SOLUÇÕES EM ENGENHARIA ELÉTRICA
E SISTEMAS FOTOVOLTAICOS

A PCM Engenharia foi fundada em 2005, com o objetivo de apresentar a seus
clientes as melhores e mais modernas soluções em engenharia elétrica.
Atuante na área de montagens elétricas em geral, industrial e comercial, redes de
dados, automação industrial, montagens eletromecânicas de subestações, onde
visamos a necessidade e a satisfação do cliente em primeiro lugar, com
proﬁssionalismo, ética, responsabilidade, compromisso e qualidade.
Contamos com proﬁssionais qualiﬁcados e treinados, priorizando a segurança e
qualidade do trabalho.

MISSÃO
Fornecer soluções em engenharia de montagens elétricas, automação
industrial, sistemas fotovoltaicos e projetos, atendendo as necessidades de
nossos clientes com equipe multidisciplinar de engenheiros, técnicos e
projetistas com experiência, sempre buscando aprimoramento constante no
que se refere às melhores práticas do mercado.
VISÃO
Ser reconhecida como referência no segmento de engenharia elétrica, sendo
um referencial em modelo de gestão, qualidade, segurança e desenvolvimento
tecnológico.
VALORES
Melhoria contínua: busca de tendências tecnológicas para fornecer soluções
modernas, viáveis e inteligentes em projetos, gerenciamento e execução;
Criatividade no desenvolvimento de projetos e serviços;
Ética na prestação de serviços e relacionamento com o cliente;
Respeito aos clientes, parceiros, funcionários e ao meio ambiente.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
Projetos elétricos
em alta e baixa
tensão, projetos de
cabeamento
estruturado e
SPDA.

Montagens elétricas
em geral, industrial
e comercial.

Instalação de
sistemas de
detecção e alarme
contra incêndio.

Montagens de
sistemas de rede
estruturada.

Automação
industrial.

Montagem de
painéis elétricos de
força e automação
convencionais e
TTA.

Montagem de
painéis elétricos
para correção de
fator de potência.

Inspeção,
certiﬁcação, laudos e
análises técnicas de
instalações elétricas.

Montagem de
subestações.

Montagem de
grupos geradores.

Migração ao
mercado livre
de energia.

Montagem e
instalação de sistemas
fotovoltaicos em geral.

MONTAGENS ELÉTRICAS
INDUSTRIAIS E COMERCIAIS
A infraestrutura elétrica é uma das partes mais importantes de uma instalação, pois
é ali que os cabos de alimentação de equipamentos, máquinas, sistemas de
iluminação, cabeamento estruturado são lançados.
- Montagens elétricas em geral (infraestrutura, iluminação, cabos, barramentos
blindados, etc);
- Montagem de SPDA (Sistemas de proteção contra descargas atmosféricas);
- Montagem de grupos geradores;
- Montagens elétricas em áreas classiﬁcadas (à prova de explosão).
A PCM realiza a montagem destes sistemas para as mais variadas ﬁnalidades
como indústrias, comércios, hospitais, faculdades, supermercados, hotéis, etc.
Com equipes especializadas, treinadas e capacitadas.

ELABORAÇÃO
DE PROJETOS
- Desenvolvimento de projetos em
CAD e plataforma BIM;
- Projetos elétricos de subestações
13,8KV e 34,5KV;
- Projetos elétricos industriais e
comerciais em geral;
- Projetos de cabeamento
estruturado;
- Projetos de SPDA.

LAUDOS E ANÁLISES
TÉCNICAS ENERGÉTICAS
Elaboramos laudos técnicos de inspeção
das instalações elétricas e SPDA,
manutenção preventiva/corretiva e testes
em subestações, laudos de termograﬁa,
medições e análise da qualidade da
energia com equipamentos apropriados
analisadores de energia, diagnóstico e
correções de distúrbios energéticos.
Laudos técnicos de inspeção de SPDA
com medições de resistência de
aterramento e resistividade de solo.

MONTAGEM
DE SUBESTAÇÕES
Montagem de subestações 13,8 KV e
34,5 KV convencionais, compactas,
blindadas e ao tempo.

PAINÉIS ELÉTRICOS E
AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL
Trabalhamos com projetos e montagens de painéis elétricos
de força e automação para as mais diversas necessidades:
- Painéis tipo TTA;
- QGBT´s;
- Centro de Controle de Motores - CCM´s;
- Painéis elétricos de distribuição de força e iluminação;
- Bancos automáticos de capacitores para correção de fator de potência;
- Painéis de automação;
- Painéis de supervisão e controle;
- Automação de processos industriais;
- Instrumentação;
- Acionamentos elétricos.

SISTEMAS FOTOVOLTAICOS
Os sistemas fotovoltaicos são capazes de gerar energia elétrica através dos
chamados painéis fotovoltaicos, feitos de materiais capazes de transformar a
radiação solar diretamente em energia elétrica através do chamado “efeito
fotovoltaico”.
Essa energia gerada passa por um equipamento inversor solar, responsável por
converte-la para as características da rede elétrica local, permitindo assim alimentar
os aparelhos elétricos da residência ou empresa e reduzindo a quantidade de energia
necessária da concessionária.
Se a energia gerada não for suﬁciente, a rede elétrica compensa o que faltar. Se nem
toda esta energia for consumida, o excedente é devolvido para a rede elétrica e
contabilizado através de um medidor bidirecional, gerando créditos para serem
usados nos períodos sem sol.
VANTAGENS DO USO
DA ENERGIA SOLAR:
• Autossuﬁciente e
renovável
• Energia limpa. Não
polui o meio ambiente e
isenta de ruídos
• Baixo custo de
manutenção
• Vida útil longa
• Retorno do
investimento através de
redução na conta de
energia
• Valorização imediata
do imóvel

A PCM realiza o dimensionamento do sistema fotovoltaico e oferece ao cliente a
solução completa incluindo projeto, equipamentos, instalação e análise ﬁnanceira
com projeção de retorno do investimento.
Projetamos e dimensionamos o sistema de acordo com a necessidade do cliente,
localização e características do imóvel.

(62) 3099-7407
(62) 99266-5022
contato@pcmeng.com.br
www.pcmeng.com.br
pcmengenharia
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