
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENERGIA E AUTOMAÇÃO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UMA EMPRESSA DE EXCELÊNCIA 

EM SOLUÇÕES ENERGÉTICAS E 

DE AUTOMAÇÃO PARA INDÚSTRIA 
 

ALGUNS CLIENTES 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ENERGIA 

 

 

Projeto e execução de infraestruturas de baixa, média e alta tensão 

Projeto e execução subestações 

Comissionamento elétrico 

Medição Integrada de Energia 

SPDA e Aterramento 

Análise de perfil energético 

Adequação de NR-10 

Programa de eficiência energética 

Geração Fotovoltaica 

Projeto luminotécnico 

 

 

 

AUTOMAÇÃO 

 

 

Automação, Retrofit e Startup de Máquinas 

Automação de Processos 

Sistemas Supervisórios 

Instrumentação 

Sistemas de Visão 

Medição Integrada de Energia 

Automação de Subestações 

Automação de Segurança 

IoT Industrial 

Gerenciamento de OEE 



Soluções Energéticas 
 

Infraestruturas elétricas bem projetadas garantem segurança, eficiência e qualidade de 

energia, além de facilitar as rotinas de manutenção. Em ambientes industriais a qualidade da 

infraestrutura elétrica se reflete diretamente na segurança e nos custos, pois influencia na 

eficiência energética, na vida útil e confiabilidade de máquinas e equipamentos, nos níveis de 

segurança para pessoas e máquinas e na produtividade. 

A Evolt é uma empresa especializada em soluções energéticas para indústrias, 

fornecendo serviços de projeto, execução, comissionamento e manutenção de infraestruturas 

elétricas de baixa, média e alta tensão. Nossas soluções garantem padronização total com as 

normas técnicas vigentes e são executadas com o mais alto rigor técnico, sempre adotando 

materiais e equipamentos dos melhores fabricantes globais. 

Desde subestações, SPDA, quadros elétricos para iluminação, distribuição/mediação e 

comando, além de infraestruturas elétricas de todos os níveis de tensão, os projetos elétricos 

desenvolvidos pela Evolt atendem rigorosamente as normas nacionais e internacionais, sendo 

desenvolvidos e avalizados por profissionais legalmente habilitados pelo conselho regional de 

engenharia.  

 Dispondo de equipamentos modernos e alta precisão, a Evolt realiza o 

comissionamento de infraestruturas elétricas, emitindo laudos técnicos de megagem, hipot, 

resistência de aterramento, resistividade de solo, arc-flash, ensaios de disjuntores, ensaios de 

transformadores, ensaio de relés, ensaios de chaves seccionadoras, termografia, verificação 

de faseamento e torqueamento de conexões.  

 Além de fornecer prontuários completos para instalações elétricas, conforme exigência 

da NR-10, a Evolt realiza serviços de manutenção preventiva e corretiva, para garantir maior 

vida útil e segurança das instalações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Automação Industrial 

A EVOLT é integradora credenciada pelos maiores fabricantes mundiais de tecnologias 

para automação industrial, como Siemens, Allen-Bradley, Schneider Electric, Elipse E3, Festo e 

Sick. A parceria com esses fabricantes permite que forneçamos soluções modernas, eficientes 

e seguras, a preços competitivos. Estas soluções vão desde retrofit de máquinas, passando por 

automação de subestações e processos, até integrações de sistema para gerenciamento de 

OEE. 

Retrofit de Máquinas 

Maquinas antigas tendem a apresentar diversas falhas de operação, além de consumir 

energia e matéria prima excessiva, prejudicando a produtividade e elevando os custos dos 

processos de fabricação. Substituir componentes elétricos e eletrônicos, incorporar sensores 

e controladores e substituir atuadores são formas de modernizar máquinas antigas, tornando-

as mais confiáveis, flexíveis, eficientes e produtivas, além de tornar o processo de manutenção 

mais simples e permitir fácil integração à sistemas de supervisão e aquisição de dados. 

Automação de Subestações 

A introdução de sistemas de automação de subestação digitais mudou e, 

principalmente, reduziu a necessidade de testes periódicos dos Dispositivos Eletrônicos 

Inteligentes, que são utilizados para proteger, chavear e realizar medições em subestações. 

