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SOBRE NÓS:

O grupo eletroAlta conta com negócios na área de Elétrica, Automação e Instrumentação, Montagens Eletromecânica, Energias Renováveis 

e Adequações para atendimento completo da NR10.

Desde 1994, a eletroAlta, vem acumulando experiência para poder oferecer uma qualidade considerável no fornecimento de serviços 

técnicos a que se dispõe. Executando projetos, montagens, instalações, comissionamento e automação, ampla gama de serviços para 

resolver a necessidade dos nossos clientes. Do tímido perfil traçado em sua origem, a eletroAlta hoje é referência nacional quando o 

assunto é SPDA e NR10. 

O nosso slogan “Extrapolar as expectativas de nossos clientes!” não almeja ser arrogante, mas sim, expressar realmente o que 

praticamos.

Consideramos que o talento humano é fator determinante no sucesso, investimos no treinamento de nossos profissionais e na busca de 

novas tecnologias. A confiança, o comprometimento e a transparência norteiam nossos passos e transformam clientes em nossos amigos.

Com um perfil de pré e pós-atendimento tem conseguido fornecer a seus clientes sempre a melhor opção em qualidade, com suporte técnico 

compostos de engenheiros e técnicos especializados em engenharia elétrica e segurança no trabalho.

O nosso negócio é transformar em realidade os projetos de nossos clientes, desenvolvendo com a máxima segurança, toda qualidade 

requerida, mas com um custo adequado, ajudando a atingirem seus melhores resultados.

https://eletroalta.com.br/nr10-a-empresa/
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MISSÃO, VISÃO E VALORES:

GERAR VALOR COM A SATISFAÇÃO DE CLIENTES, FUNCIONÁRIOS E 
PARCEIROS, OFERECENDO SOLUÇÕES ATUAIS E EFICAZES

NOSSA VISÃO DE FUTURO É ESTAR, EM 2025, ENTRE AS 50 
MELHORES EMPRESAS DE ENGENHARIA ELÉTRICA 
RECONHECIDAMENTE QUALIFICADA NO MERCADO NACIONAL.

ÉTICA:
MERITOCRACIA:

EXCELÊNCIA:
CONFIANÇA:
COMPROMETIMENTO “DOR DE DONO”:
AUTORRESPONSABILIDADE:
“OVERDELIVERY” – ENTREGAR ACIMA DO ESPERADO:

MISSÃO:

VISÃO:

VALORES:

https://www.todamateria.com.br/etica/
https://www.todamateria.com.br/meritocracia/
https://www.profite.com.br/blog/overdelivery/
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MISSÃO, VISÃO E VALORES:

1 – SEGURANÇA ACIMA DE TUDO!
2 – TUDO É PROBLEMA DE TODO MUNDO!

3 – INFORMAR AO PRESIDENTE DA EMPRESA TUDO QUE ATINGE A 
EXCELÊNCIA DA EMPRESA!
4 – AMAR “FEEDBACK”!
5 – PROMOVER SOLUÇÕES!

6 – NÍVEL DE EXPECTATIVAS ELEVADAS SOBRE NÓS E SOBRE A 
EQUIPE!

7 – VELOCIDADE NOS PROCESSOS COM SOLUÇÕES ORGANIZADAS E 
SEGURAS!

CHAVES DA

EXCELÊNCIA:

7
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POLÍTICA DA QUALIDADE:

EXTRAPOLAR POSITIVAMENTE AS EXPECTATIVAS 
DE NOSSOS CLIENTES!

POLÍTICA 

QUALIDADE:
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GRUPO ELETROALTA:
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ENGENHARIA:

Estudos de Viabilidade e Tratativas

• Estudos Básicos de Demanda

• Estudos de Viabilidade de Atendimento

• Balanço de Carga através do Fluxo de Carga

• Determinação de nível de Curto Circuito

• Tratativas nas Concessionárias de Energia 

Elétrica

• Unifilares Básicos com Lista de Cargas

• Especificação Técnica dos Painéis e de 

Equipamentos

• Cronograma de Implantação do Empreendimento

• Orçamento Estimativo de Implantação

Projetos

• Projeto Básico de Implantação

• Projeto Executivo Eletromecânico

• Projeto Detalhamento de Infraestrutura

• Projeto PDA (SPDA + MPS) conforme NBR5419

• Projeto de Sistema de Aterramento

• Iluminação Interna, Externa e de Emergência

Projetar instalações elétricas e sistemas com a MÁXIMA SEGURANÇA, MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA e ECONOMIA!

