


A ELTMAN é uma empresa de 
engenharia atuando nas áreas de 
estudos elétricos, projetos básicos e 
executivos e serviços de campo, 
nos segmentos de energia elétrica e 
transporte. Nosso foco principal são 
as Usinas Hidroelétricas, Termoelé-
tricas e Eólicas e Subestações do 
Sistema de Transmissão e de Distri-
buição de Energia.

BEM-VINDOS



Em 2013 completamos 25 anos de atividade empresarial, período no qual participamos da 
implantação de importantes projetos na área de energia elétrica no Brasil e exterior. O êxito 
da ELTMAN está fundamentado na consolidação de nossos valores: comprometimento 
com os clientes; formação de nossos profissionais e excelência de nossos serviços.
Nosso corpo técnico possui mais de 100 profissionais altamente qualificados. Nossa em-
presa investe permanentemente  na formação e aprimoramento de nossos  profissionais, 
incluindo cursos internos e externos, participação em seminários nacionais e internacio-
nais, treinamentos em campo, além de investimentos em softwares de engenharia.



− Estudos elétricos;
− Projetos básicos e executivos;
− Engenharia do proprietário;
− Implantação de retrofits;
− Comissionamento de equipamentos e sistemas.

A ELTMAN é reconhecida pelo mercado como uma em-
presa de qualidade superior em engenharia, desenvol-
vendo atividades nas seguintes áreas:

SERVIÇOS



PRODUTOS
Ao longo dos últimos 25 anos de atividade empresarial, a ELTMAN constituiu uma equipe técnica de 
alto nível para o desenvolvimento de Estudos Elétricos, Projetos Básicos e Executivos e Atividades de 
Campo.

Mercados Atendidos pela Empresa
•Usinas Hidroelétricas;
•Usinas Termoelétricas;
•Usinas Eólicas;
•Infra Estrutura Metroviária;
•Subestações de Transmissão;
•Subestações de Distribuição;
•Instalações Industriais.

Serviços Prestados
Estudos Elétricos

•Curto circuito;
•Fluxo de carga;
•Estabilidade eletromecânica;
•Ajuste de sistemas de proteção;
•Compensação de reativos;
•Cálculo de barramentos;
•Cálculo de filtros;
•Energia incidente;
•Transitórios eletromagnéticos;

Projetos Básicos e Executivos
•Elétrico;
•Eletromecânico;
•Civil;
•Mecânico;
•Telecomunicações.

Engenharia do Proprietário
•Estudos Básicos;
•Especificações Técnicas;
•Consolidação de Estudos e Projetos 
Básicos;

•Análise de Projetos Básicos e Executivos;
•Assessoria à compra de equipamentos;
•Assessoria ao Comissionamento;
•Gerenciamento de Projetos e Obras.

Serviços de Campo
•Parametrização de reles de proteção e   

          unidades de controle;
•Parametrização de sistemas supervisórios   

          SCADA;
•Redes de Comunicação;
•Testes de Aceitação em Fábrica (TAF) de                                
 sistemas de controle e proteção;
•Testes de Aceitação em Campo (TAC) de  
 sistemas de controle e proteção;
•Cursos de Operação e Manutenção de 
Usinas e Subestações;

•Operação Assistida.



SERVIÇOS

Projeto SINOCON (ONS)

A Plataforma Offshore P53 da Petrobrás está 
operando desde 2010 no Litoral Brasileiro. Nesta 
obra a ELTMAN realizou o comissionamento 
completo de todo o sistema de Alimentação em 
13,8 kV e 0,45 kV, parametrizando e testando 
mais de 100 Relés de Proteção e Unidades de 
Controle.

Plataforma P53 (PETROBRÁS)

Projeto SINOCON, para o Operador Nacional do 
Sistema (ONS), visando supervisionar as instala-
ções da Rede Básica do Sistema Interligado 
Nacional (SIN), contemplando as principais 
Usinas e Subestações da Rede Básica. Neste 
projeto, participamos da implantação dos Lotes 2 
e 3, cerca de 60 instalações, elaborando os 
projetos, montagem e comissionamento.



SERVIÇOS

UTE Tambaqui (PETROBRAS)

A UHE Changuinola I, localizada no Panamá, 
possui 2 Unid. Geradoras de 112 MVA cada. 
Nesta obra, a ELTMAN em parceria com a 
ALSTOM, executou o comissionamento de 
todo o sistema de proteção das unidades 
geradoras e subestações elevadoras de 
transmissão deste empreendimento.

UHE CHANGUINOLA I (AES - Panamá)

A Usina Térmica de Tambaqui é composta de 
5 Turbo Geradores, com potência total de 85 
MVA. Esta Usina alimenta a área metropolita-
na de Manaus. Nesta Usina realizamos 
assessoria técnica e comissionamento dos 
sistemas de proteção.



OBRAS

Usinas de Paulo
Afonso I, II e III (CHESF)

As Usinas de Paulo Afonso I, II e III com-
preendem 13 Unid. Geradoras, com Casa 
de Força tipo caverna, num total de 1500 
MVA. Nesta obra elaboramos a engenharia 
de Retrofit dos serviços auxiliares e dos 
sistemas de controle e proteção e o comis-
sionamento dos sistemas de proteção. 

Usina de Água
Vermelha (AES)

A Usina de Água Vermelha é constituída de 
6 Unid. Geradoras de 250 MVA cada. 
Nesta obra elaboramos o projeto de enge-
nharia de um Retrofit completo da Usina, 
envolvendo as áreas de engenharia civil, 
eletromecânica, elétrica e sistemas de con-
trole e proteção.



