;
Estimativa de custo de implementação do projeto;
Estudos de viabilidade;
Levantamento de redes existentes;
Projeto (básico e executivo);
Projeto de aquecimento solar e gás;
Projetos sustentáveis;
Revisão e parecer técnico em projetos e relatórios existentes;
Serviços de consultoria.

Incêndio e Segurança à Vida

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Tubulação e Hidráulica

A Project Engenharia tem uma equipe de profissionais que possibilitam atingir os objetivos do projeto em uma ampla gama de segmentos de mercado, como: educacional e institucional, médica e
cuidado à saúde, comércio e varejo, esporte e entretenimento, empresarial e industrial.

A Project Engenharia está alinhada com os responsáveis pelas edificações, autoridades, seguradoras e profissionais de projeto para compreender e integrar de forma colaborativa o tema de proteção contra incêndio e de segurança à vida para as necessidades de nossos clientes.
Nossa equipe de engenheiros, projetistas e consultores de segurança à vida está focada nos desafios da área e o efeito sobre as pessoas, as empresas e o meio ambiente. Nós efetivamente interpretamos e aplicamos os códigos e normas, sistemas de incêndio, engenharia de incêndio e metodologias de segurança à vida com uma visão holística do tema e outras disciplinas de proteção
para edifícios novos e existentes, mantendo a sustentabilidade, economia, englobando os seguintes
serviços:
•
•
Análises de rotas de fuga;
•
Análises de desempenho;
•
Consultoria aos códigos de segurança do edifício;
•
Extintores de incêndio;
•
Inspeções e laudos técnicos;
•
Obtenção e renovação do AVCB – Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros;
•
Padrões internacionais NFPA – National Fire Protection Association;
•
Pressurização de escadas de incêndio;
•
Projeto baseado em desempenho e soluções alternativas;
•
Projetos (básico e executivo);
•
Rede de hidrantes;
•
Rede de sprinklers;
•
Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI);
•
Sistemas de extração de fumaça.

A nossa metodologia é ser muito acessível e colaborativo com a equipe do cliente para fornecer
suporte, assistência e orientação sobre a melhor forma de traduzir a intenção do projeto para o
projeto instalado.
O desenvolvimento das atividades abrange:
Adaptar o escopo de serviços para complementar os recursos;
Administração de contratos;
Atingir os requisitos do projeto definidos;
Controle de orçamentos, prazos e garantia de qualidade;.
Eliminar os conflitos entre qualidade e custo;
Envolver as competências adequadas para o projeto;
Estudos de viabilidade;
Realizar o equilíbrio certo entre custo de capital e os custos de manutenção.

A Project Engenharia entende o efeito da alta dos preços de energia e a necessidade de um desenvolvimento sustentável.
O nosso Programa de Gestão de Energia inclui:
•
•
•

Gestão de Energia

•
•
•
•
•
•
•
•

Gerenciamento de Projetos

A Project Engenharia possui um foco mais concentrado na participação durante a fase de implementação do projeto. A nossa equipe de profissionais possibilita atingir os objetivos do projeto em
uma ampla gama de segmentos de mercado, como: data center e telecomunicações, educacional e
institucional, médica e cuidado à saúde, comércio e varejo, esporte e entretenimento, empresarial
e industrial.

•
•
•
•
•
•
•

Auditoria energética para identificar e avaliar oportunidades de economia de energia;
Comissionamento e retrocomissionamento;
Eficiência energética (levantamento de grandes consumidores, análise pontual de maiores
ganhos, cálculo de paybacks – retorno do investimento);
Geração de energia renovável: eólica, solar, geotérmica e de recuperação de calor;
Geração e distribuição de energia: cogeração;
Gestão de energia (comparação contratação tarifária, laudo de ICMS e horário de ponta);
Monitoramento de desempenho e verificação;
Operações e manutenção;
Projeto – desenhos e especificações técnicas;
Treinamento e apoio na sede do cliente;
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Nossos serviços são aplicados em Gás Natural (GN) e em Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) nos terminais de armazenamento de combustível líquido e gases medicinais, ar comprimido, estações de
edição e regulador de pressão, rede de distribuição (Pipeline), entre outros, englobando:
•
•
•
•
•
•
•
•

Adequação da NR 20;
Estimativa de custo do projeto;
Estudos conceituais;
Gerenciamento de projetos;
Inspeções técnicas (risco e avaliação da integridade);
Processo de gestão de risco;
Processos de energias renováveis e alternativas;
Projeto (básico e executivo).

Combustível, Gás e
Transferência de Fluidos

As instalações de gás combustível possuem, muitas vezes, produtos inflamáveis e perigosos e também a pressões e temperaturas elevadas. Temos um interesse direto nos vários aspectos da gestão
de risco dessas instalações.