Dimensionamento e Especificação de Sistemas 

Elétricos

• Filtros de Harmônicos

• Banco de Correção do Fator de Potência

• Cabos e Maneiras de Instalação

• Transformadores de Medição e Proteção

• Transformadores de Força

• Grupos Geradores

• Banco de Baterias e Retificadores

• Painéis Elétricos de BT e MT

• Sistemas de Proteção Contra Descargas 

Atmosféricas

• Disjuntores

• Chaves Seccionadoras

Automação de Sistemas Elétricos

• Controle automático de Demanda

• Controle automático de Fator de Potência

• Desenvolvimento de Sistemas de Supervisório

• Gerenciamento de Energia

• Sistemas de Medição de Consumo “on line”

Estudos de Engenharia Elétrica

• Arc Flash (Energia Incidente)

• Curto Circuito DC

• Curto Circuito para Adequabilidade de 

Equipamentos (ANSI/IEC)

• Curto Circuito para Seletividade (Comprehensive 

Balanced)

• Estabilidade

• Fluxo de Carga (Load Flow)

• Harmônicos e Fator de Potência

• Partida de Motores (Transient Motor Starting)

• Proteção para Concessionária de Energia

• Rejeição de Cargas

• RISE – Relatório de Impacto no Sistema Elétrico

• Seletividade Convencional (Cronológica + 

Amperimétrica)

• Seletividade Lógica

• Racionamento e Conservação de energia.

• Laudo de Apropriação de Crédito de ICMS dos 

insumos industriais (Elétrica, BPF e gás);

https://eletroalta.com.br/projetos-e-execucao-de-spda/
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ENGENHARIA:

Atendimento a Normas

• NR-10: Segurança em Instalações e Serviços em 

Eletricidade

• RTI – Relatório Técnico das Inspeções

• PIE – Prontuário das Instalações Elétricas

• Revisão do Diagrama Elétrico “as build” das 

instalações elétricas em geral

• Inspeção de SPDA e Aterramento

• Estudo de ATPV para especificação de 

Vestimenta;

• Laudos de periculosidade NR16;

• Certificados de Testes de Isolação (EPI’s, EPC’s e 

Ferramental);

• Nível de Iluminação Interna, Externa e de 

Emergência

• IT41 0 Corpo de Bombeiros

• Comissionamento, Entrega e Recebimento de 

Obra

• Classificação de desclassificação de áreas –

NR20

Projetar instalações elétricas e sistemas com a MÁXIMA SEGURANÇA, MAIOR EFICIÊNCIA ENERGÉTICA e ECONOMIA!

Serviços em Campo

• Levantamento de dados dos componentes das 

instalações elétricas

• Medições de Grandezas Elétricas

• Medições de Resistividade de Solo

• Medições de Continuidade em Condutores 

Embutidos

• Medições de Aterramento

• Registro de Eventos de Energia Elétrica

• Oscilografia de Partida de Motores e Geradores

• Parametrizações de Proteções

• Análise e Assistência Técnica de Falhas do 

Sistema Elétrico

• Manutenções Preventivas, Preditivas e Corretivas

• Acompanhamento e Gerenciamento de Obra

• Comissionamento e Startup

• Operação Assistida

FAZER BEM FEITO 
DESDE A PRIMEIRA VEZ!
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MONTAGENS ELÉTRICAS:

Em Montagens Elétricas Industrias, a eletroAlta engenharia é 

reconhecida no mercado como sendo uma empresa que transmite 

confiança por seu conhecimento técnico e comprometimento com o 

cliente.

Temos equipes especializadas, com isso, garantimos:

• Segurança acima de tudo!

• Atendimento completo a normas regulamentadoras;

• Gestão completa e fácil de segurança, saúde e meio ambiente;

• Cumprimento de prazos do cronograma;

• Limpeza e organização da obra e dos canteiros;

• Equipamentos e ferramental adequados;

• Agilidade na tomada de decisões;

• Redução dos possíveis transtornos causados pela obra a rotina da 

empresa cliente;

• Você fala direto com o DONO da eletroalta;

• Nossa estrutura é completa e o nosso escopo é amplo.

“Para provar do que somos capazes, uma chance é o suficiente!”

Você poderá deixar todo o escopo de sua montagem elétrica 

sob uma única responsável. Isso lhe tem como resultado, uma 

maior facilidade de administrar a execução, uma economia com 

gestão do projeto, processos de contratação e gestão de 

segurança.
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MONTAGENS ELÉTRICAS:

• Subestações

• Cubículos blindados

• Eletrocentros

• Infraestrutura completa em campo

• Instalações em áreas classificadas 

• Aterramentos

• Salas Elétricas

• Usina de Geração

• Geração solar

• Estudo de curto circuito e seletividade

• Geração de Energia | Diesel | GNV | Solar

• Painéis elétricos de força e comando | CCM (Centro de Controle de Motores) | 

Partidas de grandes motores

• Data-Center | Infraestrutura para TI | Cabeamento estruturado | Redes

• Adequações físicas à NR10

• PDA - Proteção contra descargas atmosféricas e MPS - surtos 

• Controle & automação Instrumentação industrial Iluminação geral e especiais

• Automatização e dimerização de iluminação

• BMS – Automação predial | CFTV | Sistemas complementares

• Consultoria e laudos técnicos

• Atendimento a projetos especiais | LEED

“Para provar do que somos capazes, uma chance é o suficiente!”

