
Parcerias e transparência geram grandes resultados.
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Desde 1979
Desenvolvendo soluções
em engenharia.

Luiz Moacyr Spagnuolo
Fundador
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Início

Anos 80
Indústrias, Agronegócio  

e Eletrificação Rural

Anos 90
Retrofit de Agências Bancárias, 
Layout, Comunicação de Dados 

e Energia Estabilizada.

Projeto e Execução em Instalações
Elétricas de Potência

Anos 2010
Obras de varejo, Shoppings, 

Industrias, Laboratórios e armacêutica

Anos 2000
Projeto de Edifícios, Obras Corporativas, 

Educacionais, Usinas, Industrias, 
Montagens Eletromecânicas e 

Combustiveis.



Obras Corporativas
Centros de Distribuição
Shopping Center
Aeroportos
Hospitais / Clínicas

+
+
+
+
+

Indústrias
Alimentícia
Papel e Celulose
Química
Farmacêutica
Plástico
Automobilística
Óleo & Gás



Obras e Projetos
por todo o Brasil.

Com mais de 40 anos de profundo know-how, adquirido através do atendimento 
aos mais diversos segmentos industriais, a MSE Engenharia é uma empresa que 
se orgulha de ser completa em soluções nas áreas elétrica, de segurança contra 
incêndio, climatização, automação e utilidades industriais. 
Contamos com equipes de projetos de engenharia especializadas em cada uma 
destas disciplinas, equipes de fabricação e montagens industriais e equipamen-
tos de ponta, recursos estes que nos credenciam e nos permitem atender a 
complexos e exigentes projetos, com agilidade, confiabilidade e segurança.
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Comercial / Fortaleza - CE

Comercial / Curitiba - PR Parque Industrial / Londrina - PR

Comercial / São Paulo - SP

Centro de Distribuição / Guarulhos - SP

Onde
estamos
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POR QUE
A MSE?

R O R O  
MULTIDISCIPLINARIDADE
PROJETOS 3D/BIM 
INDUSTRIALIZAÇÃO
MENOR CUSTO 
GERENCIAMENTO
QUALIDADE 
SEGURANÇA



Recepção / Reception Projetos / DesignSala de Reunião / Meeting Room Administrativo / Administrative Eng. de Aplicação - Application Engineer Qualidade / Quality

Planejamento / Planning



Montagens de painéis / Panel building

Industrialização / Industrialization

Vista aérea / Top view Galpões / Warehouse
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Soluções
Solutions - Electric, Industrial Automation, Fire Fighting, HVAC, Industrial Utilities, Industrial Civil Support. 

Montagem Ind. 
TI
Construção 
Elétrica  
Automação  
Incêndio  
Climatização  
Metálica 
Utilidades 



Montagem
Industrial 

Serviços / Services
Montagens e instalação de máquinas e equipamentos

   

  
e a  e est t as e s o te a a t ações e e a entos  

Est t as etá as  e an nos té n os  ent e o t os
s e o esso

a e e tan es
Estações e o ea ento
Estações e a e a ento
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TI
Serviços / Services

IT 

Data center
 Data Center

Salas técnicas I Salas segura/cofre, mini data center
Technical Rooms, safe / secure rooms, mini data center

Infraestrutura para TI
 IT Infrastructure

GPON / Laserway - Fibra óptica
GPON / Laserway - Fiber optics

Cabeamento estruturado - Dados e Voz
 Structured cabling - Data and Voice

Rack, switch e equipamentos ativos e passivos
 Active and passive rack, switch and equipment

No-break, energia estabilizada, geração de backup
 UPS, stabilized power, backup generation

Sistemas de monitoramento e proteção
 Monitoring and protection systems

Ar condicionado de precisão para racks e data center
Precision air conditioning for racks and data center

Controle de Accesso e Segurança - reconhecimento facial e biometria
Precision air conditioning for racks and data center

Proteção contra incëndio - Novec 1230 - combate por gás, detecção por aspiração 
(VESDA), por fio (Protectowire), linear, óptico ou termo-velocimétrico. UL/FM Global.
Fire protection - Novec 1230 - gas combat, aspiration detection (VESDA), wire (Protectowire), Linear, optical 

or thermo-velocimetric. UL / FM Global.

