
Transformando sonhos em realidade



A MOINHO PIRAMIDE é composta por um grupo de empresas especializadas no 
desenvolvimento de projetos e instalações industriais. Somos uma das maiores 
empresas com foco e participação no desenvolvimento, fabricação e 
comercialização de equipamentos para produção de produtos químicos do 
MERCOSUL, destacando nossas competências no fornecimento de plantas em 
regime Turn-Key. Neste regime Turn-Key, assumimos o gerenciamento integral de 
todas as etapas de implantação do empreendimento, entregando a planta 
totalmente construída e pronta para o funcionamento. 
A contratação integrada Turn-Key, segue uma trajetória;

 PLANEJAMENTO
 PROJETO BASICO
 PROJETO EXECUTIVO
 DOCUMENTAÇÃO DO EMPREENDIMENTO (CETESB/CONAMA/AVCB/ANVISA/DENTRE OUTROS)
 CRONOGRAMA
 GERENCIAMENTO ADM DA OBRA
 GERENCIAMENTO DA OBRA

Todas as fases desse processo contam com o suporte de recursos tecnológicos 
adequados, com um moderno sistema de gestão de projetos, além de uma equipe 
técnica própria e altamente qualificada para atender às necessidades do cliente. 



DOCUMENTAÇÕES/LICENÇAS



PROJETOS

Realizamos todos estudos e  projetos em 2D / 3D , para a implantação do 
empreendimento



CONSTRUÇÃO CIVIL

Atuamos da fundação a construção do empreendimento



CONSTRUÇÃO CIVIL



CONSTRUÇÃO CIVIL



INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS



INSTALAÇÕES INDUSTRIAIS



INSTALAÇÕES HIDRAULICAS



INSTALAÇÕES HIDRAULICAS



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
ENTRADA DE ENERGIA

ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
QGBT- QUADRO GERAL BAIXA TENSÃO

ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO

Fornecemos QGBT ,painéis completos (montados) que acomodam equipamentos para Proteção, 

Seccionamento e Manobra de energia elétrica. As aplicações vão desde painéis de pequeno porte, 

como aqueles utilizados nas entradas das residências, até painéis de grande porte, como painéis 

autoportantes formados por diversas colunas, sendo parte integrante dos sistemas de distribuição de 

energia em unidades residenciais (Industria, prédios, hospitais, dentre outros.). Temos também os 

painéis  TTA ( Type Tested Assembly) – Conjunto de manobra e comando de baixa tensão com 

ensaios do tipo totalmente testados.



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
CCMs- CENTRO COMANDO MOTORES

ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO

Fornecemos painéis completos (montados) que acomodam equipamentos para Proteção,

Seccionamento e Manobra de Cargas, tendo uma função específica nos sistemas de distribuição de

energia elétrica em unidades comerciais e industriais.

Fornecemos também os painéis PTTA ( Partially Type Tested Assembly) – Conjunto de manobra e

comando de baixa tensão com ensaios do tipo parcialmente testados.



INSTALAÇÕES ELÉTRICASELÉTRICA E AUTOMAÇÃO

A CONCEITOS ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO dispõem de uma equipe especializada em instalações 

elétricas para a realização de seu projeto de iluminação, ar-condicionado, gerador e equipamentos. 

Atuamos tanto durante a construção do prédio ou galpão quanto em reformas e manutenções em 
geral, seguindo as normas estabelecidas pela ABNT, 

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AREAS NÃO CLASSIFICADAS

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS AREAS CLASSIFICADAS



INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
AUTOMAÇÃO

ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO

No domínio das indústrias, ou em qualquer outro lugar que demande produção de algum bem, os 

benefícios da automação industrial podem ser considerados ilimitados. Isto porque ao automatizar 

um processo, é possível aumentar significativamente o seu desempenho global. Este motivo por si só, 

já é um grande responsável por fazer com que a automação industrial seja cada vez mais popular 
em todo o mundo, onde temos os benefícios conquistados com a sua implantação (Aumento da 
Produtividade, Redução de Custos, Melhoria da Qualidade, Segurança, Vantagem Competitiva, Precisão).