Você poderá deixar todo o escopo de sua montagem elétrica sob uma 

única responsável. Isso lhe tem como resultado, uma maior facilidade de 

administrar a execução, uma economia com gestão do projeto, processos 

de contratação e gestão de segurança.
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MONTAGENS ELÉTRICAS:

• Redes de Distribuição em Baixa e Média Tensão;

• Montagens de Leitos Aramados área sanitária;

• Montagens de Eletrocalhas de Fibra de Vidro para áreas 

corrosivas;

• Instalação de Painéis de Comando de Motores 

convencional e em rede;

• Montagens completas de Subestações de Entrada, 

Transformação e Cogeração;

• Instrumentação e controle;

• Instalações em áreas classificadas à prova de explosão;

• Instalações de infraestrutura elétrica sanitárias em inox AISI

304;

• Instalações de iluminação externa;

“A eletroAlta possui expertise em projetos, normas regulamentadoras e normas técnicas!”

Equipe experiente e constantemente treinada.

Trabalhamos para o sucesso de nossos clientes! 
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ADEQUAÇÕES A NR10:

• Consultoria especializada em NR10 e SPDA. Em primeiro lugar, adequar-se à NR10 significa 

preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores, de acordo com as normas 

regulamentadoras, ao empregador o seu papel de estabelecer os requisitos mínimos para a 

implantação de medidas de controle para os riscos decorrentes do trabalho com eletricidade. 

Afinal, a NR10 é uma lei e deve ser cumprida!

• Ao passo que, a eletroAlta engenharia possui um corpo técnico experiente e altamente 

qualificado, realiza visita técnica nas instalações do cliente para verificar as medidas 

administrativas (documentais) e instalações físicas, como resultado, elaboramos uma proposta 

de adequação das instalações elétricas e locais de trabalho à norma regulamentadora NR-10.

• Acima de tudo, visamos garantir a segurança de todos os envolvidos no trabalho com 

eletricidade e o cumprimento da norma regulamentadora n°1o – Segurança em Instalações e 

Serviços em Eletricidade.

• Então, desenvolvemos um software de gestão da NR10 para ajudá-los no trabalho de controle 

dos documentos da seu PIE, conheça o SGNR10! Acabe com o esquecimento dos 

treinamentos, certificados de teste de isolação, etc. e tenha toda documentação do prontuário 

disponível no seu celular em qualquer lugar.

• Possuímos trabalhos realizados em diversas empresas, como resultados, já fomos auditados 

pelo MTE sem qualquer divergência, como resultado, você terá confiança em nosso trabalho!

“A eletroAlta possui expertise em projetos, normas regulamentadoras e normas técnicas!”
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ADEQUAÇÕES A NR10:

• Consultoria especializada em NR10 e SPDA. Em primeiro lugar, adequar-se à 

NR10 significa preservar a segurança e a saúde dos trabalhadores, de acordo com 

as normas regulamentadoras, ao empregador o seu papel de estabelecer os 

requisitos mínimos para a implantação de medidas de controle para os riscos 

decorrentes do trabalho com eletricidade. Afinal, a NR10 é uma lei e deve ser 

cumprida!

• Ao passo que, a eletroAlta engenharia possui um corpo técnico experiente e 

altamente qualificado, realiza visita técnica nas instalações do cliente para verificar 

as medidas administrativas (documentais) e instalações físicas, como resultado, 

elaboramos uma proposta de adequação das instalações elétricas e locais de 

trabalho à norma regulamentadora NR10.

• Acima de tudo, visamos garantir a segurança de todos os envolvidos no trabalho 

com eletricidade e o cumprimento da norma regulamentadora n°1o – Segurança 

em Instalações e Serviços em Eletricidade.

• Então, desenvolvemos um software de gestão da NR10 para ajudá-los no trabalho 

de controle dos documentos da seu PIE, conheça o SGNR10! Acabe com o 

esquecimento dos treinamentos, certificados de teste de isolação, etc. e tenha toda 

documentação do prontuário disponível no seu celular em qualquer lugar.

“A eletroAlta serviços elétricos executa todo o atendimento aos quesitos da NR10!”
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ADEQUAÇÕES A NR10:

• Diagrama Unifilar – “as built”

• RTI – Relatório Técnico de Inspeção;

• PIE – Organização e Manutenção do Prontuário das Instalações Elétricas;

• Adequações físicas das instalações elétricas;

• Estudo de Classificação e Desclassificação de áreas;

• Análise e determinação de ATPV “Arc. Flash” de instalações elétricas;

• RTSPDA – Relatório Técnico de Inspeção de SPDA – NBR5419:2015;

• Procedimentos e Instrução de Trabalho área elétrica;

• Laudo de periculosidade – NR16;

• RT APE – Relatório de Inspeção em instalações elétricas de áreas classificadas;

• MANSUB – Manutenção Preventiva de Subestações Elétricas;

• Termografia – manutenção preditiva;

• Análise de Qualidade de Energia Elétrica;

• RT MPS – Relatório Técnico de Inspeção em Medidas de Proteção Contra Surtos 

Elétricos;

• Atualização do Diagrama Unifilar das Instalações Elétricas;

• PEME – Desenvolvimento de Plano de Emergência;

• NR12- Atendimento a NR12 – Segurança em máquinas e equipamentos;

• Treinamentos NR10, Nr20, NR23, NR33, NR35, serviços elétricos em áreas 

classificadas.

