
ENGENHARIA 
ELÉTRICA E 
TECNOLOGIA
A PSO aplica conhecimentos de Engenharia 
Elétrica e Computação na solução de problemas 
para sua empresa



Ideal
Desde 2011 a PSO Engenharia Elétrica 
auxilia as empresas em novos 
empreendimentos ou na solução de 
problemas envolvendo eletricidade.

Visão
Ser reconhecida no âmbito nacional 
como uma empresa parceira que presta 
serviços inovadores e de qualidade nos 
sistemas elétricos industriais.
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A EMPRESA



ATENDEMOS EM TODO TERRITÓRIO 
NACIONAL

PSO Engenharia Elétrica



SERVIÇOS

Mercado Livre
de Energia Elétrica

Desde 2014 ajudando
grandes clientes no 
processo de adequação
das instalações elétricas
para o mercado livre de 
energia elétrica.

Engenharia Elétrica
Especializada

Expertise na solução de 
problemas envolvendo
sistemas elétricos. 
Consultoria, estudos, 
projetos, serviços em
campo e outros ao seu
dispor.

Montagens
Elétricas

Temos uma equipe 
capacitada para atender 
seus empreendimentos 
auxiliando nas 
instalações elétricas de 
força, subestações, SPDA, 
montagem de painéis, 
dentre outros.

Treinamentos

Aprendizado contínuo
para acompanhar um 
mercado em constantes
mudanças. Oferecemos
treinamentos abertos
ou in company em
nossas área de 
especialidade.



Serviços

• Elaboração de diagrama unifilar; 

• Projeto do SMF de acordo com ONS;  

• Projeto de subestações, estudos de proteção e 
coordenogramas; 

• Tramitações de documentos e projetos em 
concessionárias;

• Instalação do Sistema de Medição e Faturamento 
(SMF);

MERCADO LIVRE DE ENERGIA ELÉTRICA



Serviços

• Instalação do sistema de comunicação;  
Monitoramento remoto 24 horas; 

• Construção de subestações; 

• Adequações de não conformidades relatadas nas 
vistorias;  

• Realização de vistorias em subestações; 

• Fornecimento de materiais e equipamentos para 
subestações.

MERCADO LIVRE DE ENERGIA ELÉTRICA



Estudos técnicos

• Curto Circuito (ANSI/IEC)

• Seletividade e coordenação da proteção

• Energia Incidente (Arc Flash)

• Qualidade de energia

• Correção do fator de potência

• Fluxo de carga (Load Flow)

• Aterramento

ENGENHARIA ELÉTRICA ESPECIALIZADA



Engenharia de Campo

• Medições grandezas elétricas

• Calibração e Parametrização de relés

• Ensaios elétricos de tensão aplicada (hipot)

• Medições de continuidade

• Ensaios elétricos de isolação

• Medições em malha de aterramento

• Termografia

ENGENHARIA ELÉTRICA ESPECIALIZADA



Consultoria e Laudos Técnicos

• PIE – Prontuário das Instalações Elétricas (NR-10); 

• RTI – Relatório Técnico de Inspeções (NR-10);

• Laudo de SPDA e Aterramento; 

• Laudo técnico do consumo de energia elétrica; 

• Perícia em caso de sinistros de origem elétrica;  

• Concepção do Sistema Elétrico para novos 
empreendimentos.

ENGENHARIA ELÉTRICA ESPECIALIZADA



Projetos Elétricos

• Subestações (13,8kV a 36,2kV)

• Aterramento e SPDA

• Instalações industriais

• Painéis elétricos

• Diagramas Unifilares e Trifilares (NR-10)

• Orçamento Estimativo (Budget) de obras

• Dimensionamento e especificação de equipamentos 
elétricos

ENGENHARIA ELÉTRICA ESPECIALIZADA



Aplicativos e Softwares
• Sistema WEB (Hardware e Software) para 

Monitoramento Remoto de: 
• Subestações
• Painéis elétricos em sistemas off-grid
• Painéis elétricos em baixa tensão

• Sistema de gestão de NR-10 (web)

• Aplicativo para elaboração de laudos de Inspeção 
(SPDA e RTI)

• Planilha para elaboração de Análise de Risco (ABNT 
NBR 5419-2015:2)

ENGENHARIA ELÉTRICA ESPECIALIZADA



Construções

• Montagens eletromecânicas

• Execução de instalações elétricas em baixa tensão

• Execução de instalações elétricas em média tensão 
(até 36,2kV)

• Execução de instalações elétricas em áreas 
classificadas

• Instalação de sistemas de proteção contra 
descargas atmosféricas (PDA)

MONTAGENS ELÉTRICAS



Painéis

• Bancos de capacitores

• Kits SMF para mercado livre de energia 
(homologado CEMIG)

• Quadros gerais de baixa tensão (QGBT)

• Cabines de medição e proteção em MT

• Painéis para sistemas fotovoltaicos 

MONTAGENS ELÉTRICAS



Subestações

• Elaboração de projetos e tramitação em 
concessionárias

• Construção de subestações abrigadas

• Manutenção preventiva e corretiva em subestações:

• Limpeza
• Ensaios em transformadores 
• Análise de óleo de transformadores 
• Parametrização de Relés de proteção 
• Comissionamentos (cabos, relés, disjuntores) 
• Medições elétricas

MONTAGENS ELÉTRICAS



• Inspeções em Aterramento e SPDA

• Inspeções em Instalações Elétricas

• Proteção e seletividade

• Energia Incidente (Arc Flash)

• Proteção Contra Descargas Atmosféricas

• Dispositivos de Proteção contra Surtos (DPS)

TREINAMENTOS



NOSSOS DIFERENCIAIS

Com uma equipe composta por 
técnicos, engenheiros, mestres
e doutores somos especialistas
em estudar, projetar, gerenciar
e prestar serviços que envolvam
eletricidade. 

