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C

om longa atuação no mercado, a Encom Energia emprega seu
conhecimento para levar aos clientes serviços inovadores de
Engenharia nas áreas Civil, Mecânica, Elétrica, Automação,
Energia, Fotovoltaica, Telecomunicações e Manutenção. O ramo da
Engenharia, presente no cotidiano de todo o mundo, tem um caráter
integrador e transformador que se alinha ao conceito de sinergia adotado pela empresa: trabalhar de maneira unificada, colaborativa, qualificada e consciente para oferecer melhoria na qualidade de vida das pessoas, otimizar processos, ampliar resultados e aumentar a produtividade.

A Sinergia, por sua vez, refere-se também ao efeito ativo e relativo ao
trabalho ou esforço coordenado de vários sistemas que, contribuindo
entre si, alcançam aprimoramento mútuo e resultados significativos.
Com este propósito, a Encom Energia integra seu time de colaboradores,
parceiros, prestadores de serviços, fornecedores, inclusive os clientes,
para executar seus serviços nos mais diferentes ramos da Engenharia de
forma eficaz e eficiente com excelência, comprometimento e agilidade.
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Quem Somos

Fundada em 1986, a Encom
Energia é uma empresa especializada em Engenharia nas áreas
Civil, Mecânica, Elétrica, Automação, Energia, Fotovoltaica, Telecomunicações e Manutenção.
Com uma equipe técnica e altamente capacitada, tem o aporte necessário para atuar em diferentes segmentos como industrial, hospitalar, agroindustrial, prestador de serviço, educacional, comercial, patrimonial privado e público.
Sempre atenta aos avanços tecnológicos e consciente do seu papel em contribuir
para um mundo mais sustentável, em 2014, a Encom Energia criou a EncomSolar, um
ramo da organização especializado em fornecer geração de energia solar fotovoltaica.
Sediada no Setor de Armazenagem e Abastecimento (SAA), no Distrito Federal, a
Encom Energia atende todo o DF e Região
Metropolitana, bem como atua em vários
estados brasileiros aplicando sólido conhecimento em Engenharia.
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Serviços de Engenharia

• ENGENHARIA CIVIL
• ENGENHARIA DE AUTOMAÇÃO
• ENGENHARIA DE ENERGIA

- ENERGIA FOTOVOLTAICA
• ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO
• ENGENHARIA DE TELECOMUNICAÇÕES
• ENGENHARIA ELÉTRICA
• ENGENHARIA MECÂNICA
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Engenharia Civil

A Engenharia Civil é um ramo da Encom Energia especializado em atuar nos mais variados
serviços, obras, reformas e manutenções prediais nos segmentos industrial, hospitalar, agroindustrial, prestador de serviço, educacional, comercial, patrimonial privado e público.
Atuação com:
• Instalações hidráulicas;
• Instalações de esgoto;
• Instalações de águas pluviais;
• Estrutura metálica;
• Pinturas gerais;
• Dry wall;
• Estrutura de concreto;
• Pisos de alta resistência;
• Proteção radiológica – barita.
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Engenharia de Automação

Atenta ao avanço dinâmico das tecnologias, a Engenharia de Automação aplicada pela
Encom Energia traz um novo patamar em gerenciamentos das edificações e manutenções
nos segmentos industrial, hospitalar, agroindustrial, prestador de serviço, educacional, comercial, patrimonial privado e público.

Atuação com:
• Sistema de transferência em rampa;
• Sistema de transferência aberto e fechado;
• Sistema de paralelismo;
• Modernização de quadro de comando de geradores;
• Modernização de instalações prediais.

DESDE
1986

Somos Engenharia, Somos Sinergia

Engenharia de Energia

A Encom Energia atua na análise, elaboração e execução da otimização energética, com as
alternativas mais adequadas e as manutenções necessárias nos segmentos industrial, hospitalar, agroindustrial, prestador de serviço, educacional, comercial, patrimonial privado e público. Os produtos protegidos garantem a continuidade do processo produtivo, evitando perda
de receita.
Atuação com:
• Grupo motor gerador;
• Nobreaks;
• Estabilizador;
• Laudos e comissionamentos;
• Análises energética e termográfica;
• Eficiência energética;
• Energia de emergência;
• Energia renovável: fotovoltaica.
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Energia Fotovoltaica

Neste segmento, a EncomSolar, braço especializado em energias renováveis da Encom Energia,
fornece usinas fotovoltaicas com projeto, instalação e monitoramento nos segmentos industrial, hospitalar, agroindustrial, prestador de serviço, educacional, comercial, patrimonial privado
e público, além de residencial. As manutenções necessárias ao sistema também são realizadas
pela empresa.
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Engenharia de Manutenção

A Engenharia de Manutenção é uma área distinta no
pleito da Engenharia e, por isso, é um investimento
estratégico e fundamental do processo produtivo.
Na Encom Energia, profissionais habilitados desenvolvem técnicas de gestão e utilizam as metodologias mais modernas para apresentar aos clientes
indicadores que dão uma visão mais abrangente
dos resultados.
Investir em Engenharia de Manutenção é ter previsibilidade de acontecimentos, aumentar a
vida útil dos equipamentos, gerenciar melhor os recursos, aumentar a lucratividade e a produtividade e economizar. A Encom Energia atende todas as solicitações para garantir a funcionalidade dos imóveis de seus clientes nos segmentos industrial, hospitalar, agroindustrial, prestador de serviço, educacional, comercial, patrimonial privado e público.