“Consultoria especializada NR10 e SPDA!” – Não deixe de nos consultar quando o assunto é NR10 e SPDA!
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ADEQUAÇÕES A NR10:

Teste de isolação e ensaios elétricos NR10, porque seus eletricistas precisam 

de proteção!

• Luva Isolante de Borracha

• Manga Isolante de Borracha

• Bastão e Vara de Manobra Isolante

• Calçado de Proteção Solado Isolante

• Estrado / Tapete Isolante de Borracha

• Ferramenta Manual Isolante

• Capacete de Segurança

• Interruptor de circuito com carga

• Banqueta isolada

• Andaime isolado

• Plataforma isolada

• Cobertura protetora rígida

• Cobertura protetora flexível

• Tesoura Isolada LV

• Vara Telescópica

• Bastão de Salvamento

• Detectores de tensão

• Escadas isolantes.

LABORATÓRIOS DE ENSAIOS ELÉTRICOS EM EPI E EPC:

LABORATÓRIO MÓVEL DE ENSAIOS EM EPI E EPC
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ADEQUAÇÕES A NR10:

SGNR10 – GESTÃO DA NR10 é um App que auxilia no cumprimento dos requisitos 

da NR10, e consolida todos os documentos e informações necessárias em um 

único lugar, desde a implementação até o monitoramento das exigências da norma 

regulamentadora.

SEU PIE SEMPRE DISPONÍVEL EM QUALQUER LUGAR

O seu PIE – Prontuário das Instalações Elétricas sempre atualizado e disponível 

onde você estiver. Você pode acessar um esquema elétrico no celular na frente do 

painel, por exemplo!

É uma solução que auxilia no cumprimento dos requisitos da NR10, e consolida 

todos os documentos e informações necessárias em um único lugar, desde a 

implementação até o monitoramento das exigências da norma regulamentadora.

REDUZA O RISCO DE AUTUAÇÕES

Com o SGNR10 você consegue reduzir o risco de receber autuações do MTE e 

gerencia o PIE – Prontuário da Instalação Elétrica de forma prática e totalmente 

acessível, atendendo aos requisitos e condições impostas pela NR-10, garantindo 

que todas as medidas de proteção coletiva e individual sejam atendidas de acordo 

com a lei. Mostre toda a sua organização e desempenho no cumprimento a Norma 

regulamentadora N°10 do Ministério do Trabalho e Emprego.

.

SGNR10 – Software de gestão completa da NR10. Para sobrar mais tempo e não esquecer de revisão do seu PIE!

http://www.sgnr.com.br/
http://www.guiatrabalhista.com.br/legislacao/nr/nr10.htm
https://eletroalta.com.br/pie-organizacao-de-prontuario-das-instalacoes-eletricas/
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Os estudos de curto circuito, seletividade e a determinação 

da energia incidente para especificação do nível de 

proteção adequado da vestimenta retardante a chama.

Estudos de ATPV, análise de arco elétrico “arc flash” e avaliação de perigos.

Utilizamos softwares para simulação computacional de sistemas elétricos, que 

possui módulo específico para análise de arco elétrico. Esses softwares também 

indicam qual a categoria de risco ATPV dos EPIs, de acordo com o disposto na 

IEEE 1584, NFPA 70E e a recente ABNT NBR 16384.

• Coleta de Dados das Instalações Elétricas e do Sistema Elétrico;

• Elaboração do Diagrama Unifilar Atualizado;

• Estudo de Coordenação e Seletividade das Instalações Elétricas;

• Determinar a Corrente de Curto Circuito;

• Determinar a Distância de Trabalho;

• Calcular a Energia Incidente;

• Verificar a proteção das vestimentas;

• Determinar a Distância Segura de Aproximação Contra Arco Elétrico;

• Etiquetagem de painéis com informações de segurança.

Através de equipe experiente aplicamos técnicas para a redução da energia 

incidente, reduzindo os perigos nas suas instalações elétricas.

ADEQUAÇÕES A NR10:

Será que seus eletricistas estão mesmo protegido?
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ADEQUAÇÕES A NR10:

NOSSA FERRAMENTA POSSUI:
•Controle de acesso por senhas.
•Em conformidade com a lei LGPD (lei de proteção de dados).
•Opções de banco de dados na nuvem ou em servidor próprio do cliente.
•Dados são mantidos em nuvem com total segurança. Proteção contra acessos indevidos, servidores redundantes e “back up” constante.
•Atende a Gestão Coorporativa de diversas unidades.

•Gestão do RTI – Relatório Técnico de Inspeção das instalações elétricas com programação de atividades com datas, responsável, custo orçado e 
custo realizado.

