Bem-vindo ao nosso portfólio
Aqui você vai encontrar diversas soluções para sua empresa, desde a elaboração de projetos até a
execução de obras em contratos turn-key, conforme abaixo:

Projetos e estudos elétricos
Produtos
Serviços
Energia

www.tramoengenharia.com.br
81 3087-0829

A Tramo Engenharia
Com uma história que une qualidade técnica e paixão pelo que se faz, a Tramo Engenharia foi fundada
em 1991 com o objetivo de atender à demanda dos serviços provenientes da Asprol, uma empresa
de projetos elétricos, que foi a primeira do Grupo Tramo. A imagem mental, se você quiser nos
acompanhar, é essa: vários projetistas, com suas pranchetas de desenho técnico, réguas enormes,
estiletes, lapiseiras e muitos rolos de papel vegetal.
Já a Tramo Engenharia foi aberta na mesma época para oferecer serviços em linha viva e em redes de
distribuição, mas encontrou sua vocação na execução de serviços e fornecimento de quadros para o
setor industrial. Não tinha mais volta. Seria, sim, uma jornada de sucesso.
O principal personagem por trás disso tudo é PAULO FERNANDES. Bem-quisto por todos, é
daqueles homens que estão sempre pensando no que fazer para aprimorar, criando soluções e
apontando, cirurgicamente, melhorias em seus projetos incríveis. Assim como ele, o que move a
Tramo é paixão. Sabe gente que ama fazer o que faz? É isso. O tempo passa rápido demais, como
ele mesmo diz, mas que bom que estamos aqui para continuar essa jornada de sucesso e clientes
satisfeitos.

PROJETOS E ESTUDOS ELéTRICOS
PROJETOS ELÉTRICOS
O projeto é a etapa que antecede a execução de
um serviço. Projetar é pensar e desenhar o que
será executado de forma cuidadosa e detalhada,
considerando as normas técnicas com segurança
e eficiência.
A Tramo é especializada em elaboração de
projetos elétricos de diversas áreas, sempre
seguindo as normas e simbologias vigentes, com riqueza de detalhes tanto nos desenhos quanto
nas especificações e listas de materiais emitidas.

- Subestações até 69kV
- Instalações elétricas industriais e comerciais
- Adequação às normas NR-10 e NR-12
- SPDA (Sistema de proteção contra descargas atmosféricas)
- SDAI (Sistema de detecção e alarme de incêndio)
- Combate a incêndio

- Classificação de área
- Instalações elétricas para área classificada (à prova de
explosão)
- Projetos de painéis
- Carregamento veicular
- Energia solar

Estudo de proteção e seletividade:
Por meio do estudo de proteção e seletividade,
podemos determinar quais equipamentos de
proteção elétrica devem ser instalados, ao calcular
os níveis de suportabilidade de tensão, corrente
e corrente de curto-circuito de cada barramento
do sistema. Além disso, neste estudo é analisada
a coordenação e seletividade, para possibilitar
a segurança das instalações, assim como o
impedimento de falhas na rede da concessionária,
originadas por defeitos nas
instalações
consumidoras.

estudo de energia incidente
ATPV (Arc Thermal Performance Value):
O estudo de ATPV visa determinar a energia incidente em cada equipamento, que é a
quantidade de energia térmica impressa em uma superfície, a uma dada distância da
fonte, gerada durante a ocorrência de um arco elétrico. Tal estudo é fundamental para
a determinação da proteção adequada para se trabalhar próximo a circuitos elétricos
energizados.

PRODUTOS

Com uma excelente equipe de montagem de equipamentos de alta qualidade e tecnologia, em
conformidade com as normas de segurança, recebemos o certificado de parceiros EcoXpert, da
empresa líder mundial em gestão de energia: SCHNEIDER-ELECTRIC.
Além disso, a Tramo também conta com uma imensa gama de produtos para revenda e instalação,
tais como carregadores, veiculares, materiais de distribuição elétrica, relés microprocessados, etc.

Disjuntores de média tensão:
O disjuntor de média tensão (Evokit) é um conjunto formado por uma estrutura
metálica, geralmente utilizada em subestações em alvenaria, onde são instalados
um disjuntor de média tensão, com relé de proteção e transformadores de
corrente e potencial.

Quadros e painéis de baixa tensão:
Os quadros e os painéis de baixa tensão são equipamentos
que possuem tensão nominal de até 1kV e que são utilizados
para diversos fins, tais como: proteção de um estabelecimento,
controle de partidas de motores, distribuição de circuitos,
entre outros. Somos especializados e homologados na
montagem de quadros e painéis regulamentados pela norma
NBR IEC 61439 (painéis TTA), além de painéis convencionais
e painéis tipo gaveta fixa e extraível.