Estas subestações são mais seguras, confiáveis e eficientes que as convencionais, além de 

permitirem monitoramento e comando remoto, através de sistemas supervisórios, e 

diagnóstico de falhas. Subestações digitais conferem ainda mais qualidade de energia e 

segurança para as rotinas de manutenção. 

Automação de processos 

O grau de automação influencia diretamente o potencial competitivo das indústrias, 

sendo cada dia mais decisivo para a sobrevivência dessas empresas. Processos de fabricação 

automatizados garantem maior eficiência energética, produtividade, segurança e qualidade dos 

produtos, além de promover a redução do consumo de matéria prima e a emissão de resíduos. 

As industrias modernas têm maior capacidade de se adequar às novas exigências dos 

mercados globalizados, pois possuem maior poder de escalar e controle de qualidade da 

produção, além de serem mais segurança para seus colaboradores e para o meio ambiente. 

Melhoria do OEE 

World Class OEE é o Índice utilizado como benckmark mundial pelas indústrias. As 

indústrias mais eficiência no mundo alcançam hoje índices OEE na ordem de 85%, enquanto o 

indicie médio é de 60%. O primeiro passo para melhorar a eficiência produtiva é calcular o 

índice de OEE de forma precisa, e então estabelecer estratégias para melhorar a 

disponibilidade, a performance e a qualidade da produção. Plantas automatizadas permitem o 

monitoramento preciso da real disponibilidade das máquinas, além da identificação dos 

motivos das paradas. Também é possível registrar a velocidade nominal e o real volume de 

produção dos equipamentos, de forma a fornecer o indicador de performance. Dependendo do 

processo, pode-se lançar mão de sensores e sistemas de visão para detecção de produtos 

defeituosos e obter também o indicador de qualidade, fechando assim os três indicadores que 

compõem o índice de OEE. 

 

 

 

 

 



Industria 4.0 

 

As três primeiras revoluções industriais surgiram como resultado da mecanização, 

eletricidade e Tecnologia da Informação. Agora a introdução da Internet das Coisas e Serviços 

em Nuvem no ambiente de manufatura está inaugurando uma quarta revolução industrial, a 

indústria 4.0. 

As Fábricas Inteligentes possuem uma cópia virtual, um sistema Ciber-Físico, que 

compreendem máquinas inteligentes, sistemas de armazenamento e recursos de produção 

capazes de trocar informações de forma autônoma, acionando ações e controlando-se umas 

às outras, independentemente. Isso facilita melhorias fundamentais nos processos industriais 

envolvidos na fabricação, engenharia, uso de material e cadeia de suprimentos e 

gerenciamento do ciclo de vida. Essas fábricas já começaram a aparecer em todo o mundo e 

vêm comprovando seu enorme potencial em promover ganhos contínuos de produtividade e 

eficiência de recursos em toda a cadeia de valor.  

A EVOLT dispões de um conjunto de tecnologias que permitem rastrear e conectar 

praticamente qualquer tipo de máquinas ou equipamento industrial à internet. Conectadas, estas 

máquinas e equipamentos passam a ser virtuazadas em servidores em nuvem, sendo 

monitoradas em tempo real através de aplicações inteligentes. Essas aplicações são dotadas 

de algoritmos de mineração de dados e inteligência artificial, que são capazes extrair 

informações relevantes dos dados medidos, como corrente elétrica, pressão e vazão. Estas 

informações podem auxiliar na tomada de decisões estratégicas e melhorar a assertividade 

de tarefas complexas como controle de robôs, controle de qualidade por sistemas de visão e 

predição de falhas em equipamentos.  

A Evolt integra redes Wi-Fi e LPWAN, sensoriamento RFID, sistemas de visão, algoritmos 

de mineração de dados, redes neurais e computação em nuvem para compor sistemas 

inteligentes, capazes de conferir maior segurança, autonomia, flexibilidade e eficiência aos 

processos de manufatura. As Industrias alinhadas com essa nova era já estão implantando 

suas Fábricas Inteligentes e tornando-se as líderes em eficiência e produtividade de seus 

segmentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Segurança de Máquinas e Equipamentos 

 

Garantir a segurança do colaborador dentro do ambiente de trabalho é obrigação de 

todo empregador. Em ambientes industriais os esforços neste sentido são ainda mais cruciais, 

devido aos potencias riscos que as máquinas e equipamentos podem representar para as 

pessoas que frequentam estes ambientes. 