•Controle do Cronograma de Adequações / Plano de Ação. O responsáveis sempre em dia com suas atividades com cobranças previas por e-mail 
enviados por robô.
•Gestão de documentos do PDA (SPDA + MPS) e controle das atividades de regularização.
•Gestão das preventivas de subestações e cabines, com controle das tarefas de termográfia.
•Módulo de Controle de Gestão de Documentos. Evita atrasos na revisão de documentos;

•Módulo de Controle de Autorizados a trabalho em ambientes energizados com mudança de status sempre que algum documento ou treinamento 
vencer;
•Módulo de Controle de Testes EPI e EPC. Rastreabilidade e controle de testes de isolação;
•Gestão dos EPI, EPC e Ferramentas isoladas: local, responsável e rastreabilidade com certificados dos ensaios.

•Armazenamento dos Diagramas Unifilares, podendo entender para o arquivamento de Diagramas Elétricos diversos. Tenha em mãos os esquemas 
elétricos num “smartfone” por exemplo;
•Relatórios Gerenciais Analíticos e Gráficos dos Indicadores. Mostre a seus superiores o seu desempenho
•Possibilidade de integração com módulo PM do SAP;

•Possibilidade de novo módulo de Gerenciamento de Risco, conforme a NR01, atendendo a próxima revisão da NR10.

SGNR10 – Software de gestão completa da NR10. Para sobrar mais tempo e não esquecer de revisão do seu PIE!
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COMBATE A INCÊNDIOS:

A ALTAFIRE SISTEMAS DE COMBATE A INCÊNDIO traz soluções 

integradas em sistemas de alarme de incêndio, detectores de 

fumaça, detectores de temperatura e sistemas de combate a 

incêndio (LGE, extintores, hidrantes e sprinklers), sistema de 

sinalização de emergência (com certificação ABNT), sistemas de 

iluminação de emergência (luminárias autônomas de balizamento e 

luminárias de 30 LEDs, inclusive para áreas classificadas), 

manutenção de sistemas contra incêndio e instalações de SPDA 

(para raios), e por fim, serviços de elaboração de projetos, laudos 

técnicos, assessoria e consultoria técnica para obtenção do Auto de 

Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).

Sistemas de Combate a Incêndios Modernos e Confiáveis! 

Nossas Soluções:

• Sistemas de combate e alarme em parque de tanques de 

combustíveis por resfriamento, hidrantes automáticos e LGE;

• Sistema de combate em transformadores;

• Sistemas de combate a incêndio em torres de resfriamento de 

fibra de vidro;

• Extinção por gases em CPD, datacenters;

• Sprinklers em esteiras de bagaço, carvão, grãos, etc.;

• Detecção de vazamentos de gases (etanol, metano, amônia, 

GLP, Gás Natural, etc.;

• Detecção de chama UAV/UVB em destilarias e centrais elétricas;

• Detecção de temperaturas em Armazéns de Açúcar, estoque de 

Bagaço e Levedura com ProtectWire

• Detecção de arco elétrico em painéis: QGBT, CCM;

• Vedação antichama de passagens de cabos;

• Pinturas especiais retardante a chama;

• Material retardante de chama em cabos de subestações;

• Selagem de fogo em shafts;

• Diluição por ventilação;

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk03L269X-dkaCFVm7Lgye6b9vPNWuA:1600901022905&q=Protect+Cable&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwiTpqmGrYDsAhVMILkGHQjyCgMQBSgAegQICxAr
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COMBATE A INCÊNDIOS:

ALARMES E DETECÇÃO CONTRA INCÊNDIO WIRELESS

Somos homologados para projetar, instalar, programar e comissionar o mais moderno 

e eficiente sistema de alarme e detecção contra incêndio. Os sistemas “sem fio” 

(wireless) que reduz sensivelmente os problemas de falsos alarmes e falhas dos 

sistemas cabeados.

A tecnologia wireless acaba com os cabos que interligam os acionadores, detectores, 

anunciadores e central. Com isso, os ruídos, rompimentos de cabos, falhas de 

comunicação e descargas atmosféricas são evitados.

Outra vantagem de nossas centrais são as telas de vídeo que ao invés de apresentar 

códigos, TAGs ou locais por escrito, ela apresenta uma planta baixa colorida das suas 

edificações com ícone exatamente onde o alarme foi acionado. Assim muito mais 

inteligível, como resultado, maior agilidade no combate da sua brigada.

Atende totalmente as normas técnicas e legislação. Homologado pela ANATEL.).

Sistemas de Combate a Incêndios Modernos e Confiáveis! 
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COMBATE A INCÊNDIOS:

SPRINKLERS PARA PROTEÇÃO DE TRANSFORMADORES 

Especializados na instalação de sistema de proteção contra incêndio em subestações elétricas, em 

especial nos transformadores com isolação a óleo mineral.

Sistemas de Combate a Incêndios Modernos e Confiáveis! 

DETECTORES DE CHAMA UV EM DESTILARIAS

Especializados na instalação de detectores de chama UVA 

e UVB em áreas de processamento de inflamáveis e 

explosivos. 