EQUIPAMENTOS
REATORES / DILUIDORES



EQUIPAMENTOS
PLATAFORMAS



EQUIPAMENTOS
DISPERSORES/MASSEIRAS/AGITADORES



EQUIPAMENTOS
TANQUES ARMAZENAMENTO



EQUIPAMENTOS
MOINHOS



EQUIPAMENTOS
MAQUINAS DE ENVASE



ADEQUAÇÃO NR-12

Todo o processo para implantar a NR-12 é muito simples, desde que haja um 

planejamento onde o investimento se tornara atrativo, onde utilizamos 

produtos WEG da linha Safety.

ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO



MANUTENÇÃO

MANUTENÇÃO CORRETIVA
A manutenção corretiva consiste na intervenção de qualquer maquinário ou 

equipamento que já esteja com sua operação comprometida, de forma que 

é necessário realizar alguma substituição ou reparo

MANUTENÇÃO PREVENTIVA
A manutenção preventiva consiste no planejamento de ações e intervenções 

antes da falha, para que não haja perda de produção. 

MANUTENÇÃO PREDITIVA
A manutenção preditiva consiste em planejar atividades que buscam 

detectar possíveis falhas na atuação de componentes, de forma a levantar 

um diagnóstico dos elementos para determinar com maior assertividade a 

necessidade de alguma intervenção. 

Manutenção elétrica ,mecânica ,hidráulica , dentre outros

ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO



ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO

O GCP-15 é um Gerenciador de Processo Industrial que permite 
operacionalizar fluxos de produção. 

O GCP-15 foi desenvolvido para controlar e gerenciar  o processo 
industrial , auxiliar nos inventários  e estoque de matéria prima,  
padronização de procedimentos, acompanhamento e concatenação 
de tarefas, registro de atividades, registro de ocorrências, estimativa  
de prazos.

Ele pode ser considerado um Business Process Management, 
conhecido por BPM, é a união entre a gestão de negócios e a 
tecnologia da informação com objetivo de promover a melhoria dos 
processos e otimizar os resultados.

O GCP-15 serve como um canal de informação e controle, colocando 
a empresa em seu melhor ritmo e que  permite total integração com 
o PCP.



ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO

O Programa reduzir foi desenvolvido pelo Grupo Moinho Pirâmide a fim 

de proporcionar aos nossos clientes tecnologias e melhorias de processos

Onde ao longo de seus 11 Anos de existência comprovou e proporcionou

em 100% das empresas participantes marcas expressivas com reduções de custos

Aumento de qualidade, Aumento na validade de produtos, Implementação

de metodologias Tecnológicas a suas formulações, dentre outros.

Países que já receberam nossos equipamentos e desfrutaram de nosso programa REDUZIR. 

Os números e porcentagens informadas a seguir são reais e difíceis de acreditar  

porem ao longo da apresentação todos poderão por si só interpretar e visualizar

por suas experiências, se em seus processos atuais conseguiriam alguma 

redução ou melhoria com as informações contidas. 

Chile Angola Venezuela Argentina China



ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO

Qualidade Custos

De acordo com pesquisas realizadas, em 100% das 

fórmulas testadas, houve uma melhoria de 

aproximadamente 5 ~ 22% na qualidade; trazendo 

uma redução de custos de 3% ~ 18%.

Ganhos Atingidos com o Programa Reduzir.
Através do controle da Velocidade periférica, Aplicação de Vácuo,

Controle de Temperatura, Injeção de Nitrogênio, Ajuste geométrica x mecânica

Elemento de Moagem e tantos outros;

Atingimos reduções significativas ao longo de todo processo.