• A Manutenção Preditiva é ramo da Engenharia de Manutenção cujo objetivo é antecipar a

ocorrência de falhas nos equipamentos ou sistemas por meio de análise de parâmetros. A
ação, realizada com ferramentas de tecnologia avançada pelos engenheiros da Encom Energia,
permite a operação contínua do equipamento pelo maior tempo possível. Todos os serviços
executados pela empresa demandam este tipo de manutenção.

• A Manutenção Preventiva tem como foco a prevenção de defeitos que possam originar a

parada ou um baixo rendimento dos equipamentos em operação e também possíveis danos a
instalações prediais. Esta prevenção é feita com base em estudos minuciosos da infraestrutura trabalhada, que considera tanto os aspectos estruturais quanto os operacionais, como
geradores e nobreaks.

• A Manutenção Corretiva constitui a forma mais cara da Engenharia de Manutenção, pois

representa interrupção do serviço, interdição de edificação, diminuição da vida útil dos equipamentos, sistemas e instalações.

• A Manutenção Predial refere-se ao cuidado de toda a infraestrutura da edificação por meio

de reparos, consertos ou vistorias periódicas, com o intuito de antecipar e prevenir possíveis
patologias prediais. Essa prática é a mais recomendada, pois mantém a constância dos
padrões de qualidade e desempenho, contribuindo para uma melhor segurança e conforto.
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Engenharia de Telecomunicações

No ramo da Engenharia de Telecomunicações, a Encom Energia opera no projeto, desenvolvimento e integração de equipamentos e infraestrutura relacionados aos diversos métodos de
tratamento de sinais de informação, utilizando os meios adequados para transmissão e recepção desses sinais, bem como as manutenções, nos segmentos industrial, hospitalar, agroindustrial, prestador de serviço, educacional, comercial, patrimonial privado e público.
Atuação com:
• Cabeamento estruturado;
• Certificação de rede lógica;
• Conectorizações;
• Sistemas prediais de CFTV.
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Engenharia Elétrica

A Encom Energia aplica técnicas modernas de Engenharia Elétrica em sistemas geradores,
transmissores e distribuidores de energia elétrica nos segmentos industrial, hospitalar, agroindustrial, prestador de serviço, educacional, comercial, patrimonial privado e público. A equipe
técnica gerencia os ativos de uma planta, como infraestrutura, painéis elétricos e equipamentos, sempre com o objetivo de maximizar os resultados, com a mais alta eficiência, assessorando e cooperando na implementação de novas tecnologias no patrimônio de seus clientes,
além de prestar as manutenções necessárias aos sistemas.
Atuação com:
• Grupo gerador;
• Nobreaks APC, Delta, Schinneider Eletric, MGE, Choraide/Vertis, SMS, HDS, CP Eletrônica,
Libert, Amplimag, Lacerda, Engetron, PowerWare, Forceline, Beta, Logmaster, Global Power,
PhD On Line, entre outros.
• Transformadores;
• Estabilizadores;
• Quadro Totalmente Testado e Aprovado (TTA), Quadro de Transferência Automático (QTA),
Quadro Geral de Distribuição de Baixa Tensão (QGBT) e Quadro de By-Pass de Emergência
(QBPE);
• Chaves estáticas;
• Comissionamento das instalações;
• Laudos e análises energética, termográfica;
• SPDA, para-raios e aterramento;
• Subestação.
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Engenharia Mecânica

A Encom Energia utiliza tecnologias integradas de Engenharia Mecânica para a geração de
energia, execuções de estrutura metálica, arrefecimentos de máquinas, climatização de
ambientes, tratamento acústico e manutenções nos segmentos industrial, hospitalar, agroindustrial, prestador de serviço, educacional, comercial, patrimonial privado e público.
Atuação com:
• Ar-condicionado;
• Instalações de gases medicinais hospitalares;
• Exaustação;
• Torre de resfriamento/refrigeração;
• Atenuador de ruídos;
• Bomba mecânica;
• Motores elétricos;
• Motor gerador;
• Gerador de energia Scania, Cummins, Cartepilar, MWM, Volvo e Iveco;
• Dutos e escapamentos.
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