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Apresentação
A ET Engenharia conta com profissionais que possuem mais de 30 anos de experiência
no mercado, onde prestam serviços de engenharia no setor de mecânica industrial e
segurança do trabalho.
Nossos profissionais são especializados em gestão empresarial e inspeções técnicas e
avaliativas. Nossos serviços abrangem Inspeções de vasos de pressão, caldeiras e
tubulações para gases e fluídos, gestão organizacional como o programa 5S,
almoxarifados, PMOC e também na área de treinamentos em diversas NRs.
Também contamos com profissionais na área de segurança do trabalho e mecatrônica.
Confira abaixo nossos serviços:

Serviços
Consultoria
Consultoria empresarial: estudo de layout; lean manufaturing (manufatura enxuta);

Treinamento de normas regulamentadoras (NRs)
Treinamento de brigada de incêndio
Treinamento de NR11 (transporte, movimentação, armazenagem e manuseio de materiais)
Treinamento de NR12 (segurança no trabalho em máquinas e equipamentos)
Treinamento de NR13 (caldeiras e vasos de pressão)
Treinamento de NR35 (trabalho em altura)

Projetos
Renovação de projeto de combate a incêndio e pânico
Projeto de linha de vida vertical e horizontal
Projeto de instalações hidráulicas (água e óleo) e gases (ar comprimido)
Projeto de estrutura metálica
Projeto de ponte rolante
Projeto de sistema de captação de pó
Projeto de sistema de ventilação e ar condicionado
Projeto de refrigeração por amônia

Inspeções
Inspeção de vasos de pressão
Inspeção de caldeiras
Inspeção de guindastes, guindautos e ponte rolante

Desenhos
Desenho modelamento 3D de instalações
Desenho modelamento 3D de máquinas

Sua empresa merece o melhor, por isso ela precisa estar:
●
●
●
●
●

Em dia com as normas governamentais
Com os funcionários preparados e treinados com as NRs
Com as estruturas e projetos da empresa em dia
Com os maquinários revisados e adequados para uso
E claro, com uma consultoria de qualidade!

Não perca mais tempo e entre em contato com a ET Engenharia! Estamos atendendo
pelos seguintes canais:
Site:

www.etengenharia.com.br

Telefone e Whats App:

+55 (65) 9.9286-4761 tratar com engenheiro Adriel Tarouco

E-mail:

contato@etengenharia.com.br

Até lá!