Exaustão e Ventilação

A Project Engenharia tem uma equipe de profissionais especializados em sistemas de exaustão,
ventilação e pressurização, que possibilitam atingir os objetivos do projeto em uma ampla gama de
segmentos de mercado, como: educacional e institucional, médica e cuidado à saúde, comércio e
varejo, esporte e entretenimento, empresarial e industrial.
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Nossas equipes estão aptas a elaborar diferentes projetos direcionados para cozinhas profissionais,
sanitários, garagens, hall de edifícios, rotas de fuga, processos industriais, galpões, casa de máquinas, entre outros, especialmente em sistemas de:
•
•
•
•
•

Controle de fumaça de proteção contra incêndio;
Difusão de ar;
Pressurização de escadas de incêndio para edifícios multiandares;
Renovação de ar;
Ventilação natural e mecânica.

A Project Engenharia entende o efeito da alta dos preços de energia e a necessidade de um desenvolvimento sustentável. Com a escassez dos recursos naturais, cada vez mais se faz necessária a
aplicação de sistemas que utilizam energias renováveis.
Um investimento inicial maior muitas vezes é rapidamente recuperado através do aumento do potencial de economia.

•
•
•
•

Energias Renováveis

As instalações de energias renováveis mais comuns em uma edificação são:
Energia eólica;
Energia geotérmica;
Energia solar;
Recuperação de calor.

Os serviços incluem:
Projeto – desenhos e especificações de engenharia;
Comissionamento e retrocomissionamento;
Operações e manutenção;
Monitoramento de desempenho e verificação;
Treinamento e apoio na sede do cliente.

A Project Engenharia tem uma equipe de profissionais de refrigeração industrial e comercial que
possibilita atingir os objetivos do projeto em uma ampla gama desse mercado.
Temos como base uma tecnologia avançada e um projeto sustentável para oferecer os nossos
serviços, desde um projeto convencional até os mais complexos, incluindo:

Refrigeração

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Análises energéticas;
Balanço termodinâmico;
Comissionamento e retrocomissionamento;
Estimativa de custos;
Inspeções técnicas e análise de desempenho;
Memorial descritivo;
Parecer técnico em projetos e instalações existentes;
Planilha quantitativa da obra;
Projeto base (conceitual);
Projeto executivo (detalhamento final);
Retrofits.
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NOSSOS PRODUTOS
Tudo parte de um projeto personalizado da Project Engenharia: cada
produto que projetamos e produzimos são personalizados para cada
cliente, com o objetivo de reduzir custos operacionais e de manutenção
em cada projeto, evitando desperdícios, aumentando vida útil de
equipamentos e, principalmente, garantindo a segurança e integridade
de vidas dentro de cada instalação.

Tanques de Abastecimento Diário para Grupo Gerador

AÇO INOXIDÁVEL OU AÇO CARBONO.
200, 250, 280, 300, 500 E 1000 LITROS.
Indicado para os setores de abastecimento diário de Grupo Gerador e Moto Bomba
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Sistema de Tratamento de Óleo Diesel: PrismaFilter

PrismaFilter: o mais eficaz Sistema de tratamento de óleo diesel para sua Organização. REDUZA CUSTOS PAGANDO APENAS O ÓLEO DIESEL, E NÃO ÓLEO COM ÁGUA.

Box de Descarga de Óleo Diesel

O Box de Descarga para Óleo Diesel é uma solução compacta
e econômica para a prevenção de vazamentos no enchimento
de tanques aéreos e enterrados de estocagem de combustível
para Grupo Gerador e de Moto Bomba.

Pack de Bombeamento para Diesel – PBD 100/200

O Pack de Bombeamento para Diesel é um sistema de
bomba(s) integrada(s), projetado para receber o óleo diesel
do tanque principal de estocagem e para o abastecimento dos
tanques de uso diários do Grupo Gerador e de Moto Bomba.

Painel de Abastecimento à Prova de Explosão

O Painel de Abastecimento à Prova de Explosão é uma solução para a automação do abastecimento de tanques de uso diário para
geradores de energia, especialmente projetado para a aplicação em atmosferas explosivas e para o atendimento das Normas pertinentes, como: a ABNT e a NR-20, referentes ao Armazenamento de Líquidos Inflamáveis e Combustíveis.

Rack de Monitoramento de Baterias – RMB 400

O Rack de Monitoramento de Baterias é o único do mercado
projetado para a aplicação em instalações de missão crítica,
como: Data Centers, Edifícios Comerciais, Hipermercados, Hospitais e demais instalações de responsabilidade máxima.

Rack de Refrigeração Ultra-eficiente

O nosso rack ultra-eficiente especialmente projetado, consiste
basicamente de dois ou mais compressores ligados ao mesmo
circuito frigorífico, tornando possível integrar os sistemas de
resfriados e de congelados num único equipamento.
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POLÍTICA DO SISTEMA DE GESTÃO INTEGRADO

A Project Engenharia busca alcançar as expectativas dos clientes, dos trabalhadores e da comunidade, por meio
da excelência na prestação de serviços de engenharia consultiva, se comprometendo a:
• Melhorar continuamente os processos;
• Garantir a qualidade dos serviços;
• Minimizar os impactos ambientais;
• Prevenir os riscos e os perigos na saúde e na segurança ocupacional;
• Atender à legislação vigente relativa ao SGI e demais requisitos aplicáveis;
• Proporcionar a sustentabilidade financeira para a empresa.
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NOSSOS PRINCIPAIS CLIENTES

19

Qualidade
Transparência
Eficiência
Excelência
20
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