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A ENGENDRAR ENGENHEIROS ASSOCIADOS é especializada no desenvolvimento de equipamentos e 

sistemas voltados ao setor de agitação e mistura. Desde sua fundação em 1995, a ENGENDRAR busca 

aperfeiçoar seus serviços para atender de maneira eficiente às demandas do mercado e principalmente, 

proporcionar soluções eficazes para seus clientes. Graças aos mais de 20 anos de experiência no 

dimensionamento, projeto e fabricação de equipamentos, os Agitadores Engendrar tornaram-se 

sinônimos de confiabilidade e durabilidade. 

 
A Engendrar possui uma equipe de engenheiros altamente qualificados que utilizam ferramentas de 

ponta CAD (Desenho Assistido por Computador), CFD (Dinâmica dos Fluidos Computacional) e FEA 

(Análise de Elementos Finitos) para o projeto de seus equipamentos. 

 
Realizamos redimensionamento de agitadores em casos de alterações de processos em plantas 

existentes, garantindo a máxima eficiência e desempenho dos equipamentos. Nossos agitadores são 

dimensionados para as mais variadas aplicações, atendendo a necessidade de cada cliente. Utilizamos 

materiais de fabricação compatíveis com cada aplicação, visando maior resistência ao desgaste, corrosão, 

fadiga e aumento de vida útil do sistema. 

 

  
 

 

 

 

 

 

 Maior desempenho hidrodinâmico;  

 Grande capacidade de bombeamento; 

 Alta eficiência energética; 

 Melhoria na qualidade; 

 Economia de tempo de processo;  

 Aumento da confiabilidade; 

 

 Redução no consumo de energia 
elétrica; 
 Melhoria da qualidade do processo; 

 Redução da manutenção; 

 Aumento de vida útil do equipamento. 
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Utilizamos as melhores tecnologias em acionamentos do mercado.  

   
 
Seguimos aos mais rigorosos controles de qualidade durante a fabricação para garantir 

durabilidade, robustez e máximo desempenho aos nossos equipamentos, e principalmente 
confiança e satisfação dos nossos clientes. 
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Principais Clientes 