Nossas soluções integram
hardware e software em
sistemas web desenvolvidos por 
nossa equipe de TI.

A utilização de tecnologia para 
automação de tarefas e/ou
sistemas permite melhorar a 
qualidade e a confiabilidade das 
nossas entregas.

Conhecimento 
Aplicado Inovação

Produtividade
e Qualidade



ALGUNS TRABALHOS 
REALIZADOS



ATIVIDADES

• Elaboração de diagrama unifilar para solicitação do parecer 
de localização na ONS 

• Elaboração do projeto do SMF para ONS
• Adequações físicas e elétricas nas subestações
• Instalação de painéis e medidores
• Configuração da comunicação com a CCEE e Concessionária
• Gestão de todo processo de adequação
• Serviço de monitoramento 24h da comunicação 

MERCADO LIVRE DE ENERGIA ELÉTRICA

Cliente: Claro Brasil S.A. 
Estados: MG, DF, GO, SP, RJ, CE, SC, MT, AM



Cliente: Vale S. A.
Local: Minas de São Gonçalo do Rio Abaixo/MG e Carajás/PA

IDENTIFICAÇÃO DE ÁREAS
PROTEGIDAS PELO SPDA

ATIVIDADES

• Levantamento de dados em campo
• Elaboração de Estudo de Risco de Descargas Atmosféricas
• Elaboração de Procedimentos para Trabalhos em áreas abertas
• Elaboração de projetos 3D dos volumes de proteção



Cliente: Cenibra S.A.
Local: Minas Gerais

PROJETO E EXECUÇÃO SPDA E 
ATERRAMENTO

ATIVIDADES

• Elaboração de projeto de SPDA e aterramento
• Montagem de SPDA em torres para proteção de câmeras de 

vigilância 
• Projeto e implantação de sistema de supressão e surto (DPS)



Cliente: Cipalam
Local: Minas Gerais

COMISSIONAMENTO DE RELÉS

ATIVIDADES

• Elaboração de Estudo de Proteção de Seletividade 
• Parametrização de relés em SE 13,8kV
• Resolução de problemas técnicos nos relés em campo 
• Comissionamento com mala de testes hexafasica
• Emissão de relatórios



Cliente: White Martins
Local: Minas Gerais

LAUDO TÉCNICO DE CONSUMO DE ENERGIA

ATIVIDADES

• Medições de grandezas elétricas para levantamento de curva 
de partida de motores de grande porte com analisador de 
energia

• Análise de transientes
• Parametrização dos relés de proteção de motores de grande 

porte
• Comissionamento dos relés
• Emissão do relatório



Cliente: Heineken Brasil
Local: CE, RS, GO, SP, PR, BA, MA, PA

CONSULTORIA E ELABORAÇÃO DE 
PRONTUÁRIO NR-10

ATIVIDADES

• Levantamento de dados em campo 
• Inspeções de SPDA com drone
• Inspeções das instalações elétricas
• Elaboração de diagramas unifilares
• Relatório Técnico das Inspeções – RTI
• Projeto do SPDA
• Estudo de curto-circuito
• Estudo de proteção e Seletividade
• Estudo de Energia Incidente (Arc Flash)
• Parametrização de relés
• Treinamento sobre o prontuário 
• Plano de ação com cronograma de adequações
• Orçamento (Budget) para adequações



Cliente: Cipalam
Local: Minas Gerais

MANUTENÇÃO E MONTAGEM 
DE SUBESTAÇÕES

ATIVIDADES

• Elaboração do projeto elétrico
• Elaboração do projeto eletromecânico
• Montagem da malha de aterramento
• Montagem eletromecânica
• Ensaios/medições em todos os equipamentos elétricos
• Comissionamento de relés e disjuntores



Cliente: Aperam
Local: Minas Gerais

ESTUDO DE ENERGIA INCIDENTE

ATIVIDADES

• Levantamento de dados em campo
• Modelagem do sistema elétrico no Easy Power
• Estudo de curto-circuito
• Estudo de energia incidente
• Especificação de EPIs e vestimentas resistência



Cliente: Cenibra
Local: Minas Gerais

SISTEMA OFF GRID PARA TORRES CENIBRA

ATIVIDADES

• Projeto elétrico do sistema fotovoltaico off-grid com baterias de lítio
• Montagem dos painéis elétricos
• Desenvolvimento de placa eletrônica para sensoriamento de todas as 

grandezas elétricas do painel
• Desenvolvimento de Sistema WEB para Monitoramento Remoto
• Instalação do sistema elétrico em campo
• Comissionamento 
• Manutenção do sistema



QUALIDADE COMPROVADA POR 
GRANDES CLIENTES



PSO Engenharia Elétrica

R. Joaquim Nabuco, 305
Cidade Nobre, Ipatinga/MG
+55 31 3616-0987
+55 31 9 9880-6041