A EVOLT dispõe de corpo técnico especializado e legalmente habilitado para 

desenvolver soluções de segurança para máquinas e equipamentos industriais, atendendo 

rigorosamente as normas NR-10 e NR-12. Nossos projetos de segurança observam os princípios 

fundamentais e medidas de proteção exigidos pelo Ministério do Trabalho e do Emprego para 

garantir a saúde e a integridade física dos trabalhadores e estabelece requisitos mínimos para 

a prevenção de acidentes e doenças do trabalho.  

Elaboramos inventários de NR-12 e análise de risco, desenvolvendo e executando 

projetos mecânicos e elétricos para adequação de segurança de máquinas e equipamentos 

industriais. A EVOLT garante a segurança dos equipamentos que adequa, emitindo Certificados 

de Segurança avalizados por engenheiros de segurança legalmente habilitados pelo Crea, 

passando então a respondendo por qualquer incidente que eventualmente venha a acontecer 

por falha de segurança.  

Integramos sensores redundantes, lasers scanners, cortinas de luz, encoders, blocos 

hidráulicos, relés e inversores de segurança, CPUs e CLPs de segurança, chaves de 

intertravamentos, entre outros dispositivos, para integrar soluções de segurança para todas as 

categorias de risco. Adotamos sempre dispositivos e equipamentos desenvolvidos pelos 

maiores especialistas mundiais em segurança industrial, como a Siemens, Sick e Schmersal, 

além de fornecer treinamentos para operadores de máquinas e técnicos e líderes de 

manutenção e produção, certificando este pessoal conforme exigido pelas normas de 

segurança. 

As adequações de segurança da Evolt garantam atendimento integral da NR-12 e das 

leis correlatas, o que, além de proporcional muita segurança aos operadores, evita qualquer 

risco de multas ou até mesmo interdição da planta pelo Ministério do Trabalho e Emprego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Micro e Minigeração Fotovoltaica 
  

 
A energia fotovoltaica está se tornando cada dia mais atrativa. A evolução tecnológica 

das fotocélulas, inversores e baterias eleva cada vez mais a eficiência dos sistemas de 
geração fotovoltaico, aproximando o custo desta energia aos custos de geração térmica e 
hidráulica. Investir em energia fotovoltaica é garantia de retorno, a prazos cada vez mais curto, 
especialmente em localidades de elevada incidência de radiação solar. 

A EVOLT desenvolve e executa projetos de micro e mini geração fotovoltaica, tanto para 
industrias quanto para residências, garantindo a aprovação para interligação à rede da 
concessionária local, além de prestar serviços de consultoria, manutenção e ampliação de 
sistemas já implantados. A empresa oferece garantia de 20 anos para os painéis e até 5 anos 
para os inversores e baterias, trabalhando apenas com equipamentos dos maiores fabricantes 
mundiais neste segmento, como Canadian Solar, Weg e Fronius. 

Fornecemos ainda consultoria para aquisição de financiamentos junto ao Banco do 
Nordestes, através da linha de financiamento FNE Sol, destinada exclusivamente para estimular 
a aquisição de sistema de geração fotovoltaica. Esta linha de financiamento oferece taxas de 
juros mensais na faixa de 0,1%, com parcelas decrescente, o que torna as parcelas inferiores 
ao valor economizado na fatura de energia em apenas poucos meses. O FNE Sol é resultado 
do Programa de Desenvolvimento da Geração Distribuída de Energia Elétrica (ProGD), do governo 
federal, e torna a energia fotovoltaica ainda mais atrativa no brasil, pois permite o 
financiamento integral de sistemas de geração fotovoltaica, à taxas de juros extremamente 
reduzidas. 

Os clientes da Evolt podem ainda dispor de uma tecnologia que permite acompanhar 
em tempo real, pelo celular, tablete ou PC, o acumulado de energia gerada pelo seu sistema 
fotovoltaico, conferindo o valor que está economizando todo mês, antes mesmo da fata de 
energia chegar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tecnologias Proprietárias 

 
 

 

Integrador dos Fabricantes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

WWW.EVOLTENERGIA.COM 

EVOLT@EVOLTENERGIA.COM 

+55 85 31100444 | 991593597 
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