ENERGIA
É O QUE MOVE
O MUNDO

ENERGIA,
EM SEUS MAIS
DIVERSOS ASPECTOS,
ESSA É A ESPECIALIDADE
DA MCQ
Empresa fundada em 1999 é genuinamente nacional,
de capital próprio, com sede em Curitiba, Paraná e orientada
não apenas para atender às mais diversas demandas,
mas para sugerir e apresentar soluções originais para essa
área vital de seus clientes.
Focada na GESTÃO DE ATIVOS, a MCQ tem ampla
experiência na prestação de serviços em OPERAÇÃO
& MANUTENÇÃO; COMISSIONAMENTO; DILIGENCIAMENTO;
ENGENHARIA DO PROPRIETÁRIO; AUDITORIA TÉCNICA;
INSPEÇÃO E RECEBIMENTO EM FÁBRICA; entre outros.
Com mais de 100 colaboradores distribuídos em vários
estados do Brasil, desde janeiro de 2017 conta com seu
próprio CENTRO DE OPERAÇÃO REMOTA – também
localizado em Curitiba.
O sucesso alcançado no atendimento de empresas dos mais
diversos portes e setores se deve não apenas à eficiência
técnica, mas, principalmente, a sua perfeita compreensão
das necessidades específicas dos negócios dos seus clientes.
Profundamente gravada no DNA da MCQ está a
determinação de realizar uma gestão de ativos centrada
na ética, qualidade e segurança, com respeito ao ser humano
e ao meio ambiente.

OPERAÇÃO
A MCQ realiza a operação da USINA,
tanto local como remota, 24 horas por dia,
em turnos de revezamento.

A equipe de ENGENHARIA DE OPERAÇÃO coordena as fases de “Pré-Operação”,
”Operação em Tempo Real” e “Pós-Operação”.
Essa equipe presta assistência e treina os operadores; elabora procedimentos e
instruções, coordena a análise de perturbações e subsidia a “Operação em Tempo Real”.
A “Pré-Operação” realiza programações de geração, levando em conta históricos de vazão,
de medição de vento, previsões meteorológicas, entre outros fatores pertinentes.
A “Operação em Tempo Real” é realizada por operadores qualificados e abrange a usina
como um todo e o sistema de transmissão até o “Bay” de conexão.
Os operadores, entre outras funções, atuam no controle das unidades geradoras; liberam
equipamentos para manutenção, acompanham o comportamento dos reservatórios e
estão sempre prontos a atender às solicitações do Operador Nacional do Sistema (ONS)
no tocante ao “despacho” em tempo real.
A “Pós-Operação” analisa as ocorrências e os dados de geração para transformá-los em
índices e indicadores, disponibilizando-os ao cliente por meio de relatórios diários e mensais.

OPERAÇÃO REMOTA
A OPERAÇÃO REMOTA resulta, em primeiro lugar,
na redução de custos, pois permite que um mesmo
operador comande – simultaneamente –
várias unidades geradoras.

O CENTRO DE OPERAÇÃO REMOTA da MCQ está dimensionado para 40 usinas e conta com equipamentos de
segurança de última geração.
Seus servidores de aplicação e de armazenamento de dados são redundantes e de alta performance, assim

como os seus sistemas de comunicação são de alta disponibilidade, o que significa, em resumo, elevada
confiabilidade.
O sistema SCADA – projetado e desenvolvido pela própria MCQ – comanda todas as operações
diretamente do CENTRO DE OPERAÇÃO REMOTA.
Fruto da experiência e das habilidad es de suas equipes, esse sistema possui layout moderno e prático, com
interface homem-máquina extremamente amigável.
Graças a isso, informações gerenciais, tais como geração; nível do reservatório; disponibilidade; entre outras,
podem ser acessadas em tempo real pelo proprietário, num computador pessoal ou até mesmo em
“smartphones”.

ENGENHARIA
DE MANUTENÇÃO
A equipe de ENGENHARIA DE MANUTENÇÃO
da MCQ está permanentemente a postos para:

>> Dar suporte de retaguarda nas áreas elétrica, mecânica, automação e civil;
>> Prestar atendimento irrestrito à segurança do trabalho;
>> Fazer a “Gestão da Manutenção” por meio do software ENGEMAN;
>> Promover a interface entre a usina e os clientes, em tempo real.
Além disso, conta com um processo de análise de ocorrências sistematizado para fazer o controle e
a análise a partir de vários parâmetros, considerando inclusive os oscilogramas dos relés para
confirmar se a atuação das proteções foi conforme o esperado.

MANUTENÇÃO
Outra importante especialidade da MCQ
é a MANUTENÇÃO DE USINAS GERADORAS
de Energia, Subestações e Linhas de Transmissão.

Para isso, conta com programas desenvolvidos para atender
às particularidades de cada instalação.

Seu portfólio engloba os mais diversos aspectos da manutenção preventiva, preditiva
e corretiva, tais como:
>> Elaboração de manuais, planos e instruções;
>> Elaboração, implantação e execução de programas de Gestão de Manutenção;
>> Dimensionamento e especificação técnica de materiais, peças, componentes e
equipamentos reservas e sobressalentes;
>> Implantação de novos métodos e técnicas modernas.
Nos casos de manutenções programadas referentes às grandes paradas, a MCQ
incrementa suas equipes com engenheiros da Matriz e técnicos de outras usinas atendidas
por ela, sem qualquer custo adicional ao CONTRATANTE.

COMISSIONAMENTO
Para que as instalações funcionem conforme seus
projetos de concepção, a MCQ executa serviços de
COMISSIONAMENTO, ensaios e “Start-Up” de Usinas
Geradoras de Energia, Subestações e Linhas de
Transmissão.
Os serviços de Comissionamento consistem em:
>> Planejamento;
>> Elaboração de manuais e planilhas;
>> Supervisão;
>> Execução de ensaios, testes funcionais, aferição e parametrização;
>> Supervisão da energização e Elaboração de Relatórios.

Além de tudo isso, a MCQ tem a inovação como um de seus valores básicos
e está qualificada para trabalhar junto com as equipes dos clientes na
busca de soluções sob medida para seus problemas.
Pensando e agindo desta maneira, já colaborou para o sucesso de atuais
e novos empreendimentos de seus parceiros.
Assim é a MCQ Eletro Service, uma empresa cheia de boas energias e
movida a desafios. Traga o seu. É com ele que podemos mover o mundo.
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