Cubículos de média tensão:
O cubículo de média tensão é um equipamento destinado
para aplicações em subestações abrigadas, onde são
compartimentados em colunas de entrada de energia,
medição, disjunção e/ou seccionamento de um sistema
elétrico.

SERVIÇOS
Montagem de subestações:
As subestações são centrais de distribuição elétrica
projetadas e montadas para transformar energia de alta
tensão para o nível de aplicação dos seus usuários,
podendo ser uma indústria, empresa, escola, entre
outros. Existem vários tipos de subestações e nós
sabemos exatamente todos os detalhes para que
seja projetada e montada com segurança.

Instalações elétricas:
Uma
instalação
elétrica
compreende
a
implementação física dos componentes das ligações
elétricas, a conexão entre a fonte geradora de
energia elétrica e as cargas elétricas. Na Tramo
Engenharia, trabalhamos com instalações elétricas
de baixa e média tensão industriais, comerciais,
para a construção civil, além de instalação de
eletrocentro e instalação em área classificada (à
prova de explosão).

Contratos tipo turn-key:
No contrato tipo turn-key, fornecemos um pacote completo de
serviços e soluções para um projeto em todas as suas etapas, desde a
elaboração dos projetos, fornecimento de equipamentos e execução de
serviços de instalações elétricas. Essa centralização facilita o controle e
acompanhamento do projeto, estando com a Tramo a responsabilidade
por todas as fases executivas do projeto.
SPDA (Sistema de proteção contra descargas atmosféricas):
Por ano, o Brasil é atingido por 50 milhões de raios. O Sistema de
Proteção contra Descargas Atmosféricas (SPDA) evita e minimiza os
impactos dos efeitos das descargas atmosféricas, que podem causar
incêndios, explosões, danos materiais e riscos à integridade física das
pessoas. Elaboramos projetos e laudos técnicos e executamos serviços
de instalação e manutenção de SPDA.
Terceirização de mão de obrA
A terceirização de mão de obra é uma prática permitida no Brasil desde a
década de 50 e possibilita contratar serviços ou mão de obra sem firmar
vínculo empregatício. O objetivo é que a sua empresa possa alocar nossos
funcionários e não se preocupar com as questões burocráticas, que ficam
conosco, enquanto a equipe vai executar o serviço designado.

Adequação às normas NR-10 e NR-12:
Além de elaborarmos laudos para adequação às normas NR-10
e NR-12, também executamos todos os serviços necessários ao
atendimento às normas, visando reduzir os riscos de acidentes
em ambientes industriais, para garantir a proteção à saúde
e à integridade física dos trabalhadores. A NR-10 envolve
procedimentos que vão da geração ao consumo de energia e a
NR-12 estabelece os procedimentos obrigatórios nos locais
destinados a máquinas e equipamentos, além de manutenção e
operação.
SDAI (Sistema detecção e alarme de incêndio)
O Sistema de Detecção e Alarme de Incêndio (SDAI) tem
a função de identificar imediatamente incêndios em fases
iniciais, nas áreas estabelecidas, e ativar equipamentos de alta
sensibilidade e tecnologia, com o objetivo de preservar vidas e
patrimônio.

ENERGIA
Carregamento veicular
O sistema de carregamento veicular objetiva fornecer uma opção moderna, inteligente, rápida,
prática e limpa de energia, contribuindo para a preservação do meio ambiente. Além da elaboração
do projeto, fornecimento e instalação desses equipamentos, a Tramo também implanta sistemas
de controle de carga, que visam a preservação /ampliação da infraestrutura elétrica do edifício/
condomínio, levando apenas a carga necessária aos veículos e gerenciando a utilização individual,
para maior comodidade e segurança.
Análise tarifária e de qualidade de energia
A análise de qualidade de energia tem como finalidade verificar se as grandezas aferidas em campo
estão em acordo com as recomendações das normas técnicas, avaliar os seus possíveis impactos e
sugerir melhorias na instalação, quando necessário, para atender aos requisitos das normas. Já a
análise tarifária representa um estudo comparativo entre a tarifa vigente e as tarifas disponíveis pela
concessionária, incluindo sugestões de alteração de tarifa, para garantir a melhor viabilidade técnica
e econômica.

Energia solar
O sistema de energia solar
fotovoltaica utiliza painéis solares
que captam a luz e geram, pelo
efeito fotovoltaico, correntes
elétricas contínuas, que são
convertidas
para
correntes
alternadas pelo inversor solar.
Dessa forma, a eletricidade está
pronta para ser distribuída no
local, gerar créditos de energia
ou ser armazenada. Estamos
preparados para implementar
essa energia limpa e econômica
na sua residência, comércio ou
indústria.

atendimento em todo o brasil
Estamos à disposição para te atender.
Para falar com os nossos consultores, entre em contato:

81 3087-0829
contato@tramoengenharia.com.br
www.tramoengenharia.com.br
Rua Quipapá, 306, Iputinga, Recife - PE