Comunicação de longa distância via rádio ou Wifi
Long distance communication via radio or Wifi



Construção
Serviços / Services

Projetos conceituais e detalhados em 3D, incluindo plano diretor 
 Conceptual and detailed design (3D), including master plan

Canteiro de obras
 Construction site

Terraplanagem | Fundações | Pavimentação
 Earthwork | Foundations | Paving

Estruturas em pré-moldado ou molda em loco
 Precast structure or mold in place

Estrutura metálicas, Mezaninos e Pipe-rack
 Metal structures, Mezzanines and Pipe-rack

Bases e Reservatórios | Tank Farm
 Bases and Reservoirs | Tank Farm

Diques e Contenções
 Dykes and Containment

Compartimentação
 Compartmentation

Retrofit
Retrofit

Construction



Elétrica
Serviços / Services
Projetos conceituais e detalhados (3D)
 Conceptual and detailed design (3D)

Estudo de curto circuito e seletividade 
 Short circuit and selectivity studies

TI | Redes
 Information Technology | Computer Network

Subestações de transformação | Cubículos de proteção e distribuição
 Substations | Protection and distribution cubicles

Geração de Energia | Diesel | GNV | Solar 
 Power Generation | Diesel | VNG | Solar

Painéis elétricos de força e comando | CCM (Centro de Controle de Motores) |
Partidas de grandes motores
 Power and control panels | MCC (Motor Control Center) | Large engine starting

Data-Center | Sistemas especiais de backup e redundância | Infraestrutura para TI
 Data-Center | Special backup and redundancy systems | IT Infrastructure 

Proteção contra descargas atmosféricas e surtos |
 Protection against Atmospheric Discharges and Surges 

Controle & automação | Instrumentação industrial |
 Control & Automation | Industrial Instrumentation |

Iluminação geral e especiais | Automatização e dimerização
 Street, industrial and commercial lighting | Automation and Dimerization

BMS - Automação predial | CFTV | Sistemas complementares |
 BMS - Building Automation | CCTV | Complementary Systems |

Consultoria e laudos técnicos | Atendimento a projetos especiais | LEED
 Consulting and technical reports | Specials project | LEED.

Electric
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Automação
Serviços / Services

Industrial Automation

Automação de processos industriais
 Industrial process automation

Instrumentação
 Industrial instrumentation

Supervisórios | IHM
 Supervisory system | Human-Machine Interface - HMI

Acionamentos pneumáticos e elétricos
 Pneumatic and Electric Actuators

Painéis de controle
 Control painels

Monitoramento e acionamento remotos
 Remote monitoring systems | Remote actuators systems

Proteções | Segurança  aumentada | Redundâncias
 Protection systems | Increased safety

Gerenciamento de demandas | Consumo de energia
 Demand management systems | Energy consumption
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Incêndio 
Fire Fighting

Serviços / Services
Projetos de proteção contra incêndio | NFPA | FM Global
 Fire Fighting Design  | NFPA | Global FM | 

Proteção para pessoas, patrimônio e equipamentos especiais 
 Protection for people, assets and Special equipment

Sistemas de supressão | Sprinkler | Nebulização 
 Suppression systems | Sprinkler | Nebulization 

Sistemas de proteção para armazenamento de combustíveis e inflamáveis 
 Fuel and flammable storage security systems

Combate por espuma | Resfriamento de tanques | 
 Fire Fighting Foam | Cooling of tanks

Detecção de faíscas e chama
 Spark and flame detection

Detecção e Alarme de incêndio | Iluminação de emergência |
 Fire Alarm System | Emergency lighting |

Atmosferas explosivas | Detecção em dutos, silos e coifas |
 Explosive atmospheres | Detection in ducts, silos and hoods |

Damper corta-fogo | Compartimentação de áreas |
 Fire Damper | Compartmentalization of Areas |

Detecção de fuga de gases tóxicos e explosivos |
 Detection of leakage of toxic and explosive gases |

Pressurização de escadas | Compartimentação de salas elétricas | 
 Pressurization of stairs | Partitioning of electrical rooms |

Proteção passiva de estruturas metálicas.
 Passive Protection of metal structures
Combate com gases especiais – 3M Novec 1230 | FM-200 | CO2 |  
Fire Extinguishing System - 3M Novec 1230 | FM-200 | CO2 |

Soluções | Incêndio | 23

Incêndio 
Fire Fighting

Serviços / Services
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HVAC
Serviços / Services
Projetos conceituais e detalhados (3D) 
 Conceptual and detailed design (3D)

Refrigeração industrial | Água Gelada | Processos
 Industrial refrigeration | Chilled water | Processes