Aciona alarme, liga sistema de combate e interrompe 

processo.
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PAINÉIS ELÉTRICOS:

A eletroAlta engenharia, possui uma fábrica para 

montagem de painéis, dotada de linha pneumática, 

equipamentos de corte e dobra de barramentos e área de 

testes de conformidades determinados na norma ABNT 

NBR IEC 61439 .

Quando a tecnologia entra em contato com a arte! 

Perfeição nos detalhes!

Nossa maior satisfação é quando conseguimos tirar um “UAAHH!!” de 

nossos clientes! A eletroAlta é assim, tem um cuidado especial em cada 

detalhe, aplicando um fino acabamento e organização, como resultado, você e 

nós satisfeitos.

Qualidade dos componentes!

Os nosso painéis são montados com componentes das principais marcas 

nacionais, onde primamos para serem confiáveis e duráveis, como resultado, 

reduzimos as intervenções das manutenção futura.

Os testes com o certificado de conformidade relativo completo com os valores 

medidos dos ensaios realizados e o esquema completam o processo de nosso 

trabalho, que são entregues em um “databook” completo ao cliente.

Outro carro-chefe da eletroAlta é o momento da entrega e a capacidade de 

realizar alterações imediatas durante a construção dos painéis elétricos quando 

a necessidade do projeto do cliente exige, porque sabemos que isso acontece.

Em resumo: um serviço de 360 ° para atender todas as necessidades de 

nossos clientes, porque sabemos que você não tem tempo a perder!

https://eletroalta.com.br/
https://www.alldesk.com.br/atendimento-360o-a-chave-para-o-sucesso-do-seu-sac/
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PAINÉIS ELÉTRICOS:

Quando a tecnologia entra em contato com a arte! 

Soluções de alta tecnologia
• Cubículos Blindados de Média Tensão

• Centro de Controle de Motores (CCM)

• Banco de Capacitores

• Painel de Automação

• Acionamentos Variáveis

• Banco Automático de Capacitores

• Quadro de Distribuição de Força (QDF)

• Quadro de Distribuição de Força e Luz 

(QDFL)

• Quadro Geral de Baixa Tensão (QGBT)

• Cubículos de Distribuição e Proteção

• Painel de proteção e excitação de 

geradores

Os produtos estão cadastrados no 

BNDES.
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AUTOMAÇÃO:

Automação industrial como meio de atingir os maiores e melhores resultados! 
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AUTOMAÇÃO:

A eletroAlta engenharia, conhece muito de processos 

industriais, com a experiencia suficiente para avaliar, 

propor soluções, oportunidades de melhorias e 

implementar as melhores estas soluções. Isso é claro 

visando a segurança e o LUCRO!

Fazemos a integração entre a sua realidade, melhoria 

dos seu s processos e as novas tecnologias da 

automação para a indústria 4.0.

Automação industrial como meio de atingir os maiores e melhores resultados! 

• Arquitetura de sistemas e redes industriais;

• Programação de CLP, IHM, Supervisórios SCADA;

• Aquisição de dados;

• Supervisão e controle por SMARTPHONE

• Instrumentação Completa;

• Serviços de consultoria em cibersegurança;

• Painéis de automação;

• Plano Diretor, estudos específicos;

• Montagens de campo, mecânica, eletromecânica, civil;

• Monitoramento e acionamento remotos;

• Redes Wireless industriais;

• Segurança aumentada;

• Redundâncias;

• Gerenciamento e controle de demandas;

• Testes, TIA, TAF, Certificações.
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AUTOMAÇÃO:

A eletroAlta engenharia, executa toda a automação do 

processo de originação de produtos em silos e 

armazéns graneleiros.

NR12, NR10, Segurança contra explosão, esteiras, elevadores, 

etc.

Plantas de Originação.
• Botoeiras de emergências;

• Chaves de emergência em toda extensão esteiras;

• Reles de Segurança CAT III;

• Chaves de desalinhamento;

• Reles de velocidade;

• Sensor de Movimento;

• Sensores de temperatura de mancais;

• Sensor de corrente.

• Detectores de chama;

• Detectores de temperatura por cabos “protectwire”;

• Iluminação interna à prova de explosão;

• Iluminação ambiente a prova de explosão;

• Remotas;

• Automação completa

• Supervisórios;

• Aterramentos, equipotencialização e SPDA;

• Painéis e subestações elétricas.
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AUTOMAÇÃO:

A eletroAlta engenharia, executa a automação completa 

de Casa de Força e Subestações de Alta Tensão.

Automação Casa de Força.

• Automação completa;

• Supervisórios;

• Software Operação;

• Relés de Proteção;

• Parametrização de IEDs;

• Gerenciador Concentrador

• Aterramentos, equipotencialização e SPDA;

• Painéis e subestações elétricas.
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MANUTENÇÃO INDUSTRIAL:

Com forte atuação em manutenção industrial, nos segmentos: 

refinarias, petroquímicas, celulose, plantas de fertilizantes e 

caldeiras.

