
ENGENHARIA

INDUSTRIAL
PEQUENAS E MÉDIAS EMPRESAS
DE PRODUÇÃO INDUSTRIAL

SOLUÇÕES INTELIGENTES DE FORMA
COMPLETA E INTEGRADA

A Solid Designer Group possui mais de 10 anos de experiência em projetos, gerenciamento e desenvolvimento de
equipamentos industriais, com uma equipe de engenharia avançada, projeta e fabrica equipamentos e sistemas para a
Indústria Brasileira.

PROJETOS

Possuímos os seguintes pacotes de projetos:

Adequação de seu maquinário para atender às
Normas Regulamentadoras de segurança.

Planejamento e controle da produção ou montagem  
Compras de equipamentos e materiais
Recebimento e armazenagem 
Expedição ou colocação em funcionamento
Caldeiraria e pintura industrial
Produção ou montagem 
Controle da qualidade

Projeto de equipamentos industriais
Projeto de tubulações e plataformas
Projeto elétrico industrial programado.
Projeto pneumático e hidráulico.
Simulação de engenharia,
Análise por Elementos Finitos FEA (Finite Element
Analysis).

REFORMA DE EQUIPAMENTOS



PLANTAS INDUSTRIAIS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE

INDÚSTRIAS EM GERAL

Projetos para Fábricas Químicas, Petroquímicas, Papel/Celulose, Estaleiros, Mineradoras entre outras.

+55 (11) 97559-6518
+55 (11) 4521-7988

contato@solidengenharia.com.br
www.soliddesigner.com.br

ENTRE EM CONTATO!

SISTEMA DE SEGURANÇA

Enclausuramento, é um sistema fechado para contenção do setor
impossibilitando contato direto do operador, geralmente estão ao
redor do equipamento. As proteções móveis (portas, tampas, etc.)
devem conter sistemas de segurança NR 12 e NR10, sendo por
portas com categoria 4 de segurança.

Os projetos são desenvolvidos seguindo as metodologias e
melhores práti cas reconhecidas mundialmente.

Levantamento de campo
Execução de fluxograma de processo (PI&D) 
Projeto de controle automático regulatório (PI&D).
Projeto de controle automático de supervisão.
Projeto de controle automático MPC.
Esquemas elétricos do sistema na plataforma DWG.
Atualização de desenhos na plataforma DWG
Layout industrial

Quando um equipamento vira o gargalo de sua produção,
ou seu tempo médio entre falhas se torna inaceitável, isso
não significa necessariamente que ele tenha atingido o final
de sua vida útil e sim os reparos e reformas sob medida
para solucionar o seu problema.