FINANCIAMENTOS
PRINCIPAIS AGENTES DE FINANCIAMENTOS DE NOSSOS PRODUTOS:

CARTÃO 
BNDES

LINHA 
FINAME

LINHA DE PRODUTOS DE MAIOR GIRO OPERAÇÕES / PROCESSO / OPCIONAIS

0109 2567662 Reator – Condensador – Coluna – Separador – Plataforma - Painel Aquecer, Resfriar, Agitar, Dissolver, Emulsificar, Separar, Pressurizar

0209 2567662 Diluidor – Resfriador – Coluna – Plataforma – Painel Resfriar, Agitar, Dissolver, Emulsificar, Separar, Pressurizar

0309 2567722 Masseira Helicoidal Agitar, Dissolver, Emulsificar, Misturar, 

0609 2567716 Masseira Helicoidal a Vácuo Agitar, Dissolver, Emulsificar, Misturar, Pressurizar

0709 2567663 Masseira Universal Trimix
Dispersar, Cisalhar, Agitar, Dissolver, Emulsificar, Misturar, 
Homogeneizar, Aquecer, Resfriar, Pressurizar, Outros

0909 2567685 Tanque de Completagem Agitar, Dissolver, Emulsificar, Separar, Pressurizar

113809 2567604 Painel  Elétricos  - Automação  - Software  - Comandos Acionar, Mover, Controlar, Calcular, Dosar, Certificar, Inergizar, Gerir

113909 00000000 Galpões Industrial Cobrir, Fechar, Isolar, Preservar, Estocar, Armazenar, Assegurar 

1409 00000000 Plataforma Fixar,  Elevar, Instalar , Assegurar, Processar, Verticalizar

1509 2567640 MOINHO VERTICAL MP Moer, Micronizar, Cisalhar, Filtrar, Reduzir, Aquecer, Resfriar

3309 2567679 TACHO MÓVEL Estocar, Movimentar, Processar, Aquecer, Resfriar, Envasar

3609 2567596 DISPERSOR DH Dispersar, Dissolver, Agitar, Desaglomerar, Emulsificar, Homogeneizar

3809 2567700 Tanques  de armazenamento - Bombas - Tubulações
Estocar – Armazenar – Receber – Transferir – Resfriar – Aquecer –
Descansar, Reagir, Outros

3909 2567691 Tanque  Dispersor 
Dispersar, Dissolver, Agitar, Desaglomerar, Emulsificar, Homogeneizar
Aquecer, Resfriar, Pressurizar, Outros

4009 2567685 Tanque  Homogeneizador com Turbo 
Dispersar, Cisalhar, Agitar, Dissolver, Emulsificar, Misturar, 
Homogeneizar, Aquecer, Resfriar, Pressurizar, Outros

https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,149987
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,149987
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,150083
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,149987
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,150030
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,149987
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,150055
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,149987
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,150066
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,149987
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,150218
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,149987
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,232591
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,149987
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,232597
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,149987
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,150243
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,149987
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,177935
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,149987
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,178149
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,149987
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,178209
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,149987
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,178220
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,149987
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,178227
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,149987
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,178229
https://www.cartaobndes.gov.br/cartaobndes/PaginasCartao/?Acao=CP&CTRL=144748863&Cod=379948,149987


Parte das transformações que o mercado presencia no segmento de
equipamentos de produção e projetos para o ramo químico em geral, têm

relação com inovações estratégicas, que oferecem uma maior performance

ao mercado. São novos conceitos que preenchem espaços em que os
antigos não atuavam, não conseguindo atender as atuais necessidades e a
demanda do setor.

O Grupo Moinho Pirâmide utiliza-se do conhecimento adquirido ao longo

dos seus 30 anos para adaptar-se às mudanças, confirmando que a forma
como se lida com a inovação reflete sobretudo nas estratégias adotadas,
respondendo positivamente às perspectivas de um mercado em

transformação.

O aperfeiçoamento e a adequação aos novos métodos de produção e
logística de processos é o ponto crucial destas transformações. Em um
mundo e um mercado cada vez mais competitivo, as empresas não podem

pensar em se acomodar em momentos de dificuldades. E é exatamente neste
ponto que o Grupo Moinho Pirâmide atua diretamente, junto aos seus clientes,

trazendo soluções pontuais para cada negócio assim modernizando e reduzindo 

seus custos.



ELÉTRICA E AUTOMAÇÃO

WWW.MOINHOPIRAMIDE.COM.BR WWW.CONCEITOS.IND.BR
Fone: 55+ (11) 4513-9570 Fone:55+ (11)4426-3026

http://www.moinhopiramide.com.br/