Climatização | Filtragem especial | Sala limpa
  on t on n   e a  t at on  ean oo

Ventilação | Renovação de ar | Adequação a legislação
 Ventilation | Air renewal | Adequacy of legislation

Isolamento térmico de tubulações e equipamentos |
 Thermal insulation of pipes and equipments |

       
 Steam Generation | Fluid heating |

Execução de projetos especiais |
 Execution of special projects |

Controle e automação de sistemas |
 Control and automation of systems |

Termo-acumulação
  Thermo-accumulation
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Utilidades
Serviços / Services
Projetos conceituais e detalhados (3D)
 Conceptual and detailed design (3D)

Ar comprimido | Compressores | Secadores | Resfriadores
 Compressed air | Compressors | Dryers | Coolers

Bombeamento | Skids de bombas | Estações elevatórias
 Pumping | Skids of pumps | Lift stations

Sistemas de reaproveitamento de água | ETA | ETE 
 Water reuse systems | Water Treatment | Sewage Treatment

Torres de resfriamento | Água industrial e de processo
 Cooling towers | Industrial and process water

Tubulações industriais em aço carbono, inox ou polímeros | Válvulas 
 Industrial piping in carbon steel, stainless steel or polymers | Valves

Industrial Utilities
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Metálica
Serviços / Services

Projetos conceituais e detalhados em 3D
  Conceptual and detailed design (3D)

Estruturas Metálicas
 Metallic structures

Pipe Rack | Tanques | Skid
 Pipe Rack | Tanks | Skid

Construções Metálicas, Cabines e Eletrocentros
 Metallic Constructions, Cabins and Electrocenters

Jateamento e Pintura industrial
 Sandblasting and industrial painting

Fabricação de Spool's
 Spool Manufacturing

Fabricação de equipamentos especiais
 Manufacture of special equipment

Metallic
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Eficiência Energética
Sustentabilidade

Áreas Potencias

Vantagens

Estudos de engenharia incluindo medições, projetos conceituais.
Estudo de Viabilidade, ROI e Payback
BOT - Built, Operat and Transfer (Construção Operação e Transferências)
Sistemas novos ou retrofit
Automação

Sistemas elétricos | Mercado livre | Redução de perdas 
Melhoria do fator de potência | Retrofit | Iluminação | Automação
Utilidades Industriais | Sistema de água gelada | Ar comprimido |
Vapor | Óleo têrmico | Água quente
Climatização
Geração fotovoltáica de energia
Geração de bIomassa ou biogás
Sistema de tratamento de água ou resíduos (ETA, ETE, Reuso).

Redução de custos e energia elétrica e térmica
Aumento da Eficiência e redução de consumos
Previsibilidade a longo prazo
Melhoria da segurança e confiabilidade dos sistemas com modernização dos 
mesmos, gerando menor custo de manutenção e maior vida útil.
Melhoria dos indicadores de sustentabilidade e OPEX.
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Com investimentos constantes em 
inovação, conhecimento e tecnologia, a

MSE oferece soluções completas para cada 
cliente, desde o projeto, fabricação e 

montagem. Serviços diversi icados e um
atendimento exclusivo a cada cliente, 
buscando alcançar sempre o melhor 

resultado.

Gestão de
Resultados



37



Projetos
de engenharia

Realizamos desde estudos técnicos e projetos conceituais a projetos detalhados em 3D, usando os recursos e 
vantagens das ferramentas BIM. O uso destas novas ferramentas permite maior precisão nos levantamentos,    
pré-fabricação das peças, planejamento das montagens e facilidades na manutenção do empreendimento.

Projetos

Elétrica 
Subestações e Redes de Transmissão / Substation and Transmission Network

Cubículos, Painéis de Proteção e Distribuição, CCM`s / Protection and Distribution Cubicles, MCC (Motor Control Center)

Estudos de Curto Circuito e Seletividade das Proteções / Short Circuit and Selectivity Studies of  Protections

Sistemas de Proteção Contra Surtos e Descargas Atmosféricas / Protection System Against Atmospheric Discharges and Surges

         / ote t e E ent n ass e  eas an  E os e t os e es

Geração a Diesel | GNV | Solar /  Diesel Generation | VNG | Solar

Luminotécnico / Lighting Technician

Segurança Contra Incêndio

HVAC I Climatização

Automação / Instrumentação

Utilidades Industriais

     / t es an  ass at on o  s s

Medidas de Prevenção e Combate a Incêndio / Fire Fighting Measures

     / ote t on o  n ata e a e o ses

Segurança em Data Center e Equipamentos Especiais / Security in Data Center and Special Equipment

Sistemas de Sprinkler, Espuma, Entre outros / Sprinkler Systems, Foam, Others

Climatização / Air Conditioning

Ventilação e Renovação de ar / Ventilation and Air renewal

     Energy E en  t es

Controle de Umidade e Temperatura em Processos e Equipamentos / Moisture Control, Process Temperature and Equipment 

Painéis de Controle e Automação / Control Panels and Automation

Instrumentação e Automação de Processos Industriais / Industrial Instrumentation and Industrial Process Automation

Interface com Sistemas Complementares / Interface with Complementary Systems

Sistema Supervisório / Supervisory Systems

              Projects to Reduce Costs and Increase Reliability
and Process Accuracy

Ar Comprimido / Compressed Air System

Bombeamento de Fluídos / Fluid Pumping

Água de Arrefecimento e Água de Processo / Cooling Water and Process Water

Água Gelada / Chilled water

Vapor / Steam

Vácuo / Vacuum



BIM – BUILDING INFORMATION MODELING | 3D

360º



Fabricação
da painéis

Painéis Elétricos

Testes e Ensaios

Projeto e fabricação de cubículos e painéis elétricos para proteção e distribuição de energia, controle e acionamentos, 
conforme normas nacionais, internacionais e atendendo a requisitos especiais de nossos clientes. Contamos com ho-
mologação para montagem de painéis TTA e PTTA. Painéis para áreas classificadas, atmosferas explosivas, ambientes 
agressivos e sujeitos a intempéries, ambientes de limpeza absoluta, temperaturas negativas, entre outras especificações.

Testes de funcionamento, ensaios normativos de rotina, ensaios de isolamento, continuidade, teste de automação, 
comando e acionamentos, entre outros.

TESTE/ 
CONTROLE DE
QUALIDADE

EXPEDIÇÃO
MONTAGEM

RECEBIMENTO

BANCADAS



Industrialização
de processos

Fluxograma de Produção

Enquanto a construção civil avança nós antecipamos a fabricação e a pré-montagem de tudo o que é possível, 
garantindo prazos de entrega reduzidos. A industrialização e a padronização dos processos garantem a redução dos 
custos, aumento da qualidade e da segurança e o compromisso de entrega.

Liberação da �cha
de produção

Seleção no estoque
matéria prima

Esteira de
desenfardamento

Furação

Solda  Inspeção de soldaAquecimento

Pintura de fundo Pintura intermediária Pintura de acabamento Secagem em estufa

Inspeção de qualidade da pintura, 
com espessura de camada seca 

Inspeção de qualidade da
pintura, teste de aderência

Identi�cação
com etiquetas 

Enfardamento por etapa
Expedição

Lixamento

Limpeza com remoção total da
carepa e formação de rugosidade

Antecipação

Fluxograma de Produção

Skid de Bombeamento | Montagem em Fábrica

Dutos de HVAC
Projeto e detalhamento das peças para fabricação em escala e com padrões bem definidos. O controle adequado de 
todas as etapas de fabricação visa garantir a qualidade e o prazo de entrega.

Liberação do projeto
para fabricação

Seleção no estoque
da matéria prima

Conferência de espessuras
de chapa

Corte de chapa Marcação das linhas
de corte

Cortes circularesFrisadeiraDobra da junta
longitudinal

Dobra da junta
transversal

Inspeção de
qualidade

Expedição Fechamento dos
dutos em obra

Aplicação do isolamento 
térmico

Montagem



Gerenciamento

o ta  e e a ona ento
Levando mais agilidade e organização ao acesso às informações da obra, a MSE criou um portal de relacionamento 
entre a obra e o cliente. Um canal atualizado diaramente com relatórios, cronogramas e outros documentos específicos 
relacionados a obra. Uma forma fácil e rápido da MSE se conectar com você.

est o e entos
Através de software específico, acessado pela obra e por todos envolvidos, todo o processo de gestão de suprimentos 
é monitorado. Em uma obra padrão são mais de 5 mil itens diferentes de equipamentos, materiais e consumíveis, ge-
renciados de ponta a ponta, da especificação a entrega na obra, passando por toda gestão de compras e logística até 
a aplicação no canteiro de obras.