Não só, ainda contamos com equipes de colaboradores 

qualificados e equipe administrativa experiente e dedicada na: 

Coordenação, Planejamento, Qualidade, Segurança e Liderança 

Direta.

Áreas de atuação:

• Caldeiraria

• Mecânica

• Elétrica

• Instrumentação

• Automação

• Complementares

Comprometimento para atingir melhores resultados e aumento da confiabilidade! 

Paradas programadas para manutenção industrial
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MANUTENÇÃO INDUSTRIAL:

Um serviço de manutenção preventiva em cabine primária é 

importante para detectar e prevenir problemas durante o processo de 

transformação da energia vinda das concessionárias em alta e média 

tensão visando a continuidade da operação dos seus equipamentos 

produtivos.

Através de uma inspeção completa, é possível encontrar possíveis 

falhas que, se não forem ajustadas, poderão se tornar em grandes 

problemas, gerando prejuízos, perda de produtividade da empresa e, 

até mesmo prevenir acidentes.

A qualidade das documentações fornecidas pela eletroAlta 

engenharia é mais um de nossos diferenciais! Você receberá todas 

as informações sobre os estado de seus equipamentos: dados 

técnicos, resultados obtidos nas medições e ensaios e um resumo 

do serviço. Isso é importante para a rastreabilidade e vida útil do 

sistema elétrico.

Comprometimento para atingir melhores resultados e aumento da confiabilidade! 

Manutenção de Cabines Elétricas
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MANUTENÇÃO INDUSTRIAL:

• Agilidade para monitorar e analisar as instalações elétricas;

• Contribuir com a disponibilidade de equipamentos, aumentando produtividade;

• Reduz os custos com manutenção;

• Redução dos riscos de acidentes, curtos e explosões que podem ser 

causadas pelo superaquecimento;

• A inspeção é feita enquanto as máquinas trabalhando, sem prejudicar o fluxo 

da produção;

• Equipe capacitada, realizando a inspeção com toda a segurança;

• Emissão de relatório detalhado da análise, com plano de ação e 

recomendações das medidas corretivas;

• Aumento significativo da segurança dos profissionais que lidam com as 

instalações elétricas de sua empresa, atende a NR10.

É importante contar com uma empresa especializada para fazer a inspeção de 

forma correta e com todos os equipamentos necessários e seguindo as normas 

técnicas pertinentes.

A nossa inspeção termográfica serve para identificar problemas térmicos, como resultados, evitar danos nos 
equipamentos e detectar falhas de forma precisa! 

Inspeção Termográfica Com software “on line” de gestão das atividades de manutenção 
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MANUTENÇÃO INDUSTRIAL:

O nosso Relatório Técnico de Inspeção em SPDA é diferenciado no 

mercado, pois o seu conteúdo apresenta teorias, descrição do método de 

inspeção realizada, apresentando todas as não-conformidades 

registradas com as evidências fotográficas, com a especificação do item 

da NBR5419 não atendido, uma descrição da recomendação de ação 

para a regularização. Emissão de certificado de conformidade, no caso de 

instalações existentes adequadas.

A nossa proposta é para a realização de uma verdadeira consultoria 

relatando as necessidades que suas instalações precisam para se 

adequar e estar em conformidade com a revisão vigente.

A eletroAlta engenharia desenvolveu um software na nuvem para a 

gestão das atividades de manutenção de seu SPDA com programação de 

datas, responsável e status. O seu relatório “on line”.

Comprometimento para atingir melhores resultados e aumento da confiabilidade! 

Inspeção e Manutenção em SPDA – Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas NBR5419:215

A eletroAlta engenharia pode já realizar as adequações e manutenções de seu SPDA!
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MONTAGENS INDUSTRIAIS:

• Sistemas de Fluídos Industriais

• Sistemas de Esgotamento de Efluentes Industriais

• Sistema de Utilidades para Saneamento

• Sistema de Vapor Condensado

• Sistemas de Ar Comprimido

• Sistemas de Processos Industriais

• Sistemas de Água Potável

• Sistema de Captação de Águas Pluviais

• Sistema de Combate a Incêndios

• Linhas Sanitárias Inox

• Tubulação para Gases

• Sistema de óleo diesel

• Sistemas de elevatórios de vinhaça, esgoto e água pluvial

• Montagem de ETEs e ETAs

• Telecom

• Cabeamento estruturado

.

Transformamos seu objetivo em uma produção eficiente!

Sistemas Mecânicos e Hidráulicos: 
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MONTAGENS INDUSTRIAIS:

• Projetos elétricos e automação

• Montagem da Casa de Força

• Instalação de Turbo Gerador

• Montagem e Instalação de Cubículos:

• Média Tensão, Gerador, Painel Turbina, 

• Painel Proteção e Excitação

• Painel de Operação, Concessionária, 

• Retificador, Serviços Auxiliares

• Ponte Rolante

• Fornecimento de painéis elétricos

• Comissionamento e Startup
.

Sistema Integrado de Cogeração de Biomassa:

Sistemas Mecânicos e Hidráulicos: 
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PORTIFÓLIO:

• ARMAZÉM DE AÇÚCAR: Instalações elétricas, automação de originação, 

painéis, subestações, SPDA, etc.– USM – 3MVA.