A Usina de Itaipu, uma das maiores do 
mundo, é constituída de 20 Unid. Gerado-
ras de 750 MVA cada, estando conectada 
ao sistema de transmissão através de 20 
transformadores de 18/500 kV. Nesta obra 
elaboramos o projeto dos sistemas de con-
trole e proteção das Unid. 9A e 18A.

UHE Itaipu
(ITAIPU BINACIONAL)

A Usina de Boa Esperança é constituída de 
4 Unid. Geradoras de 67 MVA cada. Nesta 
obra elaboramos a engenharia de Retrofit 
dos serviços auxiliares e sistemas de con-
trole e proteção e comissionamento dos 
sistemas de proteção e controle da Usina e 
da Subestação de 230/69 kV.

UHE Boa Esperança
(CHESF) OBRAS



A Usina de Salto é constituída de 3 Unid. 
Geradoras de 52,7 MVA cada. Neste 
empreendimento participamos como 
Engenharia do Proprietário e como coorde-
nador técnico do Comissionamento dos 
sistemas de Proteção e Controle da Usina 
e Subestação elevadora.

UHE Salto (TRIUNFO)

A Subestação de Santa Bárbara do Oeste 
possui os setores de 440 kV e 138 kV. 
Neste empreendimento realizamos o pro-
jeto elétrico, instalação eletromecânico e 
civil da instalação de um transformador 
440/138 kV, 100 MVA, e dois bancos de 
capacitores de 138 kV.

SE Santa Bárbara do Oeste
(ISA – CTEEP)

OBRAS



OBRASA Usina Térmica de Piratininga é composta 
de 4 Turbo Geradores a Vapor e 4 Turbo 
Geradores a Gás (novos), com potência 
total de 840 MW. Nesta Usina fizemos a 
integração do sistema de supervisão das 
Unidades antigas com as novas, a Gás, e 
realizamos a implantação do Projeto SINO-
CON do ONS.

UTE Piratininga
(PETROBRAS)

A Subestação de Campos Novos é uma 
importante instalação da Rede Básica do 
SIN e possui 3 pátios de manobra: 500 kV, 
230 kV e 138 kV. Nesta obra foi realizado o 
Retrofit completo dos sistemas de proteção 
e controle, tendo a ELTMAN elaborado os 
projetos executivos de controle e proteção, 
parametrização das unidades de proteção 
e controle e comissionamento de todo o 
sistema.

SE Campos Novos
(ELETROSUL)



OBRASA Interligação Norte – Sul II do Sistema 
Interligado Nacional (SIN) consistiu na 
duplicação das Linhas de Transmissão de 
500 kV entre as Subestações de Imperatriz 
e Samambaia, em um total de 6 Subesta-
ções da Rede Básica. Neste empreendi-
mento, a ELTMAN elaborou o projeto de 
controle e proteção dos novos equipamen-
tos, incluindo os estudos de curto circuito e 
seletividade, parametrização dos relés e 
comissionamento de todo o sistema.

Interligação Norte - Sul II 
500 kV (TAESA)

A Subestação de Charrua, uma das princi-
pais do sistema elétrico do Chile, possui os 
setores de 500 kV e 220 kV. Nesta Subes-
tação realizamos o projeto do Retrofit dos 
Sistemas de Controle e Proteção do setor 
de 220 kV e o Comissionamento completo 
dos Sistemas de Proteção e Controle.

SE Charrua
(TRANSELEC - Chile)



Realizamos em 2012 curso 
interno sobre a Norma IEC 
61850, ministrado pela DNV 
KEMA (Holanda), relativa ao 
novo Protocolo de Comunica-
ção para Sistemas de Proteção 
e Controle de Subestações.

Curso Interno sobre
IEC 61850

Engenheiros da ELTMAN parti-
cipam do Seminário do 
Pacworld 2010, relativo a Siste-
mas de Proteção e Controle, 
em Dublin (Irlanda). A ELTMAN 
participou também dos 
Pacworld de 2011 e 2012.

Seminário Pacworld 
2010 (Dublin)

Realizamos em 2010 e 2011 
cursos interno sobre sistemas 
de proteção, ministrado pelo 
Eng. Paulo K. Maezono da 
VIRTUS.

Curso Interno sobre 
Sistemas de Proteção

A ELTMAN investe continuamente na formação de seus profissionais, sendo a qualidade um
diferencial de nossos produtos. Este investimento abrange cursos internos e externos, seminários
técnicos no Brasil e exterior, treinamento interno e on site, participação em eventos técnicos, etc.

FORMAÇÃO
PROFISSIONAL



INFRAESTRUTURA

• No Break com autonomia de 1,5h
• Servidores de Dados
• Back-up automático interno e externo dos 
   Servidores
• Acesso remoto aos servidores da empresa via     
  VPN
• Rede interna com 70 Workstations
• 50 Notebooks para serviços externos 
• Servidor de Internet com controle de acesso e
  firewall
• Bancada de Testes Operacionais de relés de 
  proteção e UTRs 
• 7 Caixas digitais hexafásicas da OMICRON 
para teste de relés de proteção

A Empresa possui uma moderna Infraestrutura 
de Informática (TI) para suportar suas atividades 
técnicas e administrativas. Esta estrutura possui 
as seguintes características:   



PARCEIROS