Relatório Semanal

Doc. Mensais

Relatório Fotográ�co

Doc. Funcionários

Data Book

Doc. MSE

Cronograma

Certidões MSE

Almoxarifado em Obra

Conforme o tamanho e complexidade de cada projeto é montado no local uma estrutura completa e adequada a este, 
incluindo escritórios, oficina / pipe-shop, almoxarifado, refeitório, vestiários e área de vivência.

est o nte a a a a 
Com um sistema próprio, chamado de ERP S , de gerenciamento altamente integrado entre 
projeto, engenharia e obra, garantimos que a execução aconteça sem imprevistos, respeitando os 
prazos e orçamentos estabelecidos.

Canteiro

A organização no almoxarifado de obras é fundamental para o sucesso de um projeto. Para isto contamos com uma 
equipe de almoxarifes responsável pela gestão dos suprimentos que chegam na obra. Além dos materiais é realizado 
a gestão dos EPI´s, uniformes, ferramentas e consumíveis.



Treinamentos 
Treinamento constante das equipes, com foco em 
segurança, 5S, saúde e meio ambiente, e também as 
boas práticas e procedimentos de montagens.

Treinamento de plataformas elevatórias

Sala de treinamentos

Segurança e 
meio ambiente

NR-18
MSE

CONDIÇÕES  E MEIO AMBIENTE
DE TRABALHO NA INDÚSTRIA

DA CONSTRUÇÃO

NR-12
MSE

SEGURANÇA NO TRABALHO EM
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

NR-10
MSE

SEGURANÇA EM INSTALAÇÕES E 
SERVIÇOS EM ELETRICIDADE

NR-35
MSE

TRABALHO EM ALTURA

NR-06
MSE

EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO
INDIVIDUAL

NR-05
MSE

COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO 
DE ACIDENTES (CIPA)

Qualidade e
comissionamento

Testes
Procedimentos de montagens bem definidos, somados a uma equipe bem treinada e a equipamentos e bancadas 
de ensaios para testes, garantem a performance, a qualidade e a confiabilidade dos sistemas e serviços entregues.

Check listEnsaios elétricosInspeção de qualidade da pintura

Hypot / Hypot

Teste Hidrostático / Hydrostatic Testing

Ensaio de Luminosidade / Luminosity Testing

   / Thermography Tests

Ensaio em SPDA / ADPS Tests

Megagem de Cabos / Cable Tests

Ensaios em Painéis Elétricos / Panels Tests

Ensaios de Pintura / Painting Tests

Ensaios de Soldagem / Welding Tests

Ensaios não Destrutivos em Solda / Non-destructive Welding Tests

Teste de Vácuo e Ar Comprimido / Vacuum and Compressed air Test

Ensaio de Estanqueidade / Watertightness Test

Inspeção de Tomadas / Inspection of Electrical Outlets

        ns e t on an  e at on o  Ene  a t

Inspeção, Calibração e Ajuste de Instrumentos / Inspection, Calibration and Adjustment of Instrumentats
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Comissionamento

Relatórios

Databook
Obras entregues com manual de operação dos sistemas, treinamento dos usuários e data-book (digital e impresso) com 
informações relevantes como: data-sheet dos equipamentos, registro de todos os chec -lists e testes realizados e as-built  
dos projetos.

Comissionamento
Etapas do comisionamento para cada sistema.



Relatórios
de obra
Relatório Diário de Obra

as e e aç o

Curva S
semanal da obra
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+ 1200 COLABORADORES   + 85 ENGENHEIROS    
E e omecânica  e Civil
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Logística - Frota Própria
Para maior agilidade e segurança, a MSE possui uma frota própria de guindastes, aminhões, retroescavadeira, unks, arros e lataformas e etc
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OBRAS
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Obras Realizadas

https://vimeo.com/370306133
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Case-State-Grid-1.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Case-Klabin-Projeto-Piloto-1.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Case-stihl-1.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/11/case-33.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Case-ach%C3%A9.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2020/01/Case-Adama-Armaz%C3%A9m-l%C3%ADquidos-e-inflam%C3%A1veis.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/4.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/5.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/2.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/3.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/6.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/7.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/8.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/9.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/10.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/11.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/08/12.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/13.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/17.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/14.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/15.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/16.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/18.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/19.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/06/20.pdf
https://www.mse.com.br/wp-content/uploads/2019/11/case-32.pdf
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Obras em Andamento
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Obras em Andamento
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Obras em Andamento
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