• REPROTENCIALIZAÇÃO DE MOENDA em 45 dias: Reforma e 

fornecimento de painéis, instalação de motores de média tensão, 

instalação de motores, instrumentação e controle, CFTV – USM – 5MVA.

• TORRES DE RESFRIAMENTO: Instalação Elétrica e instrumentação, 

painéis elétricos – US, Santo Ângelo – 1MVA

• REFEITÓRIO: instalações elétricas de força, iluminação, ar 

condicionados, painéis – EMBRAER – 115KVA

• REFEITÓRIO: subestação de transformação, cubículo blindado, 

instalações elétricas de força, iluminação, ar condicionados, painéis –

USM – 1MVA.

• SPDA: instalação de SPDA e DPS em 4 usinas – VOTORANTIM

• GALPÃO MILITAR: Subestação, QGBT, Tomadas, troca de iluminação –

EMBRAER – 2MVA

26 ANOS DE EXPERIÊNCIA!

Algumas obras realizadas: 
• REVAMP ETANOL: Subestação de transformação, CCM PTTA, Instalação 

de motores, Instrumentação em rede, iluminação de emergência –

BUNGE – 3MVA.

• INDÚSTRIA FERTILIZANTES: Rede de média tensão, Cubículos Media, 

Subestação Transformação, Distribuição de Força, Instrumentação e 

controle, Geradores, Correção de Fator de Potencia, Motores – VITTIA -

3MVA.

• SISTEMA DE INCÊNDIO WIRELESS: Fornecimento e instalação de 

sistema de alarme, detecção de fumaça, detecção de chama, repetidores 

fotovoltaicos, sirenes audiovisuais, central 1800pontos, repetidor de 

central – 485 pontos – Usina Santa Cruz

• SISTEMA DE INCÊNDIO WIRELESS: Fornecimento e instalação de 

sistema de alarme, repetidores fotovoltaicos, sirenes audiovisuais 

PARQUE DE TANQUES DE ETANOL  – 180 pontos – USM

• SECAGEM LEVEDURA: Montagem de subestação completa, instalação 

de motores, iluminação, SPDA, Aterramento e equipotencialização –

3MVA - UBV
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PORTIFÓLIO:

• USINA SÃO MARTINHO – RTI, PROJETO DE SPDA, RTSPDA

• USINA SANTA CRUZ – RTI, PROJETOS DE SPDA, RTSPDA

• LATAM – RTI, DIAGRAMA UNIFILAR, ATPV

• LUPO SA – RTI

• OUROFINO – ORGANIZAÇÃO DE PIE, PROCEDIMENTOS, RTI, 

RTSPDA, MANUTENÇÃO SUBESTAÇOES

• FABER CASTELL: RTI, RTSPDA

• BUNGE: DIAGRAMA UNIFILAR, ATPV, RTSPDA, RTI

• DOLER: RTI, TERMOGRAFIA, RTSPDA

• USINA BOA VISTA – RTSPDA

• NORTE ENERGIA – RTI, SGNR10

• SANASA – RTI, SGNR10

• IRON MONTAIN – RTSPDA

• LAFARGE HOLCIN – RTSPDA, RTI

• USINA GOIASA – RTI, PIE, RTSPDA

• RAIZEN JUNQUEIRA – PROJETO SPDA, RTSPDA, RTI

• USINA IPIRANGA – RTI, PIE, RTSPDA

• DORI ALIMENTOS – RTI, RTSPDA, TERMOGRAFIA

• VOTORANTIM – RTSPDA

• AGRICHEM – ADEQUAÇÃO COMPLETA NR10.

26 ANOS DE EXPERIÊNCIA!

Alguns Atendimentos NR10: 

MAIS DE 2800 ART EMITIDAS

MAIS DE 180 MANUTENÇÃO EM CABINES PRIMÁRIAS

MAIS DE 194 INSPEÇÕES TERMOGRÁFICAS

MAIS DE 16.900 TESTES DE ISOLAÇÃO

MAIS DE 135 INSPEÇÕES DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
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ALGUNS CLIENTES:

Nós trabalhamos para que nossos clientes tenham sucesso!

Desde já, para conhecer melhor nossa empresa, conheça alguns de nossos clientes, porque eles são nossa melhor referencia! São empresas de 

renome que zelam por suas marcas, além disso, elas demandam um comprometimento total com as suas necessidades, uma qualidade 

aprimorada na execução dos trabalhos e um desempenho priorizando total segurança.

https://eletroalta.com.br/clientes/


ELETRO ALTA SERVIÇOS ELÉTRICOS
Somos uma empresa referência em adequação das instalações elétricas conforme NR10.

UNIDADE RIBEIRÃO PRETO

Rua Pinheiro Machado, 878
Ribeirão Preto SP
eletroalta@eletroalta.com.br
(16) 3615-3601

https://eletroalta.com.br/

mailto:eletroalta@eletroalta.com.br

