Eﬁciência Energética aliada à
Tecnologia e Sustentabilidade

A EMPRESA

A Volts Ampere Engenharia é uma empresa de sustentabilidade e tecnologia
em sistemas elétricos e gestão de energia. É especializada em Projetos para Chamadas
Públicas de Eﬁciência Energética, Instalação de Sistema Fotovoltaico, Gestão e
Comercialização de Energia no Mercado Livre (CCEE), Processo de Ligação e Conexão
de Cargas com as Distribuidoras de Energia, Linhas de Projetos de rede, AS Built, NR10
e NR12, Estudo de Seletividade e Proteção do Sistema Elétrico, Análise e Simulação de
Cargas e Motores de Grande Porte (RISE), Análise e Medição da Qualidade da Energia
(Power Quality), Correção da Energia Reativa (Banco de Capacitores), Construção de
Rede e Subestações, Manutenção e Entrada Primária entre muitos outros. O foco é
fornecer soluções inovadoras em energia sustentável.
Com certiﬁcação ESCO junto à EVO (Eﬃciency Valuation Organization), a
empresa está apta a participar, desenvolver e implementar os projetos do
Programa de Eﬁciência Energética (PEE), da Agência Nacional de Energia
Elétrica (ANEEL) com as Distribuidoras de energia do Brasil.

Missão

Valores

Oferecer soluções em
tecnologia, gestão
e uso racional de
energia
elétrica,
contribuindo
para
o desenvolvimento
sustentável através
de energia limpa.

ü Ética em todas as relações

e operações;

Visão
Ser referência nacional
em soluções inovadoras
para energia sustentável.

ü Compromisso com

a sustentabilidade e
segurança ocupacional;
ü Capacidade de entender
as necessidades do cliente;
ü Respeito ao colaborador;
ü Trabalho em equipe.

A VA Engenharia possui as seguintes certiﬁcações ISO:
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Gestão da Qualidade

Gestão Ambiental

Gestão de Saúde e
Segurança Ocupacional

ATUAÇÃO/LOCALIZAÇÃO

Com matriz localizada em Sorocaba/SP, a VA Engenharia também possui ﬁliais no Rio
Grande do Sul, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais, atuando em
todo território nacional. Nossa mais nova ﬁlial está localizada em Orlando, na
Flórida/EUA, iniciando assim nossa atuação no mercado internacional.
Estamos evoluindo para continuamente entregar um atendimento mais eﬁciente e
objetivo aos nossos clientes e distribuidoras, contando sempre com proﬁssionais
capacitados e experientes.

A VA Engenharia atende clientes de diversos segmentos, como escolas, hospitais,
indústrias, ONGs, prefeituras, poder público, entre outros. Focamos em transformação
e inovação, além é claro da eﬁcientização do consumo de energia elétrica, utilizando
soluções sustentáveis e mais eﬁcientes. Além de economia, nossos projetos
proporcionam mais saúde e qualidade de vida, visto que com a utilização de energia
limpa nós promovemos sustentabilidade e auxiliamos o meio ambiente.

VA ENGENHARIA

Uma empresa de assessoria e tecnologia em sistemas
elétricos e gestão de energia.
Contamos com especialistas em serviços como:
Ÿ Projetos para eﬁciência energética;
Ÿ Contratos de fornecimento de energia;
Ÿ Comercialização de energia;
Ÿ Proteção de sistemas elétricos;
Ÿ Cabines e subestações;
Ÿ Simulação de redes elétricas de baixa e alta tensão;
Ÿ Construção e manutenção preventiva e preditiva de redes de

distribuição;
Ÿ Treinamento de pessoal e P&D - Pesquisa e Desenvolvimento.

A VA Engenharia desenvolve modelos de projetos
para gestão empresarial, implementando
soluções sustentáveis de alta tecnologia.

SOLUÇÕES EFICIENTES

EFICIÊNCIA ENERGÉTICA
Projetos do Programa de Eﬁciência Energética
(PEE), visam reduzir custos com energia elétrica através da substituição de lâmpadas
e reﬂetores convencionais por LED, motores,
sistema fotovoltaico, refrigeração (VRF),
aquecimento solar e equipamentos hospitalares.

PROJETOS DE P&D
Projetos de inovação tecnológica desenvolvidos
em parceria com instituições de ensino, tanto
públicas quanto privadas, que têm por objetivo
melhorar a qualidade de processos produtivos
nas empresas.

LIGAÇÃO E ALTERAÇÃO DE CARGA
Serviço especializado com engenheiros capacitados para realizar a ligação ou alteração de
carga junto às distribuidoras de energia.

COMÉRCIO DE ENERGIA
Comercialização de energia, seja por contrato de
fornecimento junto às concessionárias ou
através do Mercado Livre (compra de energia
diretamente na CEE).

CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO
ELÉTRICA
Construções e manutenções elétricas de baixa,
média e alta tensão em subestações, cabines
primárias, iluminação pública e redes de distribuição com equipamentos modernos e seguros
para a execução de todas as atividades.

PROJETOS
Projetos de redes de distribuição, subestações de energia, AsBuilt, laudos NR10,
NR12, SPDA e cogeração de energia.

GESTÃO DE CONTRATOS
Serviço de engenharia voltado à identiﬁcação
e aproveitamento das oportunidades de
redução dos custos relacionados ao uso de
energia elétrica, executados através de ações e
estratégias que promovem a redução do
custo médio de energia elétrica (R$/MWh).

POWER QUALITY
Medição de qualidade de energia através de
estudos e investigação por meio de equipamentos de monitoramento de Power Quality,
temporária ou permanente, do sistema elétrico
de origem interna e/ou externa.

SISTEMA FOTOVOLTAICO
Estudo e implantação de placas solares
fotovoltaicas para geração de energia limpa e
sustentável.

RELATÓRIO RISE
Através do RISE - Relatório de
Sistema Elétrico - é possível prever
sistema com ligações de cargas
relatório emite dados precisos
veriﬁcação.
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SELETIVIDADE E COORDENAÇÃO
DA PROTEÇÃO
Coordenação e proteção de sistemas elétricos
através de estudos e projetos que englobam
desde a entrada primária, em alta ou média
tensão, até a proteção da carga, em baixa
tensão.

BANCOS DE CAPACITORES
Estudos, adequações e instalações de bancos
de capacitores avaliados por meio de simulação de energia reativa do sistema.

NOSSOS CLIENTES
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VA Engenharia

@voltsampereengenharia

@vaengenhariaoﬁcial

Matriz - Sorocaba | SP
Rua da Penha, 816 - Centro
(15) 3031-5003 | (11) 4063-4498
A VA Engenharia possui Filiais em outros Estados. Acesse o site e conheça